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«Кәсіпкерліктің жедел курсы» оқу құралы кәсібін
жаңа бастаған кәсiпкерлер мен жұмыс істеп жүрген
кәсіпкерлерге арналған. Оқу құралы Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi қолдау бағдарламасы
шеңберiнде жасалды.
Қазақстан «Doing Business - 2012» («Бизнесті жүргiзу —
2012») халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК)
және Дүниежүзiлiк банк (ДБ) рейтингісінде 58 орыннан 47 орынға жоғары көтерiлдi. Аталған рейтинг
кәсіпкерлік қызметті реттеу жұмысын реформалауды,
инвесторлардың құқықтары мен мүдделерiн қорғауды,
сонымен қатар 183 елдегі жергілікті компанияларға
ықпал ететін реттеу нормаларын енгізуді қарастырады.
Жеке кәсіпкерлік жөніндегі Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік саясаты қосылған құн деңгейі жоғарғы
жаңа технологиялық өндірісті құруға бағытталған
шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту арқылы орташа
класты қалыптастыруды көздейді.
Шағын және орта бизнес әр мемлекеттің экономикасын өзгермелі нарық жағдайына бейімдеуде маңызды
әлеуметтік-экономикалық рөл атқарады. Шағын және
орта бизнес кәсіпорындары белгілі бір жұмыс орындарын
құрайды. Олардың қызметтері бәсекелестікке қабілетті
тауарлар мен қызметтердің сапасын жоғарлатуға
мүмкіндік туғызады, инновациялық қызметтi дамытады.
Алайда, статистикаға сүйенсек, жаңадан ашылған 10
фирманың 8-і бір жылдан кейін бизнесін тоқтатады,
тек 2-еуі ғана жұмысын жалғастырады. Фирмалардың
жабылу себептері көп: икемділіктің жоқтығы, негізсіз
өсуі, жылдам табыс табуға талпыну, қаржылық есептің
болмауы, ойда болмаған шығындар және ақшаның
тапшылығы,
делдалдар
мен
жабдықтаушыларға
тәуелдiлiк, жоспардың жоқтығы және электрондық
коммерция негізін жетік білмеуі, жарнамаға негізсіз
шығындар кетіруі және т.б.
Кәсіпкерліктің даму тарихы табысты кәсіпкердің
әрқашан да өз қызметін жоспарлайтынын көрсетеді.
Жоспарлау бизнестің бір айдан, үш айдан, жарты жылдан, жылдан кейінгі және болашақта, мысалы 5 жылдан кейінгі даму ауқымын ұсынуға мүмкіндік береді. Жоспар кәсіпкерге табыстар мен шығындардың көлеміне
талдау жасауға мүмкіндік береді. Банктен несие
алу үшін бизнес-жоспар қажет. Бизнестің нарықтық
мүмкіндіктеріне талдау жасау мен даму стратегиясын
әзірлеу белгілі бір мөлшерде табыс алуды қамтамасыз
етеді.
Кәсіпкерге әрқашан да қажетті ақпаратты дербес іздеп табу және оны түсіну қиын болып келеді.
Заңнаманың, сауда шарттарының, салық пен баж
салығының мөлшерлемесінің өзгеруі жұмыс жағдайы
мен қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптарды
жоғарлата түседі.
Бастапқы кезеңде бейтаныс консультанттардың
кеңесіне мұқтаж болмай, кәсiпкерлерге бизнесті
бастауға,
жүргізуге
және
дамытуға
мүмкiндiк
беретiн көлемдi, қол жетiмді ақпараттар осы оқу
құралында қарастырылған. Оқу құралының мақсаты -

Пособие “Экспресс-курс предпринимательства”
предназначено как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто имеет действующий бизнес.
Пособие было создано в рамках программ поддержки
малого предпринимательства в Республике Казахстан.
Казахстан в рейтинге “Doing Business — 2012” (“Ведение бизнеса — 2012”) Международной финансовой
корпорации (МФК) и Всемирного банка (ВБ) поднялся с
58 на 47 место. Данный рейтинг оценивает внедрение реформ по регулированию предпринимательской
деятельности и защите прав и интересов инвесторов, а
также регуляторные нормы, которые влияют на местные
компании в 183-х странах. Государственная политика в
Республике Казахстан в отношении частного предпринимательства нацелена на формирование среднего класса,
путем развития малого и среднего предпринимательства, ориентированного на создание новых высокотехнологичных производств с наибольшей добавленной
стоимостью. Малый и средний бизнес имеет важное
социально-экономическое значение в экономике любой
страны, обеспечивая способность страны приспосабливаться к меняющейся рыночной ситуации. Предприятия
малого и среднего бизнеса создают определенное число рабочих мест. Их деятельность формирует достаточно высокий уровень конкуренции, что способствует повышению качества товаров и услуг, обеспечивает развитие инновационной деятельности.
Однако, согласно статистике, 8 из 10 открывшихся
фирм, после года существования, прекращают свой бизнес. И только 2 продолжают работать. Причин закрытия
фирм множество — это и отсутствие гибкости, необоснованный рост, стремление получить сиюминутную прибыль, отсутствие финансового учета, непредвиденные
расходы и нехватка денег на них, зависимость от посредников и поставщиков, отсутствие планирования и
незнание основ электронной коммерции, необоснованные расходы на рекламу и многое другое.
История развития предпринимательства показывает, что успешный предприниматель всегда планирует
свою деятельность. Планирование позволяет представить масштабы развития бизнеса через месяц, три месяца, полгода, год и на перспективу, например, 5 лет.
План позволяет предпринимателю анализировать доходы и расходы. Для того, чтобы получить кредит в банке
нужен бизнес-план. Анализ рыночных возможностей и
разработка стратегии развития бизнеса обеспечивают
получение определенного желаемого уровня прибыли.
Очень часто предпринимателю сложно самостоятельно найти необходимую информацию, а еще труднее
в ней разобраться. Меняется законодательство, условия
торговли, ставки налогов и пошлин, повышаются
требования к соблюдению условий труда и защите
окружающей среды.
В данном пособии в общедоступной форме содержится объем необходимых предпринимателю знаний,
который позволит начать, вести и развивать бизнес, не
обращаясь на первоначальном этапе к услугам сторонних
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кәсiпкерлерге кәсiпкерлiктi жүргiзу мүмкiндiктерi туралы ақпараттарды жеткізу. Оқу құралында кәсiпкерлiк
қызметі және бизнесті жүргізу психологиясының
ерекшелiктерi, қалай өз тұтынушысын тауып, оны ұстап
қалу туралы айтылады. Кәсiпкерлiк қызметті тiркеу
және оны лицензиялау процестері, еңбек қатынастары,
кәсіпкердің бақылаушы ұйымдармен қарым-қатынас
жасауы, сыртқы экономикалық қызметтiң ерекшелiгiнің
заң аспектілері толық қарастырылады. Франчайзинг
шарты бойынша
бизнесті дамыту мүмкiндiктерiне
көңіл бөлінеді. Кәсіпкерлік қызметті жүргізу кезіндегі
ақпараттық технологиялардың рөлі анықталады. Бизнес жоспарды құруға, қызметкерлердi басқаруға,
маркетингтік шешiмдерді құруға тәжірибелі кеңестер
беріледі.
Осы оқу құралы бизнесті жүргiзудің негiзгi
ережелерін түсiнуге мүмкiндiк бередi, жылдам өзгермелі
нарық жағдайында компанияның үдемелі дамуын
қамтамасыз етеді.
Көп білген ғана үлкен белестерге жетеді!

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

консультантов. Цель пособия — донести до предпринимателей информацию о возможностях ведения бизнеса.
В пособии рассказывается об особенностях предпринимательской деятельности и психологии ведения
бизнеса, о том, как выбрать, найти и удержать своего
потребителя. Подробно рассматриваются юридические
аспекты предпринимательской деятельности — процесс
регистрации и лицензирования, трудовые отношения,
взаимоотношения предпринимателя с контролирующими организациями, особенности внешнеэкономической
деятельности. Уделяется внимание возможностям развития бизнеса на условиях франчайзинга. Определяется роль информационных технологий в предпринимательстве. Даются практические советы по составлению
бизнес-плана, управлению персоналом, маркетинговым
решениям.
Данное пособие позволит понять основные правила ведения бизнеса, которые обеспечат поступательное развитие компаний в условиях быстро меняющихся
рынков.
Только тот сможет достичь большего, кто
больше знает!
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Əр адам бақытты жəне табысты болғысы келеді.
Əрекетшіл, осы өмірде əлдебір нəрсеге қол жеткізуді
қалайтын адамдар үшін бұл ұғымдар бір-ақ нəрсені
білдіреді. Себебі алға қойылған мақсаттарға
қол жеткізіп, өзге адамдардың құрметіне
бөленген кезде, өз-өзіңді қанағаттанған
күйде, сенімді әрі бақытты сезінесің.
Қазақстанның заманауи даму кезеңі
кез келген ықылас білдірушілерге өз
кəсіпкерлік қабілеттерін қолданып, табысқа
жетуге және жақсы өмір сүруге көп
мүмкіндіктер береді.

Каждый человек хочет быть счастливым и успешным.
Для людей инициативных, желающих чего-то достичь
в этой жизни — это одно и то же. Когда добиваешься
поставленных целей, признания других людей, успеха, то и сам ощущаешь себя удовлетворенным, уверенным, окрыленным.
Это и есть счастье.
Современный период развития Казахстана дает много возможностей любому
желающему попробовать применить свои
предпринимательские способности, достичь успеха и жить в благополучии.

«КӘСІПКЕРЛІК» ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
Бүгінгі күні әлемде кәсіпкерліктің жалпыға бірдей
қалыптасқан анықтамасы жоқ. Кәсіпкерлік дербес бастамаға, жауапкершілік пен жаңашыл кәсіпкерлік идеяға
негізделген экономикалық белсенділіктің ерекше түрі
деп айтуға болады (яғни, оны пайда табуға бағытталған
мақсатты қызмет деп түсінеміз). Экономикалық белсенділік — табыс табуға бағытталған мақсатты қызмет.
«Кəсіпкерлік» ұғымын (ағыл. entrepreneurship) XVIII ғ.
алғаш рет ағылшын банкирі және экономисі Ричард
Кантильон қолданған болатын. Кəсіпкерлік дегеніміз —
бұл тұрақты тəуекел жағдайларында тауар ұсынысы
мен сұранысын өзара сəйкестікке келтіріп отыратын
экономикалық қызмет. Кəсіпкерді Кантильон, өндіріс
құралдарын базардан сатып алып, оларды капиталға
айналдырып отыратын адам деп түсінетін.
Америкалық экономист Иозеф Шумпетер, кəсіпкерлік —
бұл ең алдымен, жаңашылдық қызмет, соның нəтижесінде жаңа тауарлар жасалады деп тұжырым-даған.
Америкалық ғалым, профессор Роберт Хизрич
«кәсіпкерлікті» белгіленген құны бар, жаңа бір затты
жасау процесі, ал кәсіпкерді оған қажетті уақыт пен күш
жұмсайтын, өзіне барлық қаржылық, психологиялық
және әлеуметтік тәуекелдерді қабылдайтын, қолы жеткен жетістігіне қанағаттанып, ақша алатын адам ретінде
түсіндіреді.
Ағылшын профессоры Алан Хоскинг былай деп
көрсетеді: «Жеке кәсіпкер өз есебінен іс жүргізетін,
бизнесті басқарумен жеке өзі айналысатын және
қажетті құралдармен жабдықтау жауапкершілігін өзіне
жүктейтін, дербес шешім қабылдайтын тұлға».
Американдық ғылыми және оқу әдебиеттерінде
кәсіпкер мен кәсіпкерлікті экономикалық, саяси —
экономикалық, психологиялық, басқарушылық және
басқа да көзқарас тұрғысынан сипаттайтын бірнеше
анықтамалар беріледі.
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ЧТО ТАКОЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»?
На сегодняшний день в мире не существует общепринятого определения предпринимательства. Можно говорить
о том, что предпринимательство — это особый вид экономической активности, которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной
предпринимательской идее. Экономическая активность —
это целесообразная деятельность, направленная на извлечение прибыли.
Понятие «предпринимательство» (англ. entrepreneurship) впервые употребил английский банкир и экономист
Ричард Кантильон в XVIII веке. Предпринимательство —
это экономическая деятельность, в процессе которой приводятся в соответствие товарное предложение и спрос в
условиях постоянного риска. Под предпринимателем Кантильон понимал человека, который, приобретая на рынке
средства производства, превращает их в капитал.
Американский экономист Иозеф Шумпетер утверждал,
что предпринимательство — это, прежде всего, новаторская деятельность, в результате которой создаются новые товары.
Американский ученый, профессор Роберт Хизрич определяет «предпринимательство» как процесс создания
чего-то нового, что обладает стоимостью, а предпринимателя как человека, который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый,
психологический и социальный риск, получая в награду
деньги и удовлетворение достигнутыми результатами.
Английский профессор Алан Хоскинг утверждает:
«Индивидуальным предпринимателем является лицо,
которое ведет дело за свой счет, лично занимается
управлением бизнеса и несет личную ответственность
за обеспечение необходимыми средствами, самостоятельно принимает решения».
Предприниматель несет ответственность перед органами государственного управления, перед партнерами, перед семьей и собственником имущества, переданного
ему для ведения бизнеса. Также предприниматель отвечает за нарушение трудовых прав своих работников.

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

1. КӘСІПКЕРЛІККЕ КІРІСПЕ / ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?
Жеке кәсіпкерлік кәсіпорын (егер ол дәл солай
тіркелген болса) немесе кәсіпкер (заңды тұлға құрамай
әрекет ететін) атынан экономикалық белсенділікті
жүзеге асыру нысаны.
Кәсіпкерлік қызметтің нәтижесінде алынған табыс пен
еркін кәсіпкерлікпен айналысу барысында сезінетін
қанағаттану сезімі сыйақы болып табылады. Сонымен қатар ол кәсіпорын банкротқа ұшыраған жағдайда
барлық тәуекелдерді өзіне қабылдайды.
Кәсіпкерлік қызметтің субъектісі азаматтық құқық
субъектісі сияқты тәуекелді өзіне қабылдап, жүйелі
түрде заңды тәртіпте тіркелген мүлікті пайдалану, тауарды сату, жұмыстарды орындау немесе қызмет көрсету
арқылы пайда табуға бағытталған қызметті дербес
жүзеге асырады.
Пайда табуға (кәсіпкерлік кіріс) бағытталған бастамашыл қызмет нысанындағы кәсіпкерлікке төмендегілер
жатады:
1) өндірістік қызметті, яғни тауарды өндіру (өнімді)
немесе қызмет көрсетуді тікелей жүзеге асыру;
2) делдалдық қызметті, яғни тауарды нарыққа өткізу
және тауарды өндірушіден тұтынушыға дейін тиісті
түрде (қоғамдық жағынан қолайлы) тапсыруға
қатысты қызметті жүзеге асыру.
Кәсіпкерліктің экономикалық табиғаты оның белгілері арқылы сипатталады: бастама, коммерциялық
тәуекел және жауапкершілік, өндіріс, жаңашылдық факторларын құрамдастыру.
Кәсіпкерлік — бастамашыл қызмет. Әрдайым жаңа
пайда табу мүмкіндігін іздейтін жаңа тауарларды өндіру
немесе жаңа нарықты бағындыру сияқты жаңалықтарды
табуға ұмтылу — кәсіпкердің ерекше белгісі. Кәсіпкерлік
бастама дегеніміз — қатысушылардың өзара пайда табуына ықпал ететін нарықтық айырбас барысында
ұсынылған мүмкіндіктерді жүзеге асыруға тырысу.

ҚАЙ КЕЗДЕ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТПЕН
АЙНАЛЫСУҒА БОЛАДЫ?
Сізге қызық көрінуі де мүмкін, бірақ кәсіпкерлік
қызметпен айналысуға болады. Маңызды ресурстары
(капитал, жер, ғимараттар және құрылыстар, жұмыс
күші) жағынан қуатты жұмыс істеуші ірі компаниялар
бар. Ірі компаниялар шындығында да, кәсіпкерлікпен,
яғни жоғарыда көрсетілген қызмет түрімен айналысады. Дегенмен, жеке кәсіпкерлердің немесе шағын кәсіпорындардың ірі бизнеске қарағанда
артықшылықтары да бар. Олар:
• Ірі кәсіпорындар өз мөлшеріне қарай көлемі үлкен
өндіріс құруға ниеттенеді. Яғни, нарық қажеттілігі
өзгерген жағдайда, кәсіпорынды қайта жабдықтау
үшін ірі көлемде қаржы салу талап етіледі.
Сонымен қатар, қайта жабдықтауға көп уақыт кетеді.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА?

Частное предпринимательство — есть форма осуществления экономической активности от имени предприятия (если оно зарегистрировано в качестве такового)
или предпринимателя (действующего без образования
юридического лица).
Вознаграждением является полученная в результате
предпринимательской деятельности прибыль и чувство
удовлетворения, которое предприниматель испытывает
от занятия свободным предпринимательством. Но, наряду с этим, он должен принять на себя весь риск потерь в случае банкротства его предприятия.
Субъект предпринимательской деятельности — это
такой субъект гражданского права (индивидуальный предприниматель, ассоциация, государственная организация, товарищество, фермерское хозяйство, акционерное
общество и т.д.), который, на свой риск, осуществляет
самостоятельную деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли от пользования
имуществом, продажи товара, выполнения работ или
оказания услуг, и который зарегистрирован в этом качестве в установленном законом порядке.
Предпринимательство, как форма инициативной
деятельности, направленной на извлечение прибыли
(предпринимательского дохода), предполагает:
1) осуществление непосредственных производительных функций, т. е. производство товара (продукта) или оказание услуги;
2) осуществление посреднических функций, т. е.
оказание услуг, связанных с продвижением товара
на рынок, и его передачей в надлежащем (общественно приемлемом) виде от непосредственного
производителя такого товара его потребителю.
Экономическая природа предпринимательства характеризуется через его признаки: инициативу, коммерческий риск и ответственность, комбинирование
факторов производства, новаторство.
Предпринимательство — инициативная деятельность. Предприниматель постоянно ищет новые возможности и новые идеи для извлечения выгоды.
ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
Может показаться странным, что предпринимательство, в принципе, возможно. Ведь существуют крупные
компании, которые обладают значительными ресурсами
(капиталом, землей, зданиями и сооружениями, рабочей
силой). Крупные компании действительно занимаются
предпринимательством. Но у индивидуального предпринимателя или малого предприятия есть свои преимущества перед крупным бизнесом:
• Крупные предприятия, в силу своего размера, настроены на большой объем производства. Такой
объем требует больших инвестиций для переоснащения, если потребности рынков изменились. Кроме
того, переоснащение требует у них большого времени. Индивидуальные предприниматели в этом
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Жеке кәсіпкерлердің жағдайы алдыңғыға қарағанда
қолайлы, себебі олар шағын нарық қажеттілігін
басшылыққа алады, жылдам өзгереді.
Ірі кәсіпорындарды жалдамалы қызметкерлер болып
табылатын менеджерлер басқарады. Олар өз лауазымдарын және еңбекақыларын ғана сақтап қалғысы
келеді, яғни тәуекелді қабылдай алмайды. Жеке
кәсіпкер немесе шағын кәсіпорынның иесі жекеменшік мүлігін кепілге қойып, тәуекелге барады.
Бірақ экономикалық заңдылыққа сәйкес тәуекел
көлемі неғұрлым жоғары болса, пайда көлемі де
соғұрлым жоғары болады делінеді. Сондықтан да
кәсіпкерлер тәуекел етеді.
Мемлекет кәсіпкерліктің дамуына көмек көрсетеді,
сондықтан ірі бизнеске және жеке кәсіпкерге не месе
шағын кәсіпорынға салынған салық көлемінде
айтардықтай айырмашылық болуы мүмкін. Бұл ірі
бизнестің қызметі мен өнімінің құнына қарағанда
жеке кәсіпкердің қызметі немесе өнімінің өзіндік
құнын төмен деңгейде ұстауға мүмкіндік береді және
жеке кәсіпкердің бизнесін бәсекеге қабілетті етеді.
Сондай-ақ кәсіпкерлер нарыққа жақын орындарда
орналасады, ірі бизнес субъектілері көрмейтін
мүмкіндіктерді көріп, оны пайдалана алады.
Кәсіпкерлер өз бизнестерінің жеке иелері болып
саналады, олар бизнестің дамуына және табысты
болуына тікелей мүдделі. Бұл жалдамалы менеджмент
басқарған
бизнеспен
салыстырғанда
олардың бизнесін тиімді етеді.
Кәсіпкерлер
көлемі
жағынан
шағын
және
нарыққа бір табан жақын болғандықтан, табысқа
жетуге мүдделілік танытады, сондықтан олар
жаңашылдыққа және шығармашылыққа жақын.
Яғни, кәсіпкерлердің ірі бизнестің «қолы тимеген» жаңа
тауарлар мен қызмет түрлерін шығаруға мүмкіндігі бар.
СІЗ НЕ ҮШІН КӘСІПКЕР БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛЕДІ?

Кәсіпкерлік қызмет қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған.
Дегенмен, кәсіпкер мүліктік тәуекелді мойнына
алады. Материалдық мүдде — кәсіпкерлік қызметтің
қозғаушы күші.
Барлық табыстарды кәсіпкерлік қызметтің нәтижесі деп
айтуға болмайды. Өндіріс факторларын тиімді пайдалану
нәтижесінде алынған болса ғана пайда болып саналады.
В.Травин және В.Дятлов сипаттаған менеджер қызметінің өсу кезеңдерін негізге ала отырып, кәсіпкерлікпен
айналысу себептерін жас ерекшеліктері мен қажеттілік
деңгейіне қарай жіктеуге болады (1-кесте). Әрине, төмендегі
кесте шартты. Көп жағдайда кәсіпкерлік қызметті бастауға
кез келген жаста қажеттілік (мұқтаждық) себеп болады.
Бір игілікке қол жеткізуге (тамақ, киім, үй және т.б.) немесе жағымсыз нәрседен (қауіп, жалғыздық, ұят және т.б.)
қашуға деген талпыныс адамды бір шешім қабылдауға,
одан тиісті нәтиже алуға жетелейді. Оған жеке жұмыс
уақытын ұйымдастыру кезіндегі ой еркіндігі және еңбек,
уақыт, шығармашылық пен ынта арқылы кіріс мөлшерін
бақылау (арттыру немесе азайту) басты себеп болады. Со10
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отношении гораздо гибче, они лучше учитывают
потребности небольших рынков, быстрее изменяются.
Крупные предприятия управляются менеджерами,
которые часто являются наемными сотрудниками.
Они хотят сохранить свои должности и заработные
платы, т.е. не готовы принимать риски. Индивидуальный предприниматель или владелец малого
предприятия рискует собственным имуществом.
Но законы экономики говорят о том, что большую
прибыль можно получить чаще всего там, где большие риски. И предприниматель идет на такие риски.
Так как государство помогает развитию предпринимательства, то возможна существенная разница
между налогами, которыми обременен крупный бизнес и индивидуальный предприниматель или малое
предприятие. Это делает себестоимость услуг или
продукции предпринимателя ниже, чем у крупного
бизнеса, и делает бизнес предпринимателя конкурентоспособным.
Предприниматели, в силу того, что они находятся
на местах, ближе к рынкам, могут увидеть
возможности, которые не видит крупный бизнес,
и воспользоваться этими возможностями.
Предприниматели, в силу того, что являются владельцами своего бизнеса, лично заинтересованы
в том, чтобы бизнес процветал и развивался.
Это делает их бизнес более эффективным и гибким
по сравнению с тем бизнесом, который управляется
наемным менеджментом.
Предприниматели, в силу того, что они меньше,
ближе к рынкам, лично заинтересованы в успехе,
поэтому они более инновационные и творческие.
Это позволяет им придумывать новые товары и услуги,
до которых еще «не дошли руки» у крупного бизнеса.
ЗАЧЕМ ВАМ БЫТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?

Предпринимательская деятельность направлена на
удовлетворение общественных потребностей.
Предприниматель принимает на себя имущественный
риск. Материальный интерес — побудительный мотив
предпринимательской деятельности.
Следует, правда, иметь в виду, что не всякий доход
есть результат предпринимательства. Он выступает таковым лишь в том случае, когда представляется результатом лучшего использования факторов производства.
Если взять за основу этапы карьеры менеджера, как
их описывают Травин В. и Дятлов В., то мотивы занятия
предпринимательской деятельностью можно квалифицировать с учетом возраста и потребностей (таблица 1).
Конечно, такое разделение мотивов на группы достаточно
условно. Во многих случаях мотивом начала занятия
предпринимательской деятельностью в любом возрасте
является недостаток в самом необходимом (нужда). Желание получить какое-либо благо (еду, одежду, жилье и
т.п.) или избежать чего-то нежелательного (опасности,
одиночества, позора и т.п.) заставляет человека предпринимать какие-либо действия, позволяющие полуКӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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нымен қатар, күресе білу және жеңіске, белгілі нәтижеге
жету, сәтсіздіктен қашу адамның өзін-өзі құрметтеу және
өзін көпшілікке мойындату сияқты қасиеттерін дамытады.
Кәсіпкерлік — адамның өмірде өзін-өзі қалыптастыру тәсілі.

чить желаемый результат. Важными мотивами являются:
личная свобода при организации собственного времени,
возможность контролировать (увеличивать или уменьшать) размер личных доходов через вложение личного
труда, времени, творчества и инициативы. А такие мотивы, как стремление бороться и побеждать, добиваться
определенных результатов и избегать неудачи, удовлетворяют потребности человека в самоуважении и
общественном признании. Предпринимательство —
способ самореализации человека в жизни.

Кесте 1 - Әр жастағы кәсіпкерлік қызметпен айналысу себебі
Таблица 1. Мотивы занятия предпринимательской деятельностью в разном возрасте.
ҚЫЗМЕТТІК ӨСУ
КЕЗЕҢДЕРІ
Этап карьеры

Бастау
Қалыптасу
Предварительный
Становление

Даму
Продвижение

Сақтау
Сохранение

Аяқтау
Завершение

Зейнеткерлік
Пенсионный

ЖАС
ШАМАСЫ
Возраст
(лет)

25 дейін
30 дейін
До 25
До 30

КЕЗЕҢНІҢ МӘНІ
Содержание этапа

Оқу, әртүрлі қызмет
түрлерінде өзін-өзі сынау.
Жұмысты меңгеру,
дағыларды дамыту,
кәсіпкердің, білікті
маманның немесе
басшының қалыптасуы
Учеба, испытания себя в разных видах деятельности.
Освоение работы, развитие
навыков, формирование предпринимателя, квалифицированного специалиста или руководителя.

КЕЗЕҢДЕГІ РУХАНИ
ҚАЖЕТТІЛІК
Моральные потребности на
этапе

Өзін-өзі танытуды бастау
Өзін-өзі таныту, еркіндікке
жету, өзін-өзі тану.
Начало самоутверждения, самоутверждение,
начало достижения независимости, самоутверждение.

КЕЗЕҢДЕГІ
ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ
ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫҚ
ҚАЖЕТТІЛІК
Физиологические и материальные потребности на этапе

Тіршілік қауіпсіздігі,
денсаулық, табыстың
жоғарғы деңгейі
Безопасность существования,
здоровье, хороший уровень
доходов.

45 дейін
До 45

Әлеуметтік даму, жаңа
дағдылар мен тәжірибе
жинау, кәсіпкерлік
біліктілікті дамыту
Социальное продвижение,
приобретение новых навыков
и опыта, рост предпринимательской квалификации.

Өзін-өзі танытуды
жетілдіру, еркін болу, өз
ойын білдіруді бастау
Рост самоутверждения, достижение большей независимости,
начало самовыражения

Денсаулық, табыстың
жоғарғы деңгейі
Здоровье, высокий уровень
доходов.

60 дейін
До 60

Кәсіпкер немесе басшы
біліктілігін жетілдіру
шыңы. Біліктілігін арттыру. Жастарды оқыту.
Пик совершенст-вования квалификации предпринимателя
или руководителя. Повышение
квалификации.
Обучение молодежи.

Еркіндікті тұрақтандыру,
дамыту, өзін-өзі таныту,
өзін-өзі сыйлау
Стабилизация независимости,
рост самовы-ражения, самоуважение.

Табыс деңгейін арттыру,
басқа да кіріс көздеріне
қызығушылық таныту
Рост доходов, интерес к другим источникам дохода.

60 дейін
После 60

Зейнетке шығуға дайындалу, зейнеткерлік кезіндегі
жаңа қызмет түріне ауыстыру
Подготовка к уходу на пенсию,
смены и к новому виду деятельности на пенсии.

Өзін-өзі тануды
тұрақтандыру, өзін-өзі
сыйлауды дамыту
Стабилизация самовыражения,
рост самоуважения.

Аз күш жұмсап, табыс
деңгейін сақтау
Сохранение уровня доходов
при минимальных личных усилиях.

65 дейін
После 65

Жаңа қызмет түрімен
айналысу
Занятие новым видом деятельности.

Жаңа қызмет саласында
өзін-өзі таныту,
сыйластықты орнықтыру
Самовыражение в новой сфере деятельности, стабилизация уважения.

Табыс деңгейін арттыру,
басқа да кіріс көздеріне
қызығушылық таныту,
денсаулық
Стабилизация доходов, другие
источники дохода, здоровье.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ӨЗ ІСІН АШУ ҮШІН БАСТАПҚЫ КАПИТАЛ
ҚАЖЕТ ПЕ?
Көптеген
адамдар
өзінің
жеке
бизнесін
ұйымдастыруға бастапқы капитал қажет деп ойлайды.
Біз мұнымен келіспейміз. Ең алдымен, осы сөйлемдегі
капитал нені білдіретіндігін анықтап алу керек. Біздің
пайымдауымызша, бұл тек ақшаны білдірмейді. Бизнесті
ашу үшін ақшаның болуы міндетті емес, бірақ қажетті
деп айтуға болады.
Сонымен, бастапқы капитал дегеніміз, кәсіпкердің
өз ісін ашу үшін салатын күші мен қаражаты.
Мұндай ресурстар кәсіпкердің жеке еңбегі мен
уақыты, сол сияқты егер біраз уақыт тегін жұмыс
істеуге даяр болса туыстары мен достарының еңбегі
мен уақыты деп түсінуге болады.
Зияткерлік капитал бизнес ашуға қажетті қаражат бола алады. Бұл
кәсіпкердің жеке өз идеясы немесе бөгде тұлғалардың
достарынан, туыстарынан алған немесе әдебиеттерден
жинаған немесе басқа да кәсіпкерлердің бизнесіне
бақылау жасаудан түйіндеген білімі мен идеясы.
Жеке немесе басқа да сыртқы материалдық ресурстар да (ақылы немесе жылдам төлем жасалынатын
ғана емес) капитал болады және бизнесті ашу кезінде
қолданылады. Мысалы, жеткізуші ұсынған тауар сатылымынан кейін төленетін тауарлық кредитін атауға болады.
Байланыстар да кәсіпкердің ресурсы болып табылады. Достары, туыстары, сыныптастары, курстастары
және басқа да таныстары немен айналысу керектігі туралы кеңес береді, өнім немесе қызметке қызығушылық
танытқан адамдармен немесе бизнеспен байланысуға,
материалдық немесе қаржылық ресурстарын тегін
пайдалануға көмек көрсетеді.
Қаржылық ресурс сөзсіз, жеке бизнесті ашу мен
қолдау үшін өте маңызды фактор болып табылады.
Қаржылық ресурс көздері төмендегілер бола алады:
• Кәсіпкердің жинаған немесе жеке мүлігін сатудан
түскен жеке қаржысы;
• Қарыз ақша. Ақшаны туыстардан, достардан, банктен
кредит түрінде қарызға алуға болады.
• Венчуралық қаржыландыру. Бұл қаржыландырудың
бір түрі, бизнеске қосқан үлесінен немесе болашақтағы табысынан ақша алу.
Біз жоғарыда айтып өткендей, ақшаны бизнесті
бастауға қажетті маңызды шарт деп қарастырмаймыз.
Егер ақша болмаса, оны жеке еңбекпен, басқа да
қаражаттармен алмастыруға болады. Бұл жағдайда кәсіпті қызмет көрсетуден бастау керек болады. Кейбір қызмет
түрлері материалдық ресурстарды немесе ақшаны мүлдем
талап етпейді немесе аз көлемде талап етеді. Бірақ
кәсіпкердің атқаратын еңбегіне тәуелді болады.
ЖЕКЕ БИЗНЕСТІ ҚАЛАЙ БАСТАУҒА БОЛАДЫ?
Ісін жаңа бастаған кәсіпкердің бизнесті дамытуға
қаржылық және материалдық ресурстары жоқ дейік.
Онда былай істеуге болады. Қоғамдағы қандай да болмасын бір тауарға немесе қызметке деген сұраныс
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НУЖЕН ЛИ СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ ДЛЯ
ОТКРЫТИЯ СВОЕГО ДЕЛА?
Многие считают, что для организации собственного бизнеса необходим стартовый капитал. Только надо
определить, что такое капитал. Нужно помнить, что это
не только деньги. А часто для открытия бизнеса деньги
бывают не нужны, правда, желательны.
Итак, стартовый капитал — это те ресурсы и средства, которые предприниматель может вложить для открытия собственного дела.
Такими ресурсами могут быть: личный труд и время
предпринимателя, труд и время родственников и друзей, если они готовы поработать некоторое время без
оплаты.
Средством для открытия бизнеса может стать интеллектуальный капитал. Это знания, идеи самого предпринимателя или чужие идеи, почерпнутые у друзей,
родственников, в литературе или из личных наблюдений за другими предпринимателями и их бизнесом.
Личные или привлеченные (не обязательно за оплату
или немедленную оплату) материальные ресурсы тоже
являются капиталом и могут использоваться для открытия бизнеса. Например, можно использовать товарный кредит от поставщиков с оплатой этих товаров
после продажи.
Связи тоже являются ресурсом предпринимателя.
Друзья, родственники, одноклассники, однокурсники и
т.п. могут посоветовать, чем заняться, обеспечить контактами с заинтересованными в тех или иных продуктах
или услугах людьми или компаниями, помочь материальными или финансовыми ресурсами безвозмездно.
Безусловно, финансовый ресурс является очень важным для открытия и поддержания собственного бизнеса.
Источниками финансовых ресурсов могут стать:
• Личные средства предпринимателя, накопленные
или вырученные от продажи личного имущества;
• Заемные средства (деньги можно взять взаймы
у родственников, друзей, банка в виде кредита);
• Венчурное финансирование (вид финансирования,
когда Вы получаете деньги за долю в бизнесе
или за долю в его будущих прибылях).
Однако, как было указано выше, деньги не являются обязательным условием для начала бизнеса. Если
денег нет, то их можно заменить личным трудом и другими средствами, перечисленными выше. Правда, в
этом случае с большей вероятностью начинать придется с услуг. Многие услуги не требуют вообще или требуют минимального вложения материального ресурса или
денег. Они требуют личного труда предпринимателя.
КАК ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС?
Предположим, что у начинающего предпринимателя
нет финансовых и материальных ресурсов для открытия бизнеса. Тогда можно поступить так. Надо искать
и найти спрос на какой-либо товар или услугу. Т.е. выяснить, нет ли у каких-либо людей или компаний неких потребностей, которые они не могут удовлетворить
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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деңгейін белгілеу қажет. Яғни, қайсыбір адамдардың немесе компаниялардың жүзеге асыра алмай жүрген немесе оны жүзеге асыру қымбатқа немесе қиынға түсетін
мұқтаждықтары бар ма, соны анықтау керек. Содан кейін
бұл мұқтаждықтарды жүзеге асыра алатын немесе осы
мұқтаждықты арзан әрі оңай шешетін тұлғаларды табуы
қажет. Бұдан әрі кәсіпкер жеткізушіден өнімді алады,
оны қажет еткен адамға сатады. Бұл жағдайда кәсіпкер
өнімді сатып алу үшін өзінің жеке қаражатын жұмсайды
немесе сатылғаннан кейін төлеуге келісім алады. Сатып
алу мен сату арасындағы айырмашылық кәсіпкер үшін
табыс көзі болып табылады. Бұл делдалдық қызмет
деп аталады. Кейбір мәмілелер кәсіпкерге бизнесті
дамытуға және кеңейтуге жеткілікті ресурс жинауға
мүмкіндік береді.
Бірақ кәсіпкерлердің барлығы бір затты сатып алып,
оны қайта сатумен айналыспайды. Бастапқы қаржылық
немесе материалдық ресурстарды талап етпейтін
қызмет түрлері де жеткілікті. Бұған қызметті тікелей
немесе дербес ұсыну жатады. Кәсіпкер өзінің еңбегі
және тәжірибесіне сүйеніп қызмет көрсетеді және соған
сәйкес сыйақы алады. Мысалы, шаштараз, бала бағу,
пәтер тазалау және т.б. қызметтер болуы мүмкін.
Бір уақытта бір немесе бірнеше клиентке бірдей
қызмет көрсетілуі мүмкін. Бұл делдалдық қызмет деп
аталады. Мысалы, жеке риелторлар бөлмені сататын
немесе жалға беретін, керсінше бөлмені сатып алатын
немесе жалға алатын адамдарды іздейді және оларды
табады. Мәміле жасау кезінде риелторлар өзіне тиесілі
комиссиялық алымды алады.
Қызмет көрсету үшін қосымша қаржылық немесе
материалдық ресурс қажет бола бермейді. Кәсіпкердің
тек еңбек ету керек.
БИЗНЕСІҢІЗДІ ҚАЛАЙ ДАМЫТУҒА БОЛАДЫ?
Егер кәсіпкер қол жеткізген деңгейіне тоқтап,
бизнесін дамытуды мақсат тұтпаса, онда оның үлкен
жетістіктерге жетуі екіталай. Уақыт өткен сайын
кәсіпкердің әл-ауқатын жақсартатын қадамдар жасау
қажет болады. Бизнесті дамытатын бірнеше тәсілдер
бар. Оның ішінен бір ғана тәсіл таңдалынып алынады немесе тәсілдер бір мезгілде немесе тізбекті түрде
үйлестіре отырып қолданылады.
Өз ісін дамыту үшін кәсіпкердің келесі мүмкіндіктері бар.
1. Клиенттерге арналған тауар жиынтығының
көлемін әртүрлі өнімдерді алу арқылы арттыру:
		
a.
Жаңа жеткізушіден;
		
b.
Бір жеткізушіден;
2. Жеткізушіден алған өнімдерді өз еңбегімен
толықтыру:
		
a. Жеткізушілерден жиынтық бөлшектерді алу
		
және оны құрастыру жұмысын ұйымдастыру;
		
b. Жеткізушіден алған өнімдерді клиенттердің
		
қажеттіліктеріне қарай бейімдеу;
		
c. Өз қызметінің сапасын бағаны тиісті дәрежеде
		
көтеру арқылы жақсарту;
3. Өнімді жеткізуді немесе қызмет көрсетуді қажет
ететін клиенттердің санын көбейту.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

или удовлетворение которых слишком для них дорого
или сложно. Затем надо найти тех, кто может удовлетворить эти потребности или удовлетворить их дешевле
или проще. Затем предприниматель получает продукт
у поставщика и продает его тому, у кого есть потребность. При этом он может воспользоваться собственными средствами для приобретения или договориться
о том, что оплатит полученное после продажи. Разница в цене между покупкой и продажей и будет доходом предпринимателя — это называется посреднической деятельностью. Некоторое количество подобных
сделок может сформировать у предпринимателя достаточный ресурс для роста или развития своего бизнеса.
Но предпринимателю совсем необязательно что-то
покупать и потом продавать. Есть и другие виды деятельности, которые не требуют стартового финансового или материального ресурса. Это непосредственное
и личное оказание услуг. Предприниматель может оказывать услуги за счет собственного труда и профессионализма, и получать за это достойное вознаграждение. Это могут быть, например, парикмахерские услуги,
услуги по уходу за детьми, уборке квартир и т.п.
Услуга может оказываться не одному, а нескольким
клиентам одновременно. Это посреднические услуги.
Например, частные риелторы ищут и находят желающих продать или сдать помещение и тех, кто желает
эти помещения приобрести или снять в аренду. В момент сделки риелторы получают свои комиссионные.
Для оказания услуг часто не нужны дополнительные финансовые или материальные ресурсы. Нужен
только личный труд предпринимателя.
КАК РАЗВИВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС?
Если предприниматель остановится на достигнутом
и дальше не будет развивать свой бизнес, то вряд ли он
достигнет серьезного благополучия. Со временем стоит
предпринимать некоторые шаги, которые могут повысить благосостояние предпринимателя. Существует несколько вариантов развития бизнеса. При этом может
быть выбран только один вариант или варианты могут
комбинироваться последовательно или одновременно.
Для развития собственного бизнеса предприниматель
имеет следующие возможности:
1. Увеличение ассортимента для своего клиента за
счет получения большего разнообразия продуктов от:
		
a. Новых поставщиков.
		
b. Одного поставщика.
2. Доработки продукции поставщиков за счет собственного производства. Для этого он может:
		
a. Получать комплектующие детали от постав		
щиков и организовать собственную сборку.
		
b. Адаптировать продукцию поставщиков под
		
специфические нужды клиента.
		
c. Улучшать качество своих услуг с соответству		
ющим увеличением цены. Увеличивать количе		
ство клиентов, которым нужны предоставляемые
		
им товары или услуги.
3. Увеличение количества клиентов.
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2. КƏСІПКЕРЛІК
ПСИХОЛОГИЯСЫ
КӘСІПКЕР ДЕГЕН КІМ?
Егер өзіңіз жеке іс бастағыңыз келсе, онда төмендегі
сұрақтарға жауап іздеп көріңіз:
• Мен бизнеспен айналысуды қалаймын ба?
• Мен кәсіпкер бола алам ба?
Бұл — өмірлік маңызы бар әрі ерекше
көзқарасты талап ететін мәселе.
Ондай болса Сіз кәсіпкер ретінде ұйымдастыру жұмыстарын жүргізуге және тәуекел
етуге, адамдарды басқаруға дайын болыңыз.
Кəсіпкерлік адамның іске толық берілуін
жəне өзінің барлық назарын аударуын
қажет етеді. Сонымен қатар даму мен
өсіп-өркендеудің белгілі бір мүмкіндіктерін
ұсынады. Жеке бизнес — бұл ермек емес,
бұл күнделікті еңбек жəне өзіңіз үшін ғана емес,
айналаңыздағы адамдар үшін, отбасыңыз, жақындарыңыз бен туыстарыңыз үшін жəне жұмыс істеп жүрген
адамдарыңыз үшін жоғары жауапкершілік. Мұндай
қадамды əркім жасай алмайды, жалдадалы қызметкер
санатынан, жұмыссыз адам санатынан бизнестің меншік
иегері санатына өтуге əркімнің қабілеті жете бермейді.
	Әр адамның жеке тұлғасы бірегей, ол бизнестің
болашағын, оның мақсатын, шешімі мен мәдениетін
айқындайды. Табыскер кәсіпкерлер келесі қасиеттері
арқылы ерекшеленеді:
• олардың күнделікті көздейтін мақсаты бар;
• олардың өнімдеріне немесе қызмет түрлеріне деген
сенімі шексіз;
• олар əрдайым бір нəрсе жасауға талпынып отырады;
• олар өнертапқыштар;
• олар қайсар жəне табанды;
• олар пайда табуды көздейді;
• олар табысқа жетуді мақсат етеді, алдын-ала
бірнеше жылға арнап жоспар құрады;
• олар өздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін
өзгелерден жақсы біледі;
• барлығын қайта бастаудан қорықпайды;
• олар үшін ақша басты немесе жалғыз ғана қозғаушы
себеп болып табылмайды;
• олар өсуді қалайды;
• олар тұтынушының басымдылыққа ие рөлін түсінеді;
• үлкен тəуекелге бара жатырмын деп ойлайды;
• олар епті;
• оларды қорқыту оңай емес;
Егер Сізде төмендегі қасиеттер болса, Сіздің бизнесте
жетістікте жетуге және табыскер кәсіпкер болуға
мүмкіндігіңіз бар:
• білім;
• дағды;
• тұлғаның айрықша қасиеті;
• жоғарғы деңгейдегі ынта.
Бұл тізімдегі ең қарапайымы — білім, Білімнің
бір бөлігін өмір сүру мен еңбек ету барысында
жинақтадыңыз. Әдебиеттерден, оқулықтардан, газет-14

2. ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КТО ТАКОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?
Если вы решили открыть собственное дело, Вам
стоит задуматься над вопросами:
• А хочу ли я заниматься бизнесом?
• А могу ли, способен ли я стать предпринимателем?
Это — жизненно важные, требующие
особого отношения, вопросы.
Ведь как предпринимателю, Вам придется и организовывать, и рисковать, и руководить людьми. Предпринимательство требует от человека полной отдачи и высокой
концентрации внимания на целях. Оно дает
определенные возможности развития и роста. Собственный бизнес — это не развлечение, это каждодневный труд и высокая
ответственность не только за себя, но и за тех, кто Вас
окружает: семью, близких и родных, тех людей, которые работают на Вас. Не каждый человек способен сделать этот шаг и перейти из категории наемного работника или человека без работы в категорию собственников бизнеса.
Личность каждого человека уникальна, она и будет
определять будущий бизнес, его цели, подходы и культуру. Успешные предприниматели отличаются следующими качествами:
• у них есть видение или мечта, которую они ежедневно преследуют;
• они верят в свои продукты или услуги;
• они постоянно стремятся что-то сделать;
• они изобретатели;
• они упорны и настойчивы;
• они нацелены на прибыль;
• они нацелены на успех, планируют на несколько лет
вперед;
• они лучше, чем кто-либо, знают свою силу и недостатки;
• они не боятся начать все снова;
• деньги не являются для них главным или единственным побудительным мотивом;
• они хотят расти;
• они понимают главенствующую роль потребителя;
• они думают, что идут на большой риск;
• они практичны;
• их трудно запугать.
Достичь успехов в бизнесе и стать успешным предпринимателем можно, если у Вас есть:
• знания,
• навыки,
• предпринимательские качества,
• высокая мотивация.
Самое простое в этом списке — знания. Часть знаний Вы уже имеете и приобрели в процессе жизни и работы. Много информации Вы можете почерпнуть из литературы, учебников, газет, журналов, различных передач. Знаниями с Вами могут поделиться родственники,
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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журналдардан, әртүрлі бағдарламалардан жəне өзге де
ақпарат көздерінен көп ақпарат алуға болады. Сізбен
туыстарыңыз, достарыңыз, әріптестеріңіз өз білімімен
бөлісе алады. Білімнің көлемін арттырып отыруға болады жəне арттырып отыру қажет. Оқы, оқы жəне оқы!
Дағды — бұл алған білімді тәжірибеде қолдана білу.
Дағды тәжірибе барысында қалыптасады. Өзіңіздің жеке
ісіңізді ашпайынша, Сізде құжаттарды дайындау дағдысы
болмайды. Қызметкерлерді жалдамасаңыз, Сізде адамдарды басқару дағдысы болмайды. Сондықтан бір
нәрсе жасау керек. Жұмысты жалғастыра бер, жұмысты
жалғастыра бер!
Тұлғаның айрықша қасиеттері — бұл адамға
индивидуум ретінде тəн болып келетін, оның өзге
адамнан ерекшелігін көрсететін қасиеттері. Кез келген ерекшелікті пайдала білу қажет. Егер Сіз оптимист
болсаңыз — онда жабықпайсыз. Егер баяу қимылдайтын
болсаңыз — Сіздің шешіміңіз бірізді әрі нақты болады.
Ең бастысы — өзіңізге, өз күшіңізге және адамдарды
басқара алатындығыңызға сену керек!
Алайда кəсіпкер үшін ең маңыздысы — ынта. Сіздің
өмірді өзгерткіңіз келеді, өз ісіңізбен айналысқыңыз
келеді, өз күшіңіз бен мүмкіндіктеріңізге сенесіз. Сіз
тəуелсіз болуды қалайсыз. Сіз ақша табуды қалайсыз.
Сіз оған отбасыңызды сендіре аласыз. Сіз табысқа
жететіндігіңізге шын сенімдісіз. Бизнеспен айналысу адамды әрдайым білімін арттырып, жетілдіріп жəне
дамытып отыруға міндеттейді. Кəсіпкер үшін ең басты
қасиеттердің бірі өзіне жəне өз күшіне деген сенімділігі.
Адамның сенімділігі оның мінез-құлқынан да
көрінеді:
• ол өзгелерге өз ойын жеткізе алады;
• ол өз сезімі мен əсершілдігін байқата біледі;
• оның өз көзқарасы бар;
• ол өзгелерге өзге пікірді ұстану құқығын береді;
• ол белсенді жəне бастамашыл;
• ол өз мақсаттарына жеткізу үшін табандылық танытады;
• ол өз бетінше шешім қабылдай біледі.
БИЗНЕСТІҢ ТАБЫСТЫ БОЛУЫНА
НЕ ЫҚПАЛ ЕТЕДІ?
Табыс — бұл қайсыбір мақсатқа қол жеткізудегі
сəттілік, жұмыстағы жоғары нəтижелері үшін көпшіліктің
құрметіне ие болу. Əрбір кəсіпкер өзінің кəсіпкерлік
қызметінде табысқа жетуге талпынады. Кəсіпкерлік
табысқа бірнеше факторлардың əсер етеді:
• сəттілік немесе жолы болу, «сәті түсу», «мүмкіндігін
жібермеу»;
• сынап көру және қателіктер жасау, түрлі нұсқаларды
іріктеу əдісімен белсенді түрде іздену;
• білікті есеп жəне оңтайлы нұсқаны таңдау;
• өз ресурсын пайдалану: білімі, шеберлігі, дағдылары
мен жеке қасиеттері;
• ынтаның жоғарғы деңгейі, адамның алдына қойып
отырған мақсаттарына қол жетуге деген ниеті.
Əрине, табысқа жетудің аса маңызды факторына өзөзін ынталандыру жатады. Адамның өзін-өзі дамытуға
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друзья, коллеги. Объем знаний можно и нужно увеличивать. Учиться, учиться и учиться.
Навыки — это способность применять на практике
имеющиеся знания. Навыки формируются в процессе
практической деятельности. Пока Вы не откроете собственное дело, у Вас не будет навыков подготовки документов. Пока Вы не наймете себе работников, у Вас
не будет навыков руководства людьми. Поэтому надо
что-то делать. Делать, делать.
Личностные характеристики — это то, что присуще
человеку, как индивидууму, отличает одного человека
от другого. Любые Ваши особенности надо использовать. Вы оптимист — это позволит не унывать. Вы все
делает медленно — Ваши решения всегда будут обдуманны и последовательны. Главное — поверить в себя,
в свои силы и повести за собой людей!
Но самое главное для предпринимателя — мотивация.
Вы хотите изменить жизнь, заниматься собственным
любимым делом. Вы уверены в собственных силах и
возможностях. Вы хотите быть независимым. Вы хотите зарабатывать деньги. Вы можете убедить в этом семью. Вы сами искренне верите в успех. Ведение бизнеса обязывает человека работать над собой, совершенствоваться и развиваться. Одним из базовых качеств
предпринимателя является уверенность в себе и своих силах.
Уверенность человека проявляется и в его поведении:
• он умеет доносить до других свои мысли;
• он умеет выражать свои чувства и эмоции;
• он имеет свою точку зрения;
• он дает другим право на другое мнение;
• он активен и инициативен;
• он настойчив в достижении своих целей;
• он самостоятелен в принятии решений.
ЧТО ВЛИЯЕТ НА УСПЕХ В БИЗНЕСЕ?
Успех — это удача в достижении какой-либо цели,
общественное признание за высокие результаты в работе. Каждый предприниматель стремится к успеху в
своей предпринимательской деятельности. Предпринимательский успех достигается за счет влияния нескольких факторов:
• удача или везение, «оказался в нужное время
в нужном месте», «не упустил шанса»;
• активный поиск методом проб и ошибок, перебор
разных вариантов;
• компетентный расчет и выбор оптимального варианта;
• использование собственного ресурса: знаний, умений,
навыков и личностных характеристик;
• высокая мотивация, желание достичь тех целей,
которые человек ставит перед собой.
Несомненно, очень важным фактором успеха является самомотивация. Желание человека развиваться, внутренняя сила, двигающая его по направлению к цели.
Сила мотивации определяет скорость движения к цели.
Мотивация предпринимателя зависит, прежде всего, от него самого. Умение поддерживать в себе опти15
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деген ниеті, оны мақсатына жетелейтін ішкі күші. Ынталану деңгейі мақсатқа жетудің жылдамдығын белгілейді.
Кəсіпкердің ынталануы, ең алдымен, оның өзіне
байланысты болады. Өз-өзін оптимистік сарында ұстау,
ертеңгі күнін көре білу жəне соған бүгін əсер ете білу —
бұл іскер адамның шеберлігі. Сіздің оптимистік
көзқарасыңыз қызметіңізге тікелей əсерін тигізіп отырады. Сергек жəне көңілді болыңыз, стратегиялық
тұрғыдан ой қозғауға — келешекті көріп, соны болжап
жəне жоспарлап отыруға тырысыңыз.
Позитивтік көзқарас — табысқа жетудің кепілі.
Əзіл Сіздің міндетті түрдегі серігіңізге айналуы тиіс.
Кез келген келіссөздер немесе сатылымдар кезінде
жүзіңізде күлкі мен аузыңызда əзіл болса, əрдайым
табысты болмақ. Алайда, есіңізде болсын, орынсыз
күлкіге бой алдырмай, жайдарлы жəне көңілді жүруге
тырысыңыз.
Табысқа жету Сізге ғана емес, айналаңыздағы
адамдарға да байланысты болатынын естен шығармаған
жөн. Отбасыңыз, достарыңыз бен жақындарыңыздың
қолдау көрсетуі Сізді қанаттандырады жəне кез келген қиындықтарды жеңу үшін күш береді. Отбасының
əл-ауқаты мен берекесі — кəсіпкердің басты
мақсаттарының бірі.
Кәсіпкерлік пайда — кірістің ерекше түрі, іскерлік,
өзіндік шығармашылық белсенділігі және жеке бизнес
саласындағы жаңашылдығы, яғни жаңа идеяны жүзеге
асыру, коммерциялық табыс әкелетін техникалық және
ұйымдастырушылық жаңалықтар үшін алынатын сыйақы.
Пайда қуу кəсіпкерлерді өз капиталын тəуекелге
тігіп, қызметкерлерді жалдауға жəне тауарларды өндіру
мен қызмет түрлерін ұсыну үшін қажетті заттардың
барлығын сатып алуға мəжбүрлейді. Сонымен қатар,
пайда үлкен ынталандырушы күш болып табылады.

мистический настрой, умение видеть завтрашний день
и влиять на него сегодня — это великое мастерство.
Ваш оптимизм будет напрямую влиять на результаты
Вашей деятельности. Будьте бодрее и веселее, старайтесь
мыслить стратегически — видеть будущее, прогнозировать и планировать его.
Позитивный настрой — залог успеха.
Юмор должен стать Вашим обязательным спутником. Любые переговоры или продажи всегда будут
успешнее, если есть улыбки, смех и шутки. Но, помните, Вы не должны быть смешным, Вы должны быть легким и веселым.
Очень важно помнить, что успех зависит не только от Вас, но и от Вашего окружения. Поддержка семьи,
друзей и близких окрыляет и дает силы для преодоления любых сложностей. Благосостояние и благополучие семьи — одна из главных целей предпринимателя.
Предпринимательская прибыль — особый вид
дохода, вознаграждение за предприимчивость, специфическую творческую активность и новаторство в сфере частного бизнеса, которая проявляется в реализации новых идей, технических и организационных нововведений, приносящих коммерческий успех.
Погоня за прибылью заставляет предпринимателей
рисковать своим капиталом, нанимать работников и закупать все необходимое для производства товаров и
оказания услуг. Прибыль также является мощным стимулом.
Получение прибыли, однако, не является единственной причиной, побуждающей людей заняться бизнесом. Стимулами к началу собственного дела могут
быть также стремление к личной независимости и возможности исполнять любимую работу в удобное для
себя время, желание раскрыть свои способности или
продолжить семейные традиции.

Сурет 1. Психологиялық дайындық
Рисунок 1. Психологическая готовность к предпринимательству
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Алайда, адамдарды бизнеспен айналысуға итермелейтін
жалғыз себеп пайда табу емес. Өз ісін бастауға сонымен қатар дербестікке қол жеткізу жəне сүйікті ісімен
өзіне ыңғайлы уақытта айналысу мүмкіндігі, өз қабілетін
ашуға немесе отбасылық дəстүрлерді жалғастыруға деген ниеті де бастама болуы мүмкін.
Шешім қабылдамас бұрын болашақ кəсіпорныңыздың табысты болатынына қаншалықты сенімді екеніңізді
ойлап көріңіз. Себебі жеке бизнес дегеніміз — бұл ермек
емес, бұл адамның соған толық берілуін қажет ететін
жұмыс (1 - сурет).
Егер ниетіңіз (ынтаңыз) болса, сенімді жəне
кəсіпкерлердің көп санды əскерінің құрамына енуге дайын болсаңыз — ТЭН (бизнесіңіздің техникалықэкономикалық негіздемесін) жасауға кірісіңіз. Асықпаңыз,
іске қатысты алдағы барлық ықтимал жағдайларды,
мүмкіндіктер мен тəуекелдерді есептеп шығыңыз.
Мұндай негіздеме, ең алдымен, Сіздің өзіңізге қажет.
Оны құрастыру барысында мүмкін, бизнесіңіздің сәтті
бейнесін көре алмассыз, алайда Сіз табысқа жету жолында қандай қиындықтарға кездесетіндігін түсінетін
боласыз. Болашақтағы бизнесті сипаттау бізге келешекте айналысатын кəсіпкерлік қызметімізге неғұрлым
түбегейлі көзқараспен қарауға көмектеседі.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Прежде чем принять решение — подумайте, насколько Вы сами верите в успех своего будущего предприятия. Потому что собственный бизнес — это не развлечение, это работа, требующая от человека полной
отдачи (рисунок 1).
Если у Вас есть желание (мотивация), Вы уверены
в себе и готовы влиться в многочисленную армию предпринимателей — начните обдумывать Ваш будущий
бизнес. Не торопитесь, просчитайте все возможности и
потери, связанные с собственным делом. Это обоснование необходимо, прежде всего, Вам самому. Возможно,
обдумывая, Вы получите и не самую радужную картину
бизнеса, но будете понимать, с какими трудностями Вам
придется столкнуться на пути к успеху. Описание бизнеса помогает более основательно подойти к своей будущей предпринимательской деятельности.
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3. НАРЫҚТЫҚ МҮМКІНДІКТЕРДІ ТАЛДАУ
КӘСІПКЕРГЕ НАРЫҚ ЖАЙЛЫ ҚАНДАЙ
АҚПАРАТ КЕРЕК?
Бизнесті бастау үшін кәсіпкерге жоспар құру керек,
онда бизнесті ұйымдастыру және жүргізу, банктен кредит алу мәселесі қарастырылады.
Өзінің болашақ бизнесін елестету үшін, оның алдымен төмендегілерді түсінуі қажет:
• Кәсіпкер немен айналысады;
• Бизнесті ұйымдастыру нысаны қандай;
• Қай нарықта жұмыс істейді және бұл
• Нарықта қалай орнығуға болады;
• Тауар қалай өндіріледі немесе қызмет қалай
көрсетіледі;
• Жұмысты ұйымдастыруға және жүргізуге қандай
ресурстар қажет;
• Кәсіпкермен бірге кім және қалай жұмыс істейді;
• Бизнеске қатысты қандай тәуекелдер болуы мүмкін.
Сонымен қатар, кәсіпкер өзінің жеке қабілеті мен дарынын, күшті және әлсіз жақтарын бағалап алғаны дұрыс:
• Сіз басқаларға қарағанда нені жақсы істей аласыз;
• Сізге немен айналысқан ұнайды;
• Бөгде біреу үшін және олардан ерекше не істей аласыз;
• Дәл Сіздің ісіңізді ұнататын және істей алатын біреу
бар ма;
• Қандай білім мен дағды жетіспейді;
• Қандай ресурстарды пайдалануға болады.
Өз мүмкіндігін бағалап және бизнесті ашу мүмкіндігін
анықтаған соң, кәсіпкер нарықты түбегейлі зерттеп,
келесі сұрақтарға жауап беруі керек. Мысалы,
• Нарықтағы қызмет шарттары қалай?
• Негізгі бәсекелестер кімдер?
• Сұраныс қалай өзгеруі мүмкін?
• Тұтынушыларды қандай топтарға бөлуге болады?
• Негізгі клиенттер кім?
• Олар нені сатып алғанды қалайды?
• Сауданы қай жерде жасайды?
• Кім тұтынушы болып табылмайды?
• Тауар немесе қызметті сатып алмау себебі неде?
• Тұтынушының тәртібіне қандай факторлар әсер
етеді?
• Тұтынушылар тауарға қандай талаптар қояды?
Бұл сұрақтарға жауап беруге маркетингтік зерттеулер көмектеседі. Ол арқылы әлеуетті клиенттерге
қажеттіні түсінуге болады және кәсіпкерге бизнесті дамыту бойынша шешім қабылдауға мүмкіндік
береді.
Маркетингтік зерттеулер — белгілі ақпараттарды жинау және сараптау.
Кез келген кәсіпкер кішігірім зерттеу жүргізе алады. Дегенмен, Сізге
нені анықтау керек екендігін нақты білу
қажет. Жұмысты жалғастыру үшін қандай
мәселе шешімін таппай тұр (немесе толық
шешілмей тұр).
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3. АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ НУЖНА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ?
Для начала бизнеса предпринимателю надо составить план для того, чтобы разобраться в том, как организовать и вести свой бизнес.
Для того чтобы примерно представить будущий бизнес, необходимо понять:
• чем предприниматель будет заниматься;
• какая форма организации будет у бизнеса;
• на каком рынке будет работать и как можно закрепиться на этом рынке;
• как производить товары или услуги;
• какие ресурсы потребуются для организации работы
и для самой работы;
• кто будет работать вместе с предпринимателем и как;
• какие риски могут появиться в связи с бизнесом.
Также следует оценить свои личные способности и
таланты, свои сильные и слабые стороны. Определите:
• Что Вы умеете делать лучше других,
• Что Вам больше всего нравится делать,
• Что Вы можете сделать для других и лучше их,
• Есть еще кто-то, кто умеет и любит делать то же
самое,
• Каких знаний и навыков Вам не хватает,
• Какие доступные ресурсы можно использовать.
Оценив свои возможности и определив, какой бизнес возможен предпринимателю, надо более детально
изучить рынок и ответить на такие вопросы, как:
• Какие условия деятельности на рынке?
• Кто основные конкуренты?
• Как может измениться спрос?
• На какие группы можно разделить потребителей?
• Кто основные клиенты?
• Что они предпочитают покупать?
• Где совершают покупки?
• Кто не является потребителем?
• Почему могут не покупать товар или услуги?
• Какие факторы влияют на покупательское поведение?
• Какие требования к товарам предъявляют потребители?
Ответить на эти вопросы помогут маркетинговые
исследования, которые помогают понять, чего хотят потенциальные клиенты и дают возможность предпринимателю принимать решения по развитию бизнеса.
Маркетинговые исследования —
это сбор и анализ определенной информации. Провести небольшое исследование может любой предприниматель.
Только Вы должны точно знать, что конкретно Вы хотите узнать. На какой вопрос
у Вас нет ответа (или он недостаточно полный) для дальнейшей работы.

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ ЖИНАУҒА БОЛАДЫ?ъ
Ақпарат — дегеніміз, нақты жағдайдағы кәсіпкерді
қызықтыратын мәлімет. Ақпарат көзі кез келген
нысан, оқиға, көрініс болуы мүмкін. Ақпаратты барлық
жерден көруге болады
—
суреттер, дыбыстар,
телебағдарламалар мен фильмдер, адамның сөзі
мен бет әлпеті, кітаптар, сандар, сезім және т.б.
Қолданыстағы кез келген ақпарат екінші қайтара
шығарылған ақпарат де аталады. Бұл біреудің
деректерді жинағандығын немесе жариялағандығын
білдіреді. Кәсіпкер оның бір бөлігін тегін алады,
қалғанын баспагерлерден, зерттеу компанияларынан
сатып алады. Бірақ, екінші қайтара шығарылған деректер ескірген болуы немесе мүлдем болмауы мүмкін.
Деректерді сатып алмастан бұрын, тегін (немесе арзан)
қолжетімді мәліметтерді пайдаланған дұрыс. Күнделікті
әртүрлі газеттерді, журналдарды, анықтамалықтарды,
көркем әдебиеттерді, арнайы кітаптарды, жарнамалық
аңдатпалар мен үндеухаттарды оқып тұрудың маңызы
зор. Қажетті ақпаратты радио және тележарнамалардан алуға да болады. Сізге қажетті басқа да
ақпараттарды көзі ретінде сауда-өнеркәсіптік палаталары сияқты ұйымдарды, әртүрлі ассоциялар мен
қорларды қарастыруға болады.
Кейде кәсіпкерге біреуді бақылау немесе біреуден
сұрау арқылы дербес ақпарат жинауға тура келеді.
Мұндай деректер бастапқы ақпарат деп аталады.
Бақылау белгісіз нысанды немесе көріністі (мысалы, дүкеннен шығып келе жатқан сатып алушылардың
пакетінде не жатқандығын немесе балалар қандай
ойынға қызығатындығын бақылау және т.б.) бекітумен
және қабылдаумен байланысты. Сұрау дегеніміз,
белгілі сұрақтар қою арқылы пікірді анықтау.
НАРЫҚТЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ ДЕГЕН НЕ?
Кәсіпкерлік қызметтің табыстылығы тауарға немесе
қызметке деген сұранысқа байланысты. Сонымен
қатар нарықтағы жағдайды бәсекелестердің саны мен
бизнесті жүргізу шарттары белгілейді.
Нарықтағы жағдай үнемі өзгеріп тұрады. Бүгін белгілі
бір затқа сұраныс болса, ертеңгі күні сұраныс болмауы
мүмкін. Кәсіпкер бизнес тұрғылықты өңірмен шектелмей, бизнесті бұдан әрі дамыта ма, сол жағын ойлануы керек. Бизнесті басқа қалада, басқа өңірде немесе басқа мемлекетте жүргізу мүмкіндігі туралы
ойланыңыз.
Нарықтық мүмкіндіктер — кәсіпкердің өзінің
бизнесін ұйымдастыру мен жүргізу үшін, одан табыс
табу үшін пайдаланатын кез келген қолайлы жағдайлар,
қолданыстағы ахуалдар.
Кәсіпкерлердің
төмендегідей
перспективалық
қызмет салаларында бизнесін бастауға және дамытуға
мүмкіндігі бар:
• қызметтер — сервис, жабдықтарға қызмет көрсету
және күтім жасау, күзету, қоғамдық тамақтану,
оқу, балалар мен қарт адамдарға күтім жасау, жемісжидектер мен көкөністерді сұрыптау және т.б.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КАК МОЖНО СОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
Информация — это любые сведения, которые интересуют предпринимателя в конкретной ситуации. Источником информации может быть любой объект, событие, явление. Информация содержится везде — в рисунках, звуках, телепередачах и фильмах, словах и выражениях, книгах, числах, ощущениях и т.д. Существующая в каком-либо виде информация называется вторичной. Это означает, что данные уже собраны
или опубликованы кем-то. Часть из них можно найти
бесплатно. Данные, которых не хватает, предприниматель может приобрести у издателей, в исследовательских компаниях. Отчеты по различным направлениям
исследований можно найти в Интернете на сайтах различных Ассоциаций и учебных заведений. Однако вторичные данные могут быть устаревшими или вообще
отсутствовать. Прежде, чем покупать данные, следует
воспользоваться доступными бесплатными (или хотя
бы недорогими) сведениями. Большую пользу может
принести регулярное чтение различных газет, журналов, справочников, художественной литературы, книг
по специальным вопросам, рекламных проспектов, листовок и т.д. Нужную информацию можно почерпнуть
также из радио- и телерекламы. Другим источником полезной для Вас информации являются такие организации как торгово-промышленная палата, различные отраслевые ассоциации, фонды.
Иногда предпринимателю приходится самостоятельно собирать информацию, наблюдая или опрашивая
кого-либо. Такие данные называются первичными.
Наблюдение связано с восприятием и фиксированием
какого-либо явления или объекта (например, можно понаблюдать, что лежит в пакетах покупателей, выходящих из магазина, или в какие игры играют дети и т.д.).
Опрос — это выяснение мнений путем задавания определенных вопросов.
ЧТО ТАКОЕ РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?
Успех предпринимательской деятельности зависит
от существующего спроса на товары или услуги. Кроме
того, ситуацию на рынке определяет количество конкурентов и условия ведения бизнеса.
Ситуация на рынке меняется постоянно. То, что сегодня пользуется спросом, может быть завтра невостребованным. Предприниматель должен подумать, как будет его бизнес развиваться в будущем, не ограничиваясь при этом населенным пунктом, в котором проживает. Подумайте о возможностях ведения бизнеса в другом городе, регионе или даже другой стране.
Рыночные возможности — это благоприятные
обстоятельства, которые предприниматель может использовать для организации и ведения своего бизнеса
и получения прибыли.
Предприниматели могут начать и развивать бизнес
в таких перспективных сферах деятельности как:
• Услуги — сервис, обслуживание и уход за оборудованием, охрана, общественное питание, обучение,
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•

қоршаған ортаны қорғау — таза ауа, су, жерді сақтау қ
алдықтарды жою және т.б.
• бос уақытты пайдалану — туризм, дәстүрлерді оқып
білу, мерекелерді ұйымдастыру және өткізу және т.б.
Өз нарығын анықтау — дегеніміз, қандай
адамдардың немесе ұйымдардың тауарды сатып алу
мүмкіндігін белгілеу.
Сіздің мүмкіндігіңіз бар:
• басқа кәсіпкерлер немесе компаниялар үшін өнім
шығару;
• жекелеген адамдар немесе отбасы (үй шаруашылығы)
үшін өнім шығару;
• ауылшаруашылығы өнімдерін өсіру және/немесе өңдеу;
• машиналар мен жабдықтарды жөндеу және қызмет
көрсету;
• шаштараз қызметін көрсету;
• жолаушыларды және жүктерді тасымалдау.
• жеке балалар бақшасын немесе мектеп, оқу
орталығын ашу;
• қоғамдық тамақтану қызметін ұсыну;
• бөлшектік дүкен ашу немесе көтерме саудамен
айналысу;
• медициналық және мал дәрігерлік көмек көрсету,
жайлар мен аумақты тазалау қызметі.
Сіздің өніміңіз немесе қызметіңіз мақсатты топқа
бағытталуы керек — үй шаруасындағы әйелдер, зейнеткерлер, жастар, балалар, мүгедектер, жүргізушілер,
фермерлер, басқа да кәсіпкерлер, сауда және қоғамдық
тамақтану саласындағы кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелер, медициналық және білім беру мекемесі және т.б.
Сіздің мақсатты тобыңыз тартымды болу керек.
Мақсатты топтың тартымдылығын анықтау үшін, келесі
сұрақтарға жауап беруі қажет:
• Сіздің мақсатты тобыңызда қанша тұтынушы бар?
• Болашақта мақсатты топ қалай өзгереді (көбейеді
немесе азаяды)?
• Мақсатты топты арттыру кезінде қызметті өзгертуге
мүмкіндік бола ма? Бұдан әрі қандай ресурстар қажет
болады?
• Мақсатты топтың өкілдері қалай сатып алады?
• Мақсатты топпен қалай байланыс жасауға болады?
Мақсатты тұтынушылармен дұрыс байланыс жасау
үшін кәсіпкердің тауарды сатып алу туралы шешім
шығару процесін зерттеп алғаны дұрыс. Кейде сатып
алу процесін дұрыс түсінбеу салдарынан сауда дұрыс
жүрмеуі мүмкін. Сіздің болашақ клиентіңіз, сауда жасамас бұрын, бес кезеңнен өтуі керек. Кәсіпкерде әр
қадам сайын клиентті өзіне тартатын амалдары болуы
қажет
1 қадам. Қажеттілікті, мәселені немесе тілекті ұғыну. —
Кәсіпкер мәселені тереңнен ұғынуға тырысу керек
2 қадам. Мәселені шешу мүмкіндігі туралы ақпаратты
іздеу — Кәсіпкер оның тауары мәселені шешетіндігін
көрсету керек
3 қадам. Нақты тәсілді таңдау. Кәсіпкерге оның тауары мәселені басқаларға қарағанда тез әрі жеңіл
шешетіндігін көрсеткен дұрыс
4 қадам. Белгілі бір орыннан сатып алу. Кәсіпкер
сауда жасау үшін жайлы жағдай жасауы қажет
20

уход за детьми и пожилыми людьми, сортировка
овощей и фруктов, и т.д.
• охрана окружающей среды — сохранение чистого
воздуха, воды, земли, утилизация отходов и т.д.
• использование свободного времени — туризм, изучение традиций, организация и проведение праздников и т.д.
• Определение своего рынка — это понимание того,
какие люди или организации смогут купить Ваш товар.
Вы можете:
• что-либо производить для других предпринимателей
или компаний,
• что-либо производить для отдельных людей или
семей (домохозяйств),
• выращивать и/или перерабатывать сельхозпродукцию,
• осуществлять ремонт и обслуживание машин и оборудования,
• оказывать парикмахерские услуги,
• осуществлять перевозки пассажиров и грузов,
• открыть частный детский сад или школу, учебный
центр,
• предлагать услуги общественного питания,
• открыть розничный магазин или заниматься оптовой
торговлей,
• оказывать медицинские и ветеринарные услуги,
• оказывать услуги по уборке помещений и уходу за
территориями и т.д.
Ваш продукт или услуга должны быть ориентированы на целевую группу. Это могут быть домохозяйки, пенсионеры, молодые люди, дети, инвалиды, водители, фермеры, другие предприниматели, предприятия
сферы торговли или общественного питания, государственные учреждения, медицинские или образовательные учреждения и т.д.
Ваша целевая группа должна быть привлекательна.
Для того, что бы понять, насколько целевая группа привлекательна, следует ответить на следующие вопросы:
• Сколько потребителей составляют Вашу целевую
группу?
• Как в будущем будет изменяться целевая группа
(уменьшится или увеличится)?
• Будут ли у Вас возможности изменять деятельность
при увеличении целевой группы? И какие ресурсы
Вам понадобятся в дальнейшем?
• Как совершаются покупки представителями Вашей
целевой группы?
• Как контактировать с целевой группой?
Для того, чтобы правильно контактировать с целевым потребителем, предпринимателю следует изучить
процесс принятия решения о покупке его товара. Зачастую продажа не происходит от непонимания, как потребитель совершает покупки. Ваш будущий клиент,
должен пройти через пять шагов, для того, чтобы сделать покупку у Вас. Для каждого шага, у предпринимателя должны быть действия, которые помогают привести клиента к Вам:
Шаг 1. Осознание потребности, проблемы или желания получить что-либо — Предприниматель может
помочь осознать проблему.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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5 қадам. Тұтыну және бағасы. Кәсіпкер жайлы
тұтыну шартын жасауы керек (пайдалану жолын
көрсету, кепілдік беру).
Нарықтың тартымдылығын бағалау — дегеніміз, бизнес үшін жайлы мүмкіндіктерді іздеу құралы. Нарықтың
тартымдылығы келесі критерийлер (көрсеткіштер)
арқылы анықталады:
• Нарықтың қазіргі және болашақтағы көлемі;
• Табыстылығы;
• Болашақтағы тұрақтылығы (бизнес сатып алған немесе құрған соң тұрақты түрде дами ма; фирманыңыз
жұмыс істейтін салада үкіметтік кедергілер немесе шектеулер бар ма).
Нарықтың көлемі белгілі бір кеңістікте белгіленген
уақыт кезеңінде бір түрлі өнімдерді сатудың ең үлкен
көлемімен анықталады, нарықтың сыйымдылығы
деп аталады. Нарықтың сыйымдылығын тауар немесе
қызметті тұтыну нормасы негізінде есептеуге болады.
Нарықтық үлес дегеніміз, белгіленген жердің
нарығындағы жалпы сату көлеміндегі нақты бір кәсіпкер
саудасының көлемдік үлесі. Жалпы сату көлемі туралы деректерді Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі облыстық бөлімшелерінен білуге болады.
Нарықтың тартымдылығы бәсекелестердің қызметімен
де анықталады.
Бәсеке (лат. соnсurrere — соқтығысу, бәсеке) — тауар өндірісі, сату және сатып алу шарттарын жақсарту
үшін нарықтық шаруашылық қатысушылары арасындағы
бәсеке. Ең тартымды нарық — бәсеке жоқ нарық. Бірақ
мұндай нарық болмайды. Кәсіпкерге бәсекелестерінің
қызметін де санасуға тура келеді. Сондықтан Сіздің
ұсынысыныз басқалардан, мысалы қосымша қызмет,
ерекше жиынтық, сыртқы түрі мен әдептілік есебінен
ерекшеленуі қажет.
Бәсекелестерден ерекшелену үшін төмендегілерді
білген дұрыс:
• Ортақ аумақта Сіздің қанша бәсекелесіңіз бар;
• Сіздің бизнесті бастауыңызға олар қалай қарайды;
• Болашақта қанша бәсекелес пайда болуы немесе
нешесі жабылып қалуы мүмкін;
• Бәсекелестің қандай артықшығы немесе кемшілігі
бар;
• Бәсекелестен қалай ерекшеленуге болады;
• Баға қалай өзгереді, неге байланысты.
Кәсіпкер өз мүмкіндігін және нарықтың мүмкіндігін
бағалаған соң, болашақ бизнесінің үлгісін жасауына болады.
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Шаг 2. Поиск информации о возможностях решения
проблемы — Предпринимателю следует показать,
что именно его товар может решить проблему.
Шаг 3. Выбор конкретного способа решения проблемы. Предпринимателю следует показать, что
именно он и его товар могут решить проблему лучше
и быстрее других.
Шаг 4. Покупка конкретного товара в конкретном
месте — Предприниматель должен создать комфортные условия покупки.
Шаг 5. Потребление и оценка — Предприниматель
должен создать комфортные условия потребления
(показать, как использовать, предоставить гарантии
и т.д.).
Привлекательность рынка определяется следующими критериями (показателями):
• размер рынка и перспектива его роста;
• прибыльность;
• перспектива стабильности (будет ли Ваш бизнес
после его создания стабильно развиваться; существуют ли для сферы, в которой Вы будете работать,
какие-либо правительственные барьеры или ограничения).
Размер рынка определяется максимально возможным объемом продаж продукции одного вида на определенном пространстве в определенный период времени
и называется емкостью рынка. Емкость рынка можно
рассчитать на основе норм потребления товара или
услуги.
Под рыночной долей понимают долю объемов
продаж конкретного предпринимателя по отношению
к общему объему продаж на рынке в масштабах определенной местности. Данные по общему объему продаж
можно узнать в областных отделениях Агентства Республики Казахстан по статистике.
Привлекательность рынка определяется и деятельностью конкурентов. Конкуренция (лат. соnсurrere —
сталкивать, состязаться) — соперничество между участниками рынка за лучшие условия производства, купли
и продажи товаров. Самый привлекательный рынок —
рынок, где нет конкурентов. Но таких рынков практически нет. Как правило, предпринимателю приходится
учитывать деятельность конкурентов. Поэтому, Ваше
предложение должно отличаться от предложения конкурентов, например, за счет дополнительных услуг, необычности ассортимента, внешнего вида и вежливости.
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4. МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТ
МАРКЕТИНГ ДЕГЕН НЕ?
Кез келген бизнес сатып алушы пайда болғанда кезде басталады. Сізге табыс табу үшін тұтынушы сатып алатын тауарды ұсыну керек.
Сізге
тұтынушы өзінің сатып алған заты туралы не ойлайды, оның құндылығы неде
екендігін білу қажет. Сіз тауар немесе
қызметті сатуды ғана емес, қажеттілікті
қанағаттандыра білуге тиіссіз. Қажеттілік сұранысты тудырады. Сіз тауарды немесе қызметті ұсынасыз, ал тұтынушы —
ТӨЛЕЙДІ!!! Сізге қажеттілікті бәсекелестіктерге
қарағанда жақсы қанағаттандыруды үйрену қажет. Ол
үшін тұтынушыға не қажет, оның құпия сезімін, талабын, мүддесін, қалауын білген дұрыс. Сонымен қатар,
өз тауарыңызды немесе қызметіңізді толық зерттеп
біліңіз, сапасына, түріне, тауардың бейнесіне ықпал
етіп, баға деңгейін зерттеу, жинақтау, тасымалдау және
тұтынушылардың тобы мен сату тәсілдерін анықтау, сатып алуды ынталандыру жөн.
Нарық айырбасты ұсынады — бұл тауардың бір
қожайыннан келесі адамға өтуі. Сізге нарықта айырбасты
(мысалы, адамның мұқтаждығын және қажеттілігін қанағаттандыруға арналған тауарларды клиенттің ақшасына
ауыстырасыз) жүзеге асыру үшін ЖҰМЫС ІСТЕУ керек.
Маркетинг — тауар және қызмет нарығын, өзара
тиімді айырбас үшін қажетті әрекеттерді білу.
Ең бірінші әрекет - бизнес идеяны табу. Екінші шешім —
ағымдағы нақты нарықтағы және нақты аумақтағы
ағымдағы жағдайды талдау. Үшінші шешім — тауарды немесе қызметті қалай сатуға болады.
ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ ТОПТАРҒА ҚАЛАЙ
БӨЛУГЕ БОЛАДЫ?
Сіздің тұтынушыларыңыз әртүрлі адамдар болуы
мүмкін. Сіз өз тауарыңызды немесе қызметіңізді әртүрлі
ұйымдарға ұсына аласыз. Адамдар мен ұйымдар бірбірінен ерекшеленеді. Үлкендер мен балалардың арасында айырмашылық бар. Құрылыс ұйымдары мектептен
өзгеше. Тұтынушылардың әр тобына тән қажеттіліктер
мен сұраныстар бар, сондықтан олар Сіздің шешіміңізге
әртүрлі әрекет етеді.
Сізге тұтынушыларды жалпы сипаттамасына, мінезқұлқының типіне, сұранысына немесе қажеттілігіне
қарай кішігірім топтарға бөлу қажет. Мысалы, сіздің
жұмсақ ойыншықтарыңызды пингвиндер туралы
мульфильмдерді көргенді ұнататын 5-7 жастағы қыздар
алатын болады. Тұтынушыларды мұндай топтарға бөлу
саралау деп аталады. Ал тұтынушылар тобы — сараланым болып табылады.
ёБарлық тұтынушыларды кез келген көрсеткіштері
бойынша бөлінеді (сараланады). Тұтынушыларды
келесі саралау белгілерін пайдалу арқылы бөлуге
(саралауға) болады:
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ЧТО ТАКОЕ МАРКЕТИНГ?
Любой бизнес начинается лишь тогда,
когда появляется покупатель. Для того чтобы получить доход, Вы должны предлагать
то, что Ваши потребители захотят купить. Вам важно знать, что потребитель
думает о своей покупке, в чём видит её ценность. Вы должны продавать не товар или
услугу, а удовлетворять потребность.
Потребности формируют спрос. Вы
предлагаете товар или услугу, а потребитель —
ПЛАТИТ!!! Вы должны научиться удовлетворять потребности лучше, чем Ваши конкуренты. А для этого
Вам надо изучать и понимать, в чём нуждается потребитель, его скрытые желания, потребности, интересы,
предпочтения. Кроме того, Вам следует изучать свой
товар или услугу, влиять на качество, вид, образ товара, изучать уровень цен, складировать, перевозить,
определять группы потребителей и методы продаж,
стимулировать покупку.
Рынок предполагает обмен — движение товара от
одного владельца к другому. Вы должны РАБОТАТЬ с
рынком ради осуществления обменов (например, Вы
меняете товары, цель использования которых — удовлетворение человеческих нужд и потребностей, на
деньги Вашего клиента).
Маркетинг — это знание рынка товаров и услуг,
и действия, которые необходимо Вам предпринять для
создания взаимовыгодных обменов.
Первое действие, которое следует предпринять — найти бизнес-идею. Второе решение — анализ текущей
ситуации на конкретном рынке и конкретной территории.
Третье решение — как продать товар или услугу.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВАШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?
Вашими потребителями могут быть различные люди.
Вы можете предлагать свои товары или услуги разным
организациям. И люди, и организации отличаются друг
от друга. Взрослые отличаются от детей. Строительные
организации — от школ. Каждая группа Ваших потребителей имеет свои, только ей присущие потребности
и запросы, поэтому все они будут по-разному реагировать на Ваши решения.
Вам необходимо разделить всех потребителей на
небольшие группы, которые имеют некоторые общие
характеристики, тип поведения, запросы или нужды.
Например, потребителями Ваших мягких игрушек будут
девочки в возрасте 5-7 лет, которые любят смотреть
мультфильмы про пингвинов. Такое разделение потребителей на группы называется сегментированием.
А группы потребителей — это сегменты.
Всех потребителей можно разделить (сегментировать) на группы по каким-либо показателям. Делить
(сегментировать) потребителей можно, используя следующие признаки сегментирования:
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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•

Тұрғылықты орны, елі, өңірі, сондай-ақ қала/ауыл,
жергілікті жердің шалғайлығы және т.б. белгілері
бойынша, — географиялық принцип, мысалы, Сіз
тұтынушылардың келесі топтарын анықтай аласыз:
үлкен қаланың маңында тұратын тұлғалар
• Сіздің елді мекеніңіздің орталығында тұратын
тұлғалар
• жынысы, жасы, ұлты, табысы, кәсібі, діни көзқарасы
демографиялық принцип, мысалы:
20-50 жастағы үй шаруасындағы әйелдер,
• жұмыс күнінде толық жұмыс істейтін және үш баласы
бар әйелдер
• тұтыну көлемі, сатып алу себебі немесе қызығушылығы (әуестігі) бойынша — іс-әрекет принципі,
мысалы:
тәттіқұмарлар,
ащы тағам әуесқойлары,
тек жексенбі күні сатып алатындар
• өмір сүру салты мен стилі — психографиялық принцип, мысалы:
жетістікке жеткен адамдар,
қатаң тәртіпті ұстанушы адамдар.
Белгілі сараланымды таңдау кәсіпкерге төмендегі
мүмкіндіктерді береді:
• өз ресурстарын тұтынушылардың шектеулі тобына
жинақтау;
• белгілі беделді қалыптастыру;
• бұдан әрі дами түсу үшін ресурстар мен тәжірибе
жинақтау.
Сіз тұтынушыларды топтарға бөліп болған соң,
өзіңізге ұнамды топты таңдау қажет.

БӘСЕКЕЛЕСТЕН ҚАЛАЙ ЕРЕКШЕЛЕНУГЕ
БОЛАДЫ?
Ұнамды топты таңдағаннан кейін Сіз бизнесіңіз
бәсекелестікінен қалай ерекшеленетіні туралы ойланған
дұрыс. Яғни, сізге өз орныңызды (ұстанымыңызды)
анықтау керек. Жайғастыру — Өз бизнесіңіздің
айрықша ерекшеліктерін анықтау. Әлеуетті сатып алушы, тұты-нушы кей жағдайда қоғамның сана-сезіміне
белгілі нысан (фирма, сауда маркасы, тауар ұғымы, адам
және т.б.) бейнесін бекіту. Жайғастыру — тұтынушының
сіздің бизнесіңіз, өніміңіз немесе қызметіңіз туралы не
ойлайтынын білдіреді. Мысалы:
• Сіздің бәкелесіңіз таңғы 8-ден кешкі 17-ке дейін
жұмыс істесе, сіз тәулік бойы жұмыс істей аласыз.
• Сіздің бәкелесіңіз сыйымдылығы 1 литр сусындар
ұсынады. Сіз орамадағы 250 мл немесе 2 литр сусын
ұсынасыз.
• Сіздің бәкелесіңіз коп көлемде кондитер тағамдарын
ұсынса, Сіз тек шоколад кәмпиттерін ұсынасыз.
• Сіздің бәкелесіңіз иттерге арналған тағамды
ұсынады, ал Сіз басқа жануарларға арналған
тағамдарын ұсынасыз.
Сіздің тұтынушыларыңыз әрқашан күткен затын
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

•

По месту проживания, странам, регионам, а также
по таким признакам, как город/село, удаленность
местности и т.д. — географический принцип, например, Вы можете выделить следующие группы потребителей:
лица, проживающие в пригороде большого города,
лица, проживающие в центре Вашего населенного
пункта;
• полу, возрасту, национальности, доходу, роду занятий, религиозной принадлежности — демографический принцип, например:
женщины-домохозяйки в возрасте 20-50 лет,
женщины, работающие полный рабочий день и
имеющие троих детей;
• по объему потребления, по причинам покупки или
увлечениям (хобби) — поведенческий принцип,
например:
сладкоежки,
любители острой пищи,
делающие закупки только в воскресенье;
• по стилю и образу жизни — психографический
принцип, например:
люди, достигшие успеха,
люди строгих правил.
Выбор определенных сегментов позволяет предпринимателю:
• сосредоточить свои ресурсы на ограниченной группе
потребителей;
• создать определенный имидж;
• накапливать ресурсы и опыт для дальнейшего развития.
После того, как Вы разделили потребителей на
группы, Вам необходимо выбрать наиболее привлекательную группу.
КАК МОЖНО ОТЛИЧИТЬСЯ ОТ КОНКУРЕНТА?
Определив привлекательную группу потребителей,
Вам следует подумать над тем, чем Ваш бизнес будет
отличаться от конкурентов. Вам надо найти свою позицию. Позиционирование — определение отличительных особенностей Вашего бизнеса. Также позиционирование обеспечивает создание определенного образа объекта (фирмы, марки, идеи, человека и т.д.) в
сознании потенциального покупателя, потребителя и
общественности. Позиционирование — это то, что потребитель думает о Вас, Вашем бизнесе, Вашей продукции или услуге. Например:
• Ваши конкуренты работают с 8 утра до 17 вечера,
Вы можете работать круглосуточно.
• Ваши конкуренты предлагают напитки в емкостях
по 1 литру. Вы — только в упаковках по 250 мл или
2 литра.
• Ваши конкуренты предлагают большое количество
кондитерских изделий, Вы — только шоколадные
конфеты.
• Ваши конкуренты предлагают только корм для собак,
Вы — для всех животных.
Ваши потребители должны знать, что каждый раз
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алатындығын білуі керек. Олар Сізбен жұмыс істей
алатындығына, Сіздің тарапыңыздан олардың үміті
ақталатындығына сенім білдіруі қажет.
Өзіңіздің ұстанымыңызды анықтау үшін келесі
сұрақтарға жауап беріңіз:
• Неліктен тауар/қызметті сізден сатып алу керек?
• Сатушыны таңдау кезінде тұтынушы неге сүйенеді?
• Неліктен тұтынушы белгілі тауар/қызмет түрлерін
сатып алады?
• Сіздің бәсекелеске қарағанда артықшылығыңыз
неде?
• Адамдар Сіз, Сіздің бизнесіңіз, өнімдеріңіз/қызметіңіз
туралы не айтады?
Өзіңіздің өзгеше артықшылығыңыз бен ұстанымыңызды айқындаған соң, бизнесіңізге, сондай-ақ артықшылықтарыңыз бен кемшіліктеріңізге қатысты сыртқы
ортада туындайтын қауіп-қатерді, мүмкіндіктерді
анықтап алғаныңыз жөн. Мұндай бизнеске баға беруді
SWOT -талдау деп атайды (ағылшын тіліндегі сөздердің
бірінші әріптері: Strengths — күштер, Weaknesses —
кемшіліктер, Opportunities — мүмкіндіктер, Threats —
қауіп-қатерлер.
Күш дағды, тәжірибе, құнды ресурстар, технологиялар, жақсы қызмет көрсету, жиынтықтан тұрады.
Әлсіздік — маңызды бір нәрсенің болмауы немесе
іске аспауы (басқалармен салыстырғанда).
Мүмкіндіктер — бұл сыртқы қолайлы жағдайлар.
Мысалы, технологиялық өзгерістер, сауда шарттары,
кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары, жеңілдетілген
тіркеу ережелері.
Қауіп-қатер — жағымсыз сыртқы үрдіс. Мысалы,
демографиялық жағдайлардағы теріс үрдіс, кедендік
баж салығының төмендеуіне байланысты импорттың
артуы, жағымсыз табиғи жағдайлар.
SWOT-талдау негізінде анықтауға болады:
• Басты сыртқы қауіп-қатерлер мен мүмкіндіктер,
олардың туындауы;
• Өзінің әлсіз жақтарын жеңу үшін жасаған кәсіпкердің
әрекеті;
• Сыртқы қолайлы мүмкіндіктер;
• Бәсекелестік басымдылықты қамтамасыз ететін
күшті жақтары.

«МАРКЕНТИНГ КЕШЕНІ» ДЕГЕН НЕ?
Кәсіпкер таңдаған ұстанымның нарықта тұрақтауы
үшін маркетинг кешенін жүзеге асыру қажет. Маркетинг
кешені дегеніміз, нарыққа ықпал етуші шаралардың немесе кәсіпкердің нарықтағы жағдайға бейімделуінің
қосындысы. Маркетинг кешеніне барлығы кіреді, сіз
тауарға деген сұранысты көтеруге ықпал ететін барлық
тәсілді қолдана аласыз.
Кәсіпкер маркетинг кешенінің жеті негізгі элементін
қолдана алады (7-Р):
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они будут получать то, что и ожидали. Они должны доверять Вам и верить в то, что, когда имеют дело с Вами,
Вы всегда оправдаете их ожидания.
Для того чтобы определить свою позицию следует
ответить на следующие вопросы:
• Почему должны приобретать товары/услуги именно
у Вас?
• Что для потребителя является главным при выборе
продавца?
• Почему потребитель выбирает определенные товары/услуги?
• Что Вы делает лучше конкурента?
• Что люди будут говорить другим о Вас, Вашем бизнесе, Ваших продуктах/услугах?
Определив свои отличительные преимущества и позицию, следует выявить угрозы и возможности, которые могут возникнуть во внешней среде по отношению к Вашему бизнесу, а также Ваши сильные и слабые
стороны. Такую оценку бизнеса называют SWOTанализ (из первых английских слов: Strengths — силы,
Weaknesses — слабости, Opportunities -возможности,
Threats — угрозы).
Сила может заключаться в навыках, опыте, ценных
ресурсах, технологии, лучшем обслуживании, ассортименте, выгодном расположении, близости к дороге или
вокзалу, Вашей общительности.
Слабость — это отсутствие чего-то важного или то,
что Вам не удается (в сравнении с другими). Например,
Вы мало знаете о технологиях производства, у Вас нет
собственного помещения или земельного участка, вам
сложно найти квалифицированного сотрудника и т.д.
Возможности — это благоприятные внешние условия. Например, технологические изменения, торговые
условия, программы поддержки предпринимательства,
упрощенные правила регистрации деятельности т. д.
Угрозы — неблагоприятные внешние тенденции.
Например, отрицательные тенденции в демографической ситуации, увеличение импорта в связи со снижением таможенных пошлин, неблагоприятные природные условия и т. д.
На основе SWOT-анализа Вы можете определить:
• наиболее значимые внешние угрозы и вероятность
их возникновения,
• Ваши действия для преодоления слабых сторон,
• внешние благоприятные возможности,
• сильные стороны, обеспечивающие конкурентные
преимущества.
ЧТО ТАКОЕ «КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА»?
Обеспечить выбранную предпринимателем позицию на рынке позволяет комплекс маркетинга. Комплекс
маркетинга представляет собой совокупность практических мер воздействия на рынок или приспособление
деятельности предпринимателя к ситуации на рынке.
В комплекс маркетинга входит все, что Вы можете использовать для воздействия на спрос своего товара.
Предприниматель может использовать семь основных элементов комплекса маркетинга (7-Р):
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Кесте 2. - SWOT талдау (киім тігу шеберханасы)
Таблица 2.
SWOT-анализ (мастерская по пошиву одежды)
БИЗНЕСТІҢ КҮШТІ ЖАҚТАРЫ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ БИЗНЕСА
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Үйде қызмет көрсету мүмкіндігі
Кез келген уақытта көрсету мүмкіндігі
Көршілер менің киім тіге алатынымды біледі
Возможность оказывать услуги на дому
Возможность оказывать услуги в любое время
Соседи знают, что я умею шить

БИЗНЕСТІҢ ӘЛСІЗ ЖАҚТАРЫ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ БИЗНЕСА
1.
2.
1.
2.

БИЗНЕС ҮШІН СЫРТҚЫ МҮМКІНДІКТЕР
ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
1.
2.
3.
1.
2.
3.

•

•
•
•
•
•
•

Ерекше киімге ие болуға деген ықылас
Сәннің жылдам өзгеруі
Ауылда ателье жоқ
Желание иметь оригинальную одежду
Быстрое изменение моды
В поселке нет ателье

Өнім (Product) — нарыққа көңіл аудару, сатып алу,
пайдалану немесе тұтыну үшін шығарылатын,
қандай да болсын қажеттілікті қанағаттандыра
алады. Физикалық нысан, қызмет, тұлға, орын, ұйым
немесе идея болуы мүмкін.
Баға (Price) — тұтынушы өнімді немесе қызметті
сатып алу кезінде айырбастайтын ақша көлемі
немесе басқа да құндылықтар.
Орналасқан жері (Place) — өнімді немесе қызметті
қолжетімді етуге бағытталған әрекеттер, қызмет
көрсету немесе өнімді сату орны.
Ілгері жылжыту (Promotion) — қызмет немесе өнім,
оның артықшылығы туралы хабарлайтын және сатып алуға себеп болатын әрекет.
Адамдар (People) — процеске тікелей немесе жанама
араласатын барлық адамдар, бизнес-жеткізушілеріңіз, серіктестеріңіз (тұтынушыларыңыздан басқа).
Процесс (Process) — қызмет көрсетуді қамтамасыз
ететін әрекеттердің реті.
Материалдық куәлік (Physical Evidence) — қызмет
көрсетілетін немесе тауар сатылатын орта, жағдай.

Тауар
Тауар — дегеніміз, қажеттілікті қанағаттандыра
алатын және назар аудару, сатып алу, пайдалану немесе тұтыну мақсатында ұсынылатын заттар.
Мысалы, жас келіншек өзінің сыртқы бейнесін өзгерткісі
келді дейік. Осы қажеттілікті косметика, жаңадан сәндеп
жасалған шаш, жаңа киім, Түрік жағалауындағы күнге
күю, пластикалық операция және т.б. қанағаттандыра
алады. Бірақ, әйел бұл тауарларды бірден сатып ала алмайды. Барлық тауарлар бірдей қажет емес. Ең алдымен,
қолжетімді және арзанырақ тауарлар мен қызметтер сатып алынады.
Тауар — дегеніміз, тек физикалық нысан емес (балмұздақ, теледидар, кәстрөл, картоп және т.б.). Мұқтаждықты басатын барлық заттарды тауар деп атауға болады.
Бұйымдар мен қызметтерден басқа, бұл тұлға (концерт
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сыртқы киімді қалай тігетіндігін білмеймін
Материалдарды сатып алу қиындығы
Не знаю, как шить верхнюю кожаную одежду
Сложность закупок материалов
БИЗНЕС ҮШІН СЫРТҚЫ ҚАУІП-ҚАТЕР
ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

1. Тұрғындардың табысы деңгейінің төмендігі
2. Қыздарды тігіншілік кәсібіне орта мектептің жоғарғы
сыныптарында үйрету
3. Дайын материалдардың бағасы төмен
1. Низкий уровень доходов населения
2. Обучение девочек навыкам шитья в старших классах средней
школы
3. Низкие цены на готовые изделия

•

•
•
•
•
•
•

Продукт (Product) — все, что может быть предложено на рынок для внимания, приобретения, использования или потребления, что может удовлетворить
какую-то потребность. Может быть физическим
объектом, услугой, личностью, местом, организацией
или идеей.
Цена (Price) — количество денег или других ценностей, которые потребитель обменивает на продукт
или услугу (при покупке продукта или услуги).
Место (Place) — все действия, направлены на то, чтобы
сделать продукт или услугу доступными, место оказания услуги или продажи продукта.
Продвижение (Promotion) — действия, информирующие
о продукции или услуге, о ее достоинствах, и приводящие к покупке.
Люди (People) — все люди, прямо или косвенно
вовлеченные в процесс Вашего бизнеса — поставщики, партнеры (все, кроме Ваших потребителей).
Процесс (Process) — последовательность действий,
которые обеспечивают оказание услуги.
Материальные свидетельства (Physical Evidence) —
обстановка, среда, в которой оказывается услуга
или продается товар.

Товар
Товар — это все, что может удовлетворить потребность и предлагается с целью привлечения внимания,
приобретения, использования или потребления.
Например, молодая женщина хочет изменить свою
внешность. Удовлетворить эту нужду может косметика,
новая прическа, новая одежда, загар на Турецком побережье, пластическая операция и т.д. Однако женщина не будет покупать все эти товары сразу. Не все эти
товары желательны в одинаковой степени. Вероятнее
всего, в первую очередь будут приобретаться товары и
услуги, более доступные и дешевые.
Товар — это не только физический объект (мороженое, телевизор, кастрюля, картофель и т.д.). Товаром
можно назвать все, что способно удовлетворить нужду.
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беріп келген атақты әнші), орындар (жағажай, орман,
Париж), ұйымдар (мұражай, мектеп, балабақша), қызмет
түрлері (тазалау, сыртқы күтім жасау, жөндеу жұмыстары)
және идея (мейрам туралы идея, өсімдікті отырғызудың
жаңа тәсілі туралы идея, ботаникалық бақша жасау идеясы).
Сіз ұсынатын тауарлардың жалпы саны тауар
жиынтығы деп аталады.
Тауар жиынтығын анықтау үшін төмендегілерді білу
керек:
• Тұтынушыға тауар/қызметті пайдаланудан қандай
пайда бар?
• Тауар/қызметтің сапасы қандай болуы керек, қандай
сипаттамаға ие болуы қажет?
• Тұтынушыларға қандай деңгейдегі қызмет ұсынылуы
керек?
• Тауар/қызметті жиі өзгертуге және жаңа тауар/
қызметті ұсынуға бола ма?
• Тауар жиынтығы қалай өзгертіледі?
• Сауда белгісін жасауға және дамытуға бола ма?		
Сіздің тауарыңыздың жиынтығына әртүрлі тауарлар
мен қызметтер кіреді. Сіз нарыққа күнделікті тұтыну тауарларын, алдын ала таңдалатын тауарларды, айрықша
сұраныстағы тауарларды және нашар сұраныстағы тауарларды ұсына аласыз.
Күнделікті сұраныстағы тауарлар — жиі сатылатын
әрі көп ойланбай, басқа тауарлармен көп салыстырмай
сатып алатын тұтынушылық тауар мен қызметтер. Бұлар
қысқа мерзімді пайдаланылатын қымбат емес тауарлар.
Күнделікті сұраныстағы тауарлар тұрақты сұраныстағы
тауарлар, импульстық сатып алу тауарлары және жедел сатып алынатын тауарлар болып бөлінеді. Тұрақты
сұраныстағы тауарлар — бұл тұтынушылар тұрақты
түрде сатып алынатын тауарлар (нан, май, сүт, көкөніс).
Импульстық сатып алу тауарлары — сатып алу алдын ала
жоспарланбаған, қалауына қарай сатып алынатын тауарлар (сағыз, тәттілер, балмұздақ, түсті қарындаштар).
Жедел сатып алынатын тауарлар — мұқтаждық кезінде
сатып алынатын тауарлар (полиэтилен плащ немесе
нөсер кезіндегі кәдуілгі қолшатыр).
Алдын ала таңдалатын тауарлар — тұтынушы сатып
алу және таңдау кезінде әртүрлі көрсеткіштері бойынша өзара салыстыратын тауарлар (бағасы, сапасы, дизайны және т.б.). Бұл топқа ұзақ уақыт қолданыста болатын қымбат тауарлар жатады — тұрмыстық техника,
жиһаз және т.б.
Айрықша сұраныстағы тауарлар — сипаттамасы
бірегей немесе сауда маркасы бірегей, оларды сатып
алу үшін кейбір тұтынушылар айрықша күш жұмсауға
дайын тауарлар (мысалы, сирек кездесетін автомашина
үлгісі, зергерлік әшекейлер).
Нашар сұраныстағы тауарлар — тұтынушылар сатып алу туралы ойлай бермейтін тауарлар — өмірді
сақтандыру, энциклопедия, сөздіктер, оқулықтар,
салттық қызметтер.
Қызметтерді бірнеше топтарға бөлуге болады:
• тұрғын үй беру қызметі;
• отбасына қызмет көрсету (тұрғын үйді жөндеу,
ландшафтқа күтім жасау, тұрғын жайларды тазалау
және т.б.);
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Помимо изделий и услуг, это могут быть личности (приехавший с концертом знаменитый певец), места (пляж,
лес, Париж), организации (музей, школа, детский сад),
виды деятельности (уборка, уход за больными, ремонт)
и идеи (идея праздника, идея нового способа посадки
растений, идея создания ботанического сада).
Общее количество товаров, которое Вы предлагаете, называется ассортиментом.
Для определения ассортимента следует знать:
• Какую выгоду потребители получают от использования товара/услуги?
• Какого качества должен быть этот товар/услуга,
какими характеристиками он должен обладать?
• Какой уровень сервиса следует предложить потребителям?
• Как часто следует изменять предлагаемый товар/
услугу и предлагать новые товары/услуги?
• Как изменять ассортимент?
• Следует ли разрабатывать и развивать марку?		
Ваш ассортимент может включать различные товары и услуги. Вы можете предлагать рынку товары повседневного спроса, товары предварительного выбора,
товары особого спроса и товары пассивного спроса.
Товары повседневного спроса — это потребительские товары и услуги, которые приобретаются часто,
без особых раздумий, с минимальным сравнением с
другими товарами. Как правило, это недорогие товары
кратковременного пользования. Товары повседневного
спроса делятся на товары постоянного спроса, товары импульсной покупки и экстренные товары. Товары
постоянного спроса — это товары, покупаемые потребителями регулярно (хлеб, масло, молоко, овощи).
Товары импульсной покупки — товары, приобретение
которых не запланировано заранее, приобретаются на
основе внезапно возникшего желания (жевательная резинка, сладости, мороженое, цветные карандаши). Экстренные товары — товары, приобретаемые при возникновении острой нужды в них (полиэтиленовые плащи
или простейшие зонтики во время дождя).
Товары предварительного выбора — товары, которые потребитель во время выбора и покупки сравнивает
между собой по различным показателям (цене, качеству, дизайну и т.п.). К этой группе относятся дорогостоящие товары длительного пользования — бытовая
техника, мебель и т.п.
Товары особого спроса — товары с уникальными характеристиками либо уникальных марок, ради покупки
которых некоторые потребители готовы предпринять
значительные усилия (например, редкие модели автомашин, ювелирные украшения).
Товары пассивного спроса — товары, о приобретении которых потребители, как правило, не задумываются. Это услуги по страхованию жизни, энциклопедии,
словари, учебники, ритуальные услуги.
Услуги также можно разделить на группы:
• услуги по предоставлению жилья;
• обслуживание семей (ремонт жилища, уход за ландшафтом, уборка жилых помещений и др.);
• отдых и развлечения;
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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•
•

демалыс және көңіл көтеру;
жеке санитарлық-гигиеналық қызмет көрсету (жуу,
құрғақ тазалау, тазалау, косметикалық қызмет және
т.б.);
• медициналық және денсаулық сақтау қызметтері;
• жеке білім беру;
• бизнес саласындағы қызметтер және басқа да кәсіби
қызметтер (құқықтық, бухгалтерлік, консультациялық
және т.б.);
• сақтандыру және қаржылық қызметтер;
• көлік қызметі;
• коммуникация саласындағы қызметтер.
Бизнесті бастағанда сауда белгісі туралы да
ойластырған жөн. Сауда белгісі сөз, символ, сурет немесе осы элементтердің қисыны болуы мүмкін.
Ол кейде ұран және арнайы дыбыстан да тұрады. Сауда белгісін міндетті түрде тіркеу қажет. Күн сайын
әрбір адам көптеген сауда нүктелерін кездестіреді:
«Сoca-Cola», «Пиала» шайы, «Солнечный» шырыны,
«Да-Да-Дэй» сусыны, «3 желания» майонезі, «Toyota»
автомобилі, «SONY» теледидары, «NOKIА» ұялы телефоны, «BARBIE» ойыншықтары, «MEGA Alma-Ata» сауда орталығы және т.б. Ең алдымен, таңбалы тауарды ұсыну керек пе немесе сауда белгісін дайындамауға
және қолдамауға бола ма деген мәселені шешкен дұрыс.
Таңбалы тауарлар «атаусыз» тауарға қарағанда
төмендегі артықшылықтарға ие:
• тауардың танымалдығы (тұтынушы «таңбалы тауарды» таниды);
• жоғарғы баға белгілеу құқығы;
• жылы қабақ танытатын тұтынушылардың тобын құру;
• тұтынушылардың әртүрлі тобына бағытталған ұқсас
өнімдерді шығару мүмкіндігі.
Мысалы, Сіз қайнатпа жасау және сату жөнінде
шешім қабылдадыңыз. Сіздің өніміңіз қарапайым шыны
банкіде сатыла береді. Сіздің өніміңіз «Традиции вкуса» немесе «Варенье бабы Насти» атауы жазылған
затбелгі қойылған банкіде сатыла алады. Болашақта тауар жиынтығын кеңейтіп, осы атаумен консервіленген
жемістерді, көкөністерді және т.б. сатуға мүмкіндігіңіз
бар. Тауарға атау беру кезінде ерекше белігісін
айқындайсыз, айрықша сапасына кепілдік бересіз.
Бірақ, егер Сіз сауда белгісін шығаратын болсаңыз,
оның сапасын бақылауға алу керек (себебі тұтынушы
сапасыз тауарды бір рет кездестірсе, осы сауда
белгісімен шығарылатын барлық тауарларға теріс
көзқарас қалыптастыру мүмкін). Сонымен қатар, сауда
белгісін шығару біршама күрделі қаржы салуды, тіркеу
үшін уақытты талап етеді.

•

Баға
Тұтынушылар үшін баға ылғи да маңызды фактор болып табылады, бірақ көп жағдайда шешуші рөлге ие бола
бермейді. Сатып алушы үшін төлеуге шамасы жететін
баға — оның тұтыну қарқынының шамасын, яғни оған
қажетті қанағаттану мөлшерін көрсетеді. Сіз үшін баға —
жоспардағы шығын мен пайда сомасы. Сатып алушыны
тұтыну бағасы да, яғни тауарды сатып алу және
тұтыну бойынша жиынтық шығындар (жеткізу, орнату,

Цена
Для потребителя цена является важным фактором,
но не всегда определяющим. Для покупателя цена, которую он готов уплатить, это мера интенсивности его
потребности, т.е. размера удовлетворения, которого он
ждет. Для Вас цена — это сумма затрат и величина прибыли, которую Вы планируете получить. Покупателя
интересует также цена потребления, то есть суммарные затраты, связанные с приобретением и потребле-

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

индивидуальное санитарно-гигиеническое обслуживание (стирка, сухая чистка, косметические
услуги и др.);
• медицинские и другие услуги здравоохранения;
• частное образование;
• услуги в области бизнеса и другие профессиональные услуги (правовые, бухгалтерские, консультационные и др.);
• страховые и финансовые услуги;
• транспортные услуги;
• услуги в области коммуникаций.
Начиная бизнес, также следует подумать о торговой
марке. Торговая марка может быть словом, символом,
рисунком или комбинацией этих элементов. Она может
представлять собой какой-то лозунг, и даже специфический звук. Торговую марку необходимо обязательно
регистрировать. Ежедневно каждый человек встречается с большим количеством торговых марок:
«Сoca-Cola», чай «Пиала», нектар «Солнечный», сок
«Да-Да-Дэй», майонез «3 желания», автомобиль «Toyota»,
телевизор «SONY», сотовый телефон «NOKIА», игрушки «BARBIE», торговый центр «MEGA Alma-Ata» и т.д.
Первая проблема, которая требует разрешения, это вопрос о том, стоит ли предлагать марочный товар или
можно обойтись без разработки и поддержки марки.
Марочный товар имеет следующие преимущества
перед «безымянным» товаром:
• узнаваемость товара (потребитель узнает «марочный» товар);
• возможность назначения более высокой цены;
• формирование группы лояльных потребителей;
• возможность выпускать сходные продукты, ориентированные на разные группы потребителей.
Например, Вы решили производить и продавать
варенье. Ваша продукция может продаваться просто
в стеклянной банке. Ваша продукция может продаваться в банке, на которой будет этикетка с названием «Традиции вкуса» или «Варенье бабы Насти». В перспективе Вы можете расширить ассортимент и предлагать под тем же названием консервированные фрукты,
овощи и т.д. Называя свой товар, Вы создаете особенности, гарантируете определенное качество.
Однако, если Вы выпускаете марочный товар, необходимо строго следить за его качеством (так как потребитель, столкнувшись хотя бы раз с некачественным
товаром, может распространить негативное отношение
на все товары под данной маркой). Кроме того, разработка марки требуют значительных вложений, время на
регистрацию.
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ағымдағы және күрделі жөндеу, энергия және су
тұтыну) қызықтырады. Сонымен қатар, тұтынушы Сіздің
бәсекелесіңіздің бағалары мен шарттарын салыстырады.
Сол себептен де баға белгілеу кезінде оны негіздеу керек. Анықтап алыңыз:
• Өзіңіздің тауар/қызметіңізге қандай төменгі және
жоғарғы баға белгілей аласыз?
• Қандай жағдайда баға бәсекелестікіне қарағанда
жоғары немесе төмен болу керек?
• Бағаның шегі қандай, тұтынушыға қай кезде баға
жоғары көрінеді?
• Жеңілдіктер қажет пе? Қандай жеңілдіктер?
• Тұтынушы мұндай бағамен тауар/қызметті неліктен
сатып алады?
Орналасқан жері
Бұл маркетинг кешенінің элементі, мақсатты
тұтынушылар үшін қолжетімді етуге бағытталған тауарларды сату қызметі. Аталған элементке орналасқан жері,
жеке өзінікі немесе жалға алынған жай, қол жеткізудің
ыңғайлылы (жолдың, тұрақ орнының, қоғамдық көлік
бағытының болуы және т.б.), белгілі аумаққа таралуы
(сауда нүктелерінің саны, олардың қашықтығы) жатады.
Клиенттерге қолжетімді ету үшін бөлшектік және
көтерме сауда және қызмет саласы бойынша тікелей
сату, интернет арқылы сату және поштамен тарату, үйге
немесе кеңсеге барып қызмет көрсету туралы ұсыныс
жасау, бірнеше делдалды пайдалану арқылы тауарларды тарату жүзеге асырылады.
Сондықтан өзінің өнімін нарықта табысты сату үшін
сіз алдымен, оны қалай сату керектігін шешіп алыңыз —
тікелей тұтынушыларға немесе агент, көтерме сатушылар, дистрибьюторлар немесе бөлшектік сатушылар
сияқты делдалдар арқылы сату.

Жылжыту
Жылжыту — кәсіпкер ұсынған өнімді тұтынушының
сатып алуға көндіру тәсілдерінің жиынтығы. Жылжыту
тікелей қатынас жасау нысанында болуы да мүмкін —
тұтынушымен «бетпе-бет» — немесе бұқаралық ақпарат
құралы (теледидар, радио, журнал, газет) арқылы,
пошталық жолдау, жарнама тақталары және т.б.
Сіздің тауарыңызды немесе қызметіңізді жылжытуға
туыстарыңыз, достарыңыз, таныстарыңыз бен тұтынушылар көмектесе алады.
Жарнама — бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
таратылатын және шығарушылардың қаражатынан
қаржыландырылатын ақылы хабарлама.
Сіз үйдің төбесі мен қабырғасына, стендте, тақта мен
кергіде, көлікте орналасатын сыртқы жарнамаларды
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нием товара (затраты на доставку, установку, текущий
и капитальный ремонт, энерго- и водопотребление).
Также потребитель будет сравнивать цены Ваших конкурентов и их условия.
Поэтому, устанавливая цену, ее необходимо обосновать. Определите:
• Какую минимальную и максимальную цену Вы
можете установить на свои товары /услуги?
• При каких условиях цена должна быть выше или
ниже цен конкурентов?
•
Какая границы цены, после которой цена кажется
потребителю более высокой?
• Нужны ли скидки? Какие скидки?
• Почему потребитель купит товар/услугу по этой
цене?
Место
Этот элемент комплекса маркетинга отражает деятельность по сбыту товара, направленную на создание его доступности для целевых потребителей. Данный элемент включает место расположения, собственное помещение или арендованное, удобство доступа
(наличие дороги, парковок, маршрутов общественного
транспорта и т.д.), распространенность на определенной территории (количество точек продаж, их удаленность).
Например, Вы решили открыть небольшой розничный магазинчик у себя дома, решив, что арендовать
помещение в центре поселка будет дорого. Однако,
Ваш дом расположен на окраине поселка, вдали от центральной улицы. В этом случае, для людей, проживающих в других районах поселка, добираться до Вас будет неудобно.
Продавать продукцию Вы можете через розничные магазины или оптовые компании, Интернет или использовать почтовую рассылку. Можно предложить обслуживание с выездом на дом или в офис, использовать
нескольких посредников и др.
Для того чтобы прибыльно реализовать свою продукцию на рынке, Вы должны решить, как ее продавать —
непосредственно потребителям или через таких
посредников, как агенты, оптовые продавцы, дистрибьюторы или розничные продавцы.
Продвижение
Начиная бизнес, необходимо подумать о том, как
Вы сможете убедить потребителей купить то, что предлагаете, как Вы можете продвигать свой бизнес на
рынке. Можно использовать рекламу через средства
массовой информации (телевидение, радио, журналы,
газеты), почтовые послания, рекламные щиты и т.п.
Помогать продвигать Ваши товары или услугу могут и
родственники, друзья, знакомые и потребители.
Реклама — это оплачиваемые Вами платные сообщения, распространяемые через средства массовой
информации.
Вы можете использовать наружную рекламу, расположенную на стенах и крышах домов, на стендах, щитах, растяжках, на транспорте.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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пайдалана аласыз.
Кіретін есікке маңдайша жазу (мини тақта) немесе штендерлер — атауы, телефон және ұсынылатын қызметтің түрлері жазылған жиналмалы құрылымды қолдана аласыз.
Тұтынушыларды үндеу қағаздарын тараптып,
сөздермен шақыру үшін — ерлер мен әйелдердің киімін
киген сандвич-адамдар пайдалануға болады. Кез келген нысандағы үрлеп толтырылған көлемді пішіндерпневмопішіндерді орнатуға болады. Үйдің қабырғасына,
бағаналарға, кіреберістерге плакаттар мен стикерлер
ілуге болады. Сыртқы жарнаманың құны орналасқан
орнына, көлеміне, материалына, оның дайындалуына байланысты болады. Газеттер мен журналдарға
модульдік, айдарлық немесе мәтіндік жарнамаларды
жариялауыңызға болады.
Модульдік жарнама — жолдың белгілі бір бөлігі.
Жақсы ресімделуіне қарай көзге тез түседі. Бұл жерде қажетті және маңызды ақпаратты көрсетуге болады. Газетті кез келген уақытта ашып, бірнеше рет оқуға
болады, бір модуль өз күшін шамамен бір аптаға дейін
сақтайды. Егер оқырманды ұсыныс қызықтырса, оған
деректерді есте сақтаудың қажеті жоқ, газетті қолына
алса болды.
Айдарлық жарнама — айдар бойынша жарияланған жарнамалар. Жарнаманың арзан түрі. Ұсынылатын
өнім мен қызметтердің қажетті сипаттамалары жазылған
бірнеше жолдан тұрады. Осыған ұқсас хабарламалардың
көптігіне байланысты бұл жолдарды табу оңай емес.
Мәтіндік жарнама — өнімді жарнамалауға арналған мақала. Тауарды немесе қызметті ұзақ уақыт
мақтауға, сенім ұялатуға мүмкіндік береді. Бұл жарнама басқаларға қарағанда қымбат тұрады. Бірақ, мұндай
мақалаларды барлық адамдардың оқымайтындығын айтып өткен жөн.
Кәсіпкердің саудасын жақсарту үшін тауар өткізуді
ынталандыруға да назар аударған жөн. Оған әртүрлі
тұтынушыларды қызықтыру мақсатындағы қызметтер
мен мен іс-шаралар жиынтығы кіреді, Сіз купондар мен жеңілдіктерді пайдалануға, тегін үлгілер мен
сыйлықтарды таратуға, сату орындарында дегустация, конкурс, көрсетілім және демонстрации жасауға
мүмкіндігіңіз бар.

Перед входом в Ваш офис следует использовать вывески (мини-щиты) или штендеры — раскладные конструкции с названием, телефоном и списком предоставляемых товаров или услуг.
Завлекать потребителей словами, раздавать им
листовки могут люди-сандвичи, одетые в костюмы мужчины и женщины. Можно установить пневмофигуры —
это объемные надувные фигуры, любой формы. На стенах домов, столбах, подъездах можно развесить плакаты
и стикеры. Стоимость наружной рекламы зависит от места расположения, размера, материала, сложности ее
изготовления. В газетах и журналах Вы можете разместить модульную, рубричную или текстовую рекламу.
Модульная реклама — определенная часть полосы газеты. Благодаря хорошему оформлению
(рамочка, большие буквы, наличие картинки, использование различных цветов) модуль бросается в глаза.
В модуле можно указать любую нужную и важную информацию (название компании, адрес, особенности товара,
цены, скидки, поместить фотографию). Поскольку газету можно открыть в любое время и прочитать несколько
раз, один модуль сохраняет свою силу примерно неделю.
Если читатель заинтересуется предложением, ему не
нужно запоминать данные — он может взять газету.
Рубричная реклама — объявления, опубликованные по рубрикам. Очень дешевый вид рекламы. Состоит
из обычных строк с указанием нужных характеристик
предлагаемых продуктов и услуг. Из-за большого количества аналогичных сообщений легко может затеряться на полосе.
Текстовая реклама — статья, посвященная рекламируемому продукту. Позволяет долго расхваливать
товар или услугу, внушая доверие. Стоит такая реклама
дороже остальных. Следует заметить, что не все люди
читают такие статьи.
Для стимулирования покупок предпринимателю следует обратить внимание на стимулирование сбыта.
Оно включает в себя широкий набор видов деятельности
и мероприятий, цель которых — заинтересовать покупателей. Вы можете использовать купоны, скидки, раздавать бесплатные образцы, подарки, проводить в местах
продажи дегустации, конкурсы, показы и демонстрации.

Адамдар (қатысушылар)
Кәсіпкерлер үшін бизнес бойынша араласатын барлық
адамдарды білу маңызды. Яғни бұлар жеткізушілер. Олар
көлік ұйымдарының, банк, сақтандыру компаниясының,
сауда ұйымдарының, қойма, кедендік және салық
органдарының қызметкерлері және т.б болуы мүмкін.
Сіздің бизнесті құруға және дамытуға қолдан келгенше көмек көрсететін серіктестеріңіз де болуы мүмкін —
туыстарыңыз, достарыңыз, көршілеріңіз.
Егер сізге жалдамалы жұмысшылар керек болса, онда
олардың не істейтіні және оларға қойлатын талаптарды
сипаттап жазу керек.

Люди (участники)
Для предпринимателя важно знать всех людей, с
которыми он будет связан в бизнесе. Это поставщики. Это сотрудники транспортных организаций, банков,
страховых компаний, торговых организаций, складов,
таможенных и налоговых органов и т.д.
У Вас могут быть партнеры, которые окажут посильную
помощь в создании и развитии бизнеса, родственники,
друзья, соседи.
Если Вам нужны наемные работники, то необходимо
описать, что они будут делать и какие будут к ним требования.

Процесс
Процесс дегеніміз, қызмет көрсету кезіндегі
әрекеттердің реттілігі. Процесс сапа мен қауіпсіздікті

Процесс
Процесс представляет собой последовательность
действий при оказании услуги. Процесс должен демон-
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көрсетуі керек. Сіз қызметті жекелей немесе қандай да
болсын құралды және механизмді пайдалану арқылы
көрсете аласыз.
Сіз тұтынушымен оның мақсаты, күткені туралы сұрап,
таңдау мүмкіндігін бере отырып, өзіңіз ұсынатын өнімдер
мен қызметтер туралы айтып өзара әрекеттесуіңіз керек. Мысалы, Сіз жеке балабақша аштыңыз. Балаларды
қабылдаған кезде Сіз ата-аналардан балалардың қандай
ойыншықтармен ойнайтындығы туралы, сурет салуды,
ән айтуды ұната ма, басқа балалармен қалай ойнайды,
жиі ауыра ма, неден қорқатындығын сұрай аласыз. Сонымен қатар, Сіз ата-аналардан баланың билеп немесе коньки теуіп үйренгендігін, тілді және математиканы
оқығандығын, жылдам ойындарды немесе құрастыру
ойындарын ойнағанын және т.б. қалайтындығын
анықтап сұруыңызға болады. Бұдан әрі балалардың
ерекшеліктерін және ата-ананың қалауын білгенген
соң, күнді тиімді ұйымдастыра аласыз.
Материалдық айғақтар
Материалдық айғақтар сату немесе қызмет көрсету
орнында жағымды жағдай жасап, қатынасқа жол ашады
Сізге төмендегілер туралы ойлану керек:
• Кіретін есік қалай көрінеді;
• Бөлмені қалай орналасуы керек;
• Қандай интерьер керек;
• Қандай жарық қажет;
• Музыка қажет пе;
• Қандай хош иістерді қолдануға болады.
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стрировать качество и безопасность. Вы можете оказывать услуги лично или с использованием каких-либо инструментов и механизмов.
Вы должны взаимодействовать с потребителем,
расспрашивая его об ожиданиях, намерениях и рассказывать о Ваших продуктах и услугах, предоставляя право выбора. Например, Вы открыли частный детский сад.
Принимая детей, Вы можете спросить родителей, какими игрушками играют дети, любят ли рисовать, петь,
как играют с другими детьми, часто ли болеют, чего боятся. Кроме того, Вы можете уточнить у родителей о
том, хотят ли они, чтобы ребенок научился танцевать
или кататься на коньках, изучал языки и математику, играл в подвижные игры или конструировал и т.д.
В дальнейшем, зная особенности детей и предпочтения
родителей, Вы можете организовать день с максимальной пользой.
Материальные свидетельства
Материальные свидетельства создают благоприятную атмосферу в месте продажи или оказания услуги,
располагают к общению.
Вам нужно подумать:
• как будет выглядеть вход,
• как должно быть устроено само помещение,
• какой интерьер необходим,
• какое необходимо освещение,
• какую музыку можно использовать,
• какие использовать запахи и ароматы.

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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5.КӘСІПКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚАРЖЫ
БАСТАПҚЫ КАПИТАЛ ДЕГЕН НЕ?
Бизнес идеяны жүзеге асыруды бастағанда келесі
мәселелер жөнінде де ойланған дұрыс:
• Ақша қажет пе?
• Ақша не үшін қажет?
• Қанша ақша керек?
Алдымен, бір парақ қағаз алып, қызметіңіз үшін
не қажетті екендігін жазыңыз. Ең бастысы, барлығын
ашық жазған дұрыс. Сіз тізімге енгізген тауарлар мен
қызметтерді кейіннен ақшамен бағалау қажет (қаншаға
сатып алуға болады?). Сіз осылай қажетті ақша көлемін
шығарасыз, ол Сіздің шығындарыңыз болып саналады.
Барлық қажетті шығындарды екі бөлікке бөлуге
болады:
• Қызметті бастауға қажетті шығындар (яғни,
бастауға байланысты туындайтын шығындар, мысалы,
серіктестікті немесе жеке кәсіпкерлікті тіркеу, жайды
жабдықтауға кеткен шығындар және т.б.).
• Қызмет барысындағы шығындар (мысалы, материал,
жалға алу, коммуналдық төлемдер, кеңсе тауарлары
мен байланыс құралдарының кеткен шығындар
және т.б.).

Сонымен қатар мүмкін болатын табыс деңгейін де
анықтап алыңыз. Әдетте, қызметті бастаған кезде көп
клиент болмайды. Сізге бюджет құру керек (қызметті
бастаған бірінші жыл бюджетті күнге, аптаға, айға құрған
жөн). Бюджет (ескі норманд тілінде bougette — әмиян,
сөмке, тері қоржын) — белгілі тұлғаның, отбасының,
бизнестің, мемлекеттің белгілі уақыт мерзіміндегі кірісі
мен шығысының жоспары.
Ал қазір Сіздің бюджетіңізді құруға тырысамыз.
Сіздің шығындарыңызды қалай жазуға болады, ол
жоғарыда көрсетілген. Сонымен қатар, бірінші айдағы
(айлардағы) Сіздің шығындарыңыз істі бастау кезіндегі
шығындардан жоғары болады. Бұл бюджеттің бір қыры.
Бюджеттің екінші қыры табыс болып табылады, өкінішке
орай, оны шығын сияқты нақты белгілей алмайсың.
Бұл жағдайда, Сіз әр айда (қажеттілікке қарай аптада және күнде) қанша клиентіңіз болады, қанша тауарды сата аласыз, және әр айда табысыңыз қалай болады, соны нақты болжау керексіз. Клиенттің санын болжау кезінде нарық сараптамасын естен шығармаған
жөн. Табыс пен шығынды есептегеннен кейін, біз айына
қанша табуға болатындығын (яғни, жалпы табыс қанша
болатындығын) жорамалдаймыз.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

5. ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ЧТО ТАКОЕ СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ?
Начиная реализовывать Вашу бизнес-идею, следует
подумать над следующими вопросами:
• Нужны ли деньги?
• Для чего нужны деньги?
• Сколько надо денег?
Возьмите большой лист бумаги и напишите все, что Вам
нужно будет для своей деятельности. Главное, чтобы
было написано действительно все. Зафиксированные
Вами товары и услуги необходимо потом оценить деньгами (за сколько это можно купить?). Таким образом, Вы
получите сумму денег, которую необходимо найти, и это
будут все ваши расходы.
Все необходимые расходы можно разделить на
две части:
• Расходы, необходимые для начала деятельности
(т.е. те, которые возникнут в связи с началом бизнеса,
например, расходы для регистрации товарищества
или индивидуального предпринимательства, оснащение помещений и т.д.).
• Расходы, связанные с деятельностью (такие, как
расходы на материал, аренду, коммунальные платежи, платежи за средства связи, канцтовары и т.п.).
Также постарайтесь определить Ваш возможный
доход. Обычно, в начале деятельности много клиентов не бывает. Вам надо составить бюджет (желательно в первый год деятельности составлять бюджет на
дни, недели, месяцы). Бюджет (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — план
доходов и расходов определённого лица, семьи, бизнеса, организации, государства на определённый период
времени.
А сейчас попробуем составить Ваш бюджет. Как написать Ваши расходы, было указано выше. Причем в
первый месяц (или месяцы) Ваши расходы будут выше
тех расходов, которые были до начала деятельности.
Это одна сторона бюджета. Второй стороной бюджета
являются доходы, которые, к сожалению, нельзя установить так точно, как расходы. В данной ситуации Вы
должны, как можно точнее спрогнозировать, сколько
клиентов Вы будете иметь в каждом отдельном месяце
(при необходимости каждую неделю или каждый день),
сколько товара получится продать в эти дни, и какие
будут Ваши доходы в каждом месяце. При прогнозировании количества клиентов Вам следует исходить из
анализа рынка. После вычета расходов из доходов Вы
узнаете, сколько сможете заработать в каждом месяце
(т.е. какой будет валовая прибыль).
У каждого предпринимателя бюджет индивидуален,
т.к. расходы и доходы будут отличаться. Главное, чтобы
в бюджете были зафиксированы все расходы, которые
можно ожидать, а с другой стороны, необходимо, как
можно точнее, спрогнозировать доходы. Каждый пункт
бюджета также должен быть реально объясним. Например, когда Вы прогнозируете расходы на транспорт
в марте на сумму 40 000 тенге, то должны объяснить
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	Әрбір кәсіпкердің бюджеті өзгеше, яғни табыс пен
шығын бір-бірінен ерекшеленеді. Ең бастысы, бюджетте күтілетін барлық шығындар көрсетілуі керек,
бір жағынан табысты да нақты жорамалдаған дұрыс.
Бюджеттің әрбір тармағы нақты түсіріндіруге келетіндей
болуы тиіс. Мысалы, Сіз наурыздағы көлік шығындарын
шамамен 40 000 теңге деп жоспарлап отырсыз, осы соманы түсіндіру керексіз (қанша автомашина пайдаланасыз, қанша километр жүресіз). Бюджетке басқа да
тармақтарды енгізуге болады (мысалы, қанша салық
төлегендігіңізді білу үшін таба табыс және салық).
Егер Сіз істі бастауға қажетті ақша туралы ойланатын болсаңыз, ағымдағы тұрмыстық шығыстарға қанша
ақша қажет екендігін назарға алыңыз, себебі қызметтің
алғашқы айларында Сіз табысыңыз жеткілікті болмайды (мысалы, Сіз жалға алған орынды ашудың алдында жөндеп, жеткілікті клиенттерді тартып, жұмысты бастаймын дегенше). Сонымен қатар «күн көріс бюджеті»
деп аталатын бюджет түрінде жоспарлаған жөн.
«Күн көріс бюджетін» келесі сұрақтарға жауап берген соң, анықтауға болады:
• Қызметті бастаған кезде немесе табысым аз
болғанда менің отбасым қиыншылық көрмеуі үшін,
үй шаруашылығын жүргізуге қанша ақша керек?
• Бұл жағдай қаншаға созылады — күн, апта, ай, жылдар?
• Табыс мен күткеннен деңгейден төмен болғанда,
қанша ақшаны кейінге қалдырып жинау керекпін?
«Күн көріс бюджеті» — кейінге қалдырылған
ақша қаражаты, ол Сізге күтпеген жағдай болғанда,
жинақталған қордың барлығына сенім ұялатады.
Керісінше, егер барлығы жоспар бойынша жүрсе немесе Сіздің бизнесінің дами түссе, «күн көріс бюджеті» сіз
үнемдеген ақша сомасына айналады.
БИЗНЕСТІ БАСТАУ ҮШІН АҚШАНЫ ҚАЙДАН
АЛУҒА БОЛАДЫ?
Істі бастауға қанша ақша қажет екендігін анықтаған
соң, бұл ақшаларды қайдан алатындығыңызды ойлану
керек.
Ол үшін төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз:
• Өз ісімді жүргізу үшін қанша жеке жинаған ақшамды
беруге дайынмын?
• Мен кімнен қарыз ала аламын?
• Мен өз жобамды қолдауға инвестор таба аламын ба?
• Басқа да ақша алу мүмкіндіктері бар ма?
Өз ісімді жүргізу үшін қанша жеке жинаған
ақшамды беруге дайынмын?
Ісіңізді бастаған кезде ақша сомасы жеткіліксіз болса немесе сіздің жинаған ақшаңыз бар, оны белгілі бір
себептермен істі жүргізуге қосқыңыз келмесе (мысалы,
олар басқа жерге тиімді жағдайда салынған), мұндай
жағдаймен бетпе-бет кездесуіңіз мүмкін. Бастаған іске
қанша ақша керектігін ойлау барысында «күн көріс
бюджеті» туралы естен шығармаған жөн.
Кімнен қарыз алуға болады? Егер істі бастау үшін
сізде ақша сомасы жеткіліксіз болса, сіз қарызға
ала аласыз, мысалы:
• туыстардан немесе достардан
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данную сумму (сколько автомашин будете использовать, сколько проедете километров). В бюджет также
можно внести и другие пункты (например, налог и чистую прибыль для того, чтобы видеть, сколько заплатим налогов).
Если Вы размышляете о деньгах, которые нужны
для начала, необходимо также подумать o том, сколько
денег надо на текущие бытовые расходы, потому что в
первые месяцы деятельности Вы не будете иметь достаточного дохода (например, пока Вы закончите ремонт
арендуемых помещений перед открытием, пока Вы привлечете и наработаете достаточное количество клиентов). Уместно спланировать, так называемый, «прожиточный бюджет».
«Прожиточный бюджет» можно определить
после того, как Вы ответите на следующие вопросы:
• Сколько надо на ведение домашнего хозяйства, чтобы моя семья не страдала, когда у меня в начале
деятельности будет низкий доход или даже никакой?
• Как долго этот период будет длиться — дни, недели,
месяцы, годы?
• Сколько денег я смогу отложить на тот случай, если
у меня будет доход ниже, чем я ожидал?
«Прожиточный бюджет» — это отложенные средства, которые дают Вам уверенность, что в случае неожиданных событий Вы будете что-то иметь про запас.
И наоборот, если все пойдет по плану, или Ваш бизнес
будет процветать, тогда «прожиточный бюджет» станет
приятной суммой денег, которую Вы сэкономили.
ГДЕ НАЙТИ ДЕНЬГИ ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА?
После того, как Вы определили, сколько денег Вам
надо для дела, необходимо понять, где мы можем получить эти деньги.
Для начала необходимо ответить на следующие вопросы:
• Сколько личных сбережений я готов дать для раскручивания своего дела?
• У кого я могу одолжить деньги?
• Могу ли я для своего проекта найти инвестора?
• Существуют ли еще другие возможности получения
денег?
Сколько личных сбережений я готов дать для
раскручивания своего дела?
Вы можете столкнуться с той ситуацией, когда у Вас
нет достаточной суммы для начала бизнеса, или же у
Вас есть необходимая сумма, но Вы по какой-либо причине не хотите вкладывать сбережения в дело (например, они уже выгодно вложены). При размышлении о
том, сколько денег можно вложить в дело, необходимо
помнить и о своем «прожиточном бюджете».
У кого можно одолжить деньги? Если у Вас нет достаточной суммы для начала, то недостающую сумму Вы можете одолжить, например:
• у родных или друзей
Члены семьи и друзья являются той группой, которая
чаще всего бывает источником денег для начинающего
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Отбасы мүшелері және достар ісін жаңа бастаған
кәсіпкер үшін көп жағдайда ақша көзі болып табылатын
топқа кіреді. Келешекте қандай да болмасын жанжалды
болдырмау үшін, отбасы мүшелерімен және достармен
алдын ала қарызға ақша беру шарттарын келісіп алған
дұрыс (қанша мерзімге, қандай шарттармен және т.б.).
• банктен
Банктік мекемелер кәсіпкерлер үшін келесі
қаржыландыру көзі болып табылады. Көпшілік жағдайда
кредит нысанында беріледі. Кредиттің сан алуан түрі бар,
ал оны таңдау кәсіпкер алған ақшаны қалай жұмсайды
соған байланысты. Жиі қолданылатын кредит түрлері
төмендегідей:
• Инвестициялық кредит — қызметті жүргізу орнын
салуға немесе қайта салуға, өндірістік жабдықтарды
сатып алуға және т.б. арналған.
• Ағымдағы кредит — кәсіпорынның ағымдағы қызметін қаржыландыруға арналған (мысалы, тауар, материалдарды немесе шикізаттарды сатып алу, қызметкерлердің жалақысы).
• Контокорренттік кредит — кенеттен туындаған
ақша жетіспеушілігін жабуға арналған (көп жағдайда
аталған кредиттің құны ағымдағы кредитпен
салыстырғанда жоғары).
• Тұтынушылық кредит — кәсіпкерлікпен айналыспайтын жеке тұлғаларға беріледі. Кей жағдайда
олар жақсы қаржы көзі бола алады, мысалы,
туыстарыңыздың бірі осы кредитті алып, оны
кәсіпкерге қарызға береді. Бұл кредиттің ең тиімсіз
жағы пайыздық мөлшерлемесі тым жоғары.
Кредиттің бір артықшылығы — бизнес толықтай өз
бақылауыңызда болады. Мұнда қазіргі уақыттағы Сіздің
бизнесіңіздің жағдайына қарамай, кредитті өтеу мерзімі
нақты белгіленген. Сізге кредит беріле ме немесе
берілмей ме, ол толықтай банкке байланысты болады.
Әдетте, банктер ісін жаңа бастаған кәсіпкерге кредит
беруге асықпайды, сондықтан да жеткілікті дәрежеде
кредиттік қамсыздандырмасы бар көптеген ісін жаңа
бастаған кәсіпкерлерге кредит алу өте қиынға түседі.

Мен өз жобам үшін инвестор таба аламын ба?
Енді бір мүмкіндік инвестор тарту. Инвесторларға
бизнес-идея ұнаса, олар тәуекелге жиі барады. Инвесторлар іске өз қаражаттарын салады. Сонымен қатар,
олар өз қаражаттарын тәуекелге тігеді: егер бизнесидея сәтсіз болса, онда олар өз инвестицияларынан айрылады. Сондықтан да инвесторлар салған ақшалары
үшін банк ұсынған кредитке қарағанда жоғарғы
пайыздық мөлшерлемені талап етеді. Көп жағдайда инвестор Сіздің бизнесіңіздің жартылай қожасына айналады. Инвестордің үлесі аз болса да, Сіздің болашақ
бизнесіңізді жоспарлау ісіне қатысуға құқығы бар.
Сондай-ақ тікелей қаржыландыру қорларының
(ТҚҚ) қаржысын пайдалана аласыз. Бұл қорлар акциЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

предпринимателя. А для того, чтобы избежать в будущем каких-либо конфликтов, хорошо было бы и с членами семьи, и с друзьями оговорить точные условия одолжения денег (на какой срок, при каких условиях и т.д.).
• В банке
Банковские учреждения являются следующим источником получения денег для предпринимательства. В большинстве случаев деньги предоставляются
в форме кредита. Существуют разные виды кредитов, а
выбор кредита зависит, прежде всего, от способа использования предпринимателем одолженных денег. Самыми используемыми видами кредитов являются:
• Инвестиционные кредиты — предназначенные
для строительства или перестройки мест ведения
деятельности, для покупки производственного оборудования и т. д.
• Текущие кредиты — предназначенные для финансирования текущей деятельности предприятия
(например, закупка товара, материалов или сырья,
зарплата работников).
• Контокоррентные кредиты — предназначены
для покрытия случайных, неожиданных событий,
связанных с внезапным недостатком денежных
средств (в большинстве случаев стоимость данных
кредитов выше по сравнению с текущими кредитами).
• Потребительские кредиты — предоставляются
физическим лицам, которые не занимаются предпринимательством. Иногда они могут быть хорошим
источником финансирования, если, например, ктолибо из родственников попросит о данном кредите,
а после одолжит полученные средства предпринимателю. Невыгодой данного вида кредита является
более высокая процентная ставка.
Кредит имеет одно неоспоримое преимущество —
бизнес остается полностью под Вашим контролем. Вам
четко даны сроки погашения кредита, несмотря на актуальное состояние Вашего бизнеса в данный момент.
Решение о том, предоставит ли нам банк кредит или
нет, зависит полностью от банка. Обычно считается, что
банки очень неохотно дают кредиты начинающим предпринимателям и поэтому для большинства начинающих предпринимателей, не имеющих достаточного кредитного обеспечения, получить кредит очень тяжело.
Могу ли я для своего проекта найти инвестора?
Другой возможностью, является привлечение инвестора. Инвесторы гораздо охотнее соглашаются идти на
риск, когда им Ваша бизнес-идея понравилась. Инвесторы вкладывают свои средства. При этом они подвергают свои средства риску: если бизнес-идея окажется
неуспешной, то они лишатся своих инвестиций. А именно поэтому в большинстве случаев инвесторы требуют более высокий процент на свои инвестированные
деньги, чем банки за предоставленный кредит. В основном инвестор становится частичным владельцем Вашего бизнеса. И даже, если инвестор имеет небольшую
долю, то он вправе подключиться к планированию будущего Вашего бизнеса.
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онерлер сияқты компанияның барлық тәуекелдерін
өздеріне алады, себебі қарыз бермейді, капиталға инвестиция салады. Портфелдік компания банкрот болу
немесе басқа да жағдайларға байланысты жабылған
жағдайда, қор бүкіл инвестиция сомасына шығын тартады, ал коммерциялық банктер болса, бұл жағдайда
компанияның кепілге қойған заттарын алады.

Басқа қандай ақша алу мүмкіндігі бар?
Қаржылық лизинг
Егер Сіз бизнес үшін машина немесе қымбат жабдық
сатып алатын болсаңыз, онда лизинг алуға тырысып
көріңіз. Онда зат құнының 20-30% ғана төлейсіз, ал
қалған сомасын ай сайынғы төлемдер арқылы өтейсіз.
Соңғы төлемді төлеген соң, лизингтік компанияның заты
Сіздің меншігіңізге аударылады. Сатып алған заттың
соңғы құны және басқа төлемдер лизингтік компания
есептеген пайыздық мөлшерлемеге көбейтіледі.

Овердрафт
Овердрафттық кредиттеу қысқа мерзім ішінде
қызмет процесінде туындаған төлем алшақтығын жою
үшін қолданылады. Бұл ағымдағы қызметті жүзеге
асыру үшін берілетін қысқа мерзімді кепілсіз кредит,
ол белгілі бір уақыт ішіндегі есепшот бойынша белгілі
орташа айлық айналым үлесіне (Банк саясатына сәйкес)
тең. Кәсіпкерлерде уақытша ақшалай қаражаттардың
жетіспеуі немесе ағымдағы есеп айырысуларды аяқтау
үшін есепшотта болмауына байланысты беріледі. Бұл:
• компанияның сатып алып жатқан тауарлықматериалдық құндылықтар мен негізгі қызметі
бойынша қызмет көрсетулердің есеп айырысу
құжаттарының ақшасын төлеу;
• компанияның салықтық жəне өзге түрдегі міндетті
төлемдерін аудару;
• компанияның операциялық жəне өзге түрдегі
шығындары бойынша төлемдерді жүргізуі жəне
өзге де шаруашылық мақсаттары;
Ерекше жағдайларда бизнестің ерекшелігіне қарай
жəне банкпен келісе отырып овердрафты компанияның
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу үшін пайдалануға болады.
Овердрафттың артықшылығы — кепілдің қажеті
болмайды жəне жылдам ресімделеді. Овердрафттың
кемшілігі — жұмыс істеп тұрған бизнесті ғана
қаржыландырылады.
АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ АҒЫНЫ ДЕГЕН НЕ?
Сізде жоспарланған бюджет бар ма? Сіз істі бастар
алдында ақша сомасы жеткіліксіз болғанда кімге өтініш
білдіретіндігіңізді білесіз бе? Сізге ақша ағыны не үшін
қажет? Ол не?
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Вы также можете воспользоваться средствами фондов
прямого финансирования (ФПИ). Эти фонды принимают все риски компании, как ее акционеры, так как инвестируют в капитал, а не предоставляют займа. В случае, когда портфельная компания закрывается в связи
с банкротством или по любой другой причине, фонд несет убытки на всю сумму инвестиций в данную компанию, в то время как коммерческие банки получают залоговое имущество компании.
Какие еще существуют возможности получения денег?
Финансовый лизинг
Если Вы будете для бизнеса покупать машину или
дорогостоящее оборудование, то можно попробовать
приобретение в лизинг. Тогда за предмет надо заплатить только 20-30% от стоимости, а оставшаяся сумма будет погашаться ежемесячными платежами. После внесения последнего платежа данный предмет лизинговой компанией будет переведен к Вам в собственность. Конечная стоимость приобретаемого предмета,
которую Вам необходимо заплатить, будет увеличена
на процентную ставку и на другие платежи, насчитываемые лизинговой компанией.
Овердрафт
Овердрафтное кредитование используется для
устранения платежных разрывов, возникающих в процессе деятельности, то есть только на короткий период времени. Это краткосрочный беззалоговый заем для
обеспечения текущей деятельности, который равен
определенной доле (согласно политики Банка) среднемесячного оборота по расчетному счету в течение определенного периода времени. Выдается при возникновении у предпринимателей потребности в денежных средствах в случае их временной недостаточности или отсутствия на счете для завершения текущих расчетов. Это:
• оплата расчетных документов за приобретаемые
товарно-материальные ценности и услуги по основной деятельности компании;
• перечисление налоговых и иных обязательных платежей компании;
• проведение платежей по операционным и иным
расходам компании и другие хозяйственные цели.
В особых случаях, в зависимости от особенностей
бизнеса и по согласованию с банком, овердрафт может
быть использован для выплаты заработной платы работникам компании.
Преимущества овердрафта — быстрое оформление. Недостаток овердрафта — финансируется только
существующий бизнес, а также необходима активная
работа по расчетному счету.
ЧТО ТАКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ?
Вы уже имеете спланированный бюджет. И Вы знаете, к кому обратиться, если в начале деятельности у Вас
нет достаточной суммы. Для чего тогда Вам какой-то
денежный поток? И что это такое?
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Ақша ағынының жоспары Сіздің ісіңізден
қанша ақша «шығады» және қанша ақша «кіреді»
соны көрсетеді. Ақша ағыны кассадағы немесе
есепшоттағы бар ақшаның сомасын белгілейді. Клиенттерден ақша келгенге дейін шығындарды төлеу қажет
болған жағдайда, бизнес табысты болғанымен де,
уақытша ақша жетіспеушілігі пайда болуы мүмкін. Ақша
ағыны кестесі осы мәселені көре білу және болдырмау,
жоспарды өзгерту немесе кредит алуға мүмкіндік береді.
Сол себептен де, ақша ағынын жоспарлау өте
маңызды, ең алдымен, Сізде жеткізушілердің шотфактураларын, қызметкерлердің жалақысын немесе өзіңіздің ағымдағы шығындарыңызды төлеуге ақша
сомасы жеткілікті (немесе банктік шоттағы немесе
қолма қол) болуы керек (бір сөзбен айтқанда, барлық
шығындарды төлеуге ақшаңыз жетеді).
Мынадай жағдайды да қарастырып көрейік, Сіз
өзіңіздің клиентіңізбен төлемді кейінге қалдыру (мысалы,
30 күнге) туралы келісісге келдіңіз, бірақ жеткізушілерге
10 күннің ішінде төлеуіңіз керек. Мұндай жағдай, клиент
ақшаны кешіктіріп төлеген кезде орын алады. Сіз бұған
ақша ағынын, яғни cash-flow жоспарлау арқылы дайын
болуыңыз қажет. Қанша төлеу қажет және белгіленген
күні аталған төлемдерді төлеуге ақшаның жеткілікті болуын нақты білгеніңіз дұрыс.

ЖК БУХГАЛТЕРИЯСЫ ДЕГЕН НЕ?
Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін бухгалтерлік
есеп көп әурешілік тудырады.
Егер ЖК оңайлатылған декларация немесе патент бойынша жұмыс істейтін болса, жеке кәсіпкерге
бухгалтерлік есепті жүргізу қажет пе? Бастапқы
құжаттарды (чектер, түбіртектер, төлемдер және
т.б.) жинау, барлық операцияларды бухгалтерлік есеп
тізіліміне, бухгалтерлік кітаптарда тіркеу керек пе (мысалы, бірдеңе сату — жазу)? Егер ЖК оңайлатылған декларация немесе патент бойынша жұмыс істейтін болса, бұл бухгалтерия не үшін қажет?
Жеке кәсіпкерге бухгалтерлік есепті жүргізу қажет
пе деген сұрақты талқылап көрейік.
Оңайлатылған декларация немесе патент бойынша
жұмыс істейтін ЖК жалпы кірістен жеке табыс салығын
(ЖТС) төлейді — яғни, қанша сомаға сатсаңыз немесе
қызмет көрсетсеңіз, сол сомадан салық төлейсіз. Бұл
жерде кәсіпкер қандай шығын тартқаны есепке алынбайды. Осы табыс сомасындағы шығынның үлесі өте көп
болуы да мүмкін.
Мысалы, кәсіпкер оңайлатылған декларация бойынша жұмыс істей отырып, асүй комбайнын сатады. Бір
комбайн 10 000 теңге тұрады, оны кәсіпкер 7 000 теңге
бағасымен сатып алады. Сонымен қатар, ЖТС баға
айырмашылығынан (ол 3 000 теңгені құрайды) төлемейді,
барлық кіріс сомасынан, яғни 10 000 теңгеден төлейді.
Сондықтан
көптеген
кәсіпкерлер
өздеріне
қорытынды шығарады — яғни, табысты анықтау кезінде
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

План денежного потока Вам покажет, сколько денег «оттекло» из Вашей деятельности и сколько денег
к Вам «притечет». Движение денежных средств показывает наличие денег в кассе или на расчетном счету.
Из-за того, что оплатить расходы потребуется раньше,
чем поступят деньги от клиентов, может возникнуть
временная нехватка денег, несмотря на то, что бизнес ведется с прибылью. Таблица движения денежных
средств позволит увидеть нехватку и принять решение
о путях ее устранения: изменением плана или получением кредита.
Поэтому планирование денежного потока необходимо, прежде всего, для того, чтобы Вы знали, что всегда будете иметь достаток денег (либо на банковском
счете, либо наличностью) на оплату счет-фактур Ваших
поставщиков, на зарплаты Вашим работникам или на
свои текущие расходы (или, проще говоря, что будут
деньги для оплаты своих расходов).
Может получиться такая ситуация, что Вы договорились с одним из Ваших клиентов об отсрочке оплаты (например, на 30 дней), но Вашим поставщикам Вы
должны заплатить уже за 10 дней. Такая же ситуация
может случиться, когда Ваш клиент заплатит с опозданием. Вы должны быть готовы к данным ситуациям благодаря планированию Вашего денежного потока, т.е.
cash-flow. Необходимо знать, сколько Вы должны заплатить, и будет ли в определенный день на данные платежи у Вас достаточно средств.
ЧТО ТАКОЕ БУХГАЛТЕРИЯ ИП?
Бухгалтерский учет для начинающих предпринимателей вызывает немало хлопот.
Нужно ли индивидуальным предпринимателям вести бухгалтерский учет, если ИП работает по упрощенной декларации или патенту? Нужно ли собирать все
первичные документы (чеки, квитанции, платежки и
пр.), нужно ли фиксировать все операции в реестрах
бухгалтерского учета, бухгалтерских книгах (например,
продал что-то — записал)? Или же, если ИП работает по
упрощенке или по патенту, вся эта бухгалтерия вовсе
не нужна?
Попробуем разобраться, необходимо ли ведение
бухгалтерского учета для индивидуальных предпринимателей.
Как известно, те ИП, которые работают по упрощенке или патенту, платят индивидуальный подоходный
налог (ИПН) с валового дохода — т.е. на какую сумму
продали или оказали услуги, с той суммы и заплатили
налог. И здесь не учитывается, какие затраты при этом
понес предприниматель. Хотя, доля затрат в этом доходе может быть очень велика.
Например, предприниматель, работая по упрощенной декларации, продает кухонные комбайны. Один
комбайн стоит 10 000 тенге, но предприниматель покупает его по цене 7 000 тенге. При этом ИПН он заплатит
не с разницы в цене (которая составляет 3 000 тенге), а
со всего дохода, т.е. с 10 000 тенге.
Отсюда многие предприниматели делают вывод —
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шығын есепке алынбаса, онда бастапқы құжаттарды
жинаудың да қажеті шамалы, бухгалтерлік есепті
жасау талап етілмейді. Шындығында, бәрі басқаша.
«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы»
Қазақстан Республикасы заңына сәйкес, оның күші жеке
кәсiпкерлерге, заңды тұлғаларға қолданылады. Бұл ЖК
бухгалтерлік есепті жүргізу керек дегенді білдіреді.
Дегенмен, бұл ережеде де ерекшелік бар. Осы
заңның 2-бабы, 2-тармағынан үзінді келтіреміз:
«Қазақстан Республикасының салық заңнамасына
сәйкес бiржолғы талон немесе патент негiзiнде
арнайы салық режимiн қолданатын жеке кәсiпкерлер
бухгалтерлiк есептi жүргiзудi және қаржылық
есептiлiк жасауды жүзеге асырмауға құқылы».
Сондықтан да, егер ЖК патент немесе біржолғы
талон бойынша жұмыс істейтін болса, бухгалтерияны
жүргізбеуіне болады.
Оңайлатылған декларация бойынша жұмыс істейтін
жеке кәсіпкерлерге келетін болсақ, олар бухгалтерлік
есепті жүргізуге міндетті болса да, оны оңайлатылған нысанда жүргізуіне болады. Қазақстандағы бухгалтерлік
есептің ерекшеліктерін бухгалтерлік есептің
стандарттары арқылы білуге болады.
Оңайлатылған декларация бойынша жұмыс істейтін
жеке кәсіпкерлердің бухгалтерлік есебінің ерекшелігі
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007
жылғы 21 маусымдағы № 218 бұйрығымен бекітілген
Ұлттық қаржылық есептіліктің № 1 стандартында
(ҰҚЕС 1) көрсетілген.
ҰҚЕС 1 сәйкес, жеке кәсіпкерлер міндетті:
1) өздерінің шаруашылық операцияларын және
оқиғаларын ЖК арналған табысты есепке алу
кітабына жазуға;
2) бухгалтерлік есеп тізілімдерін (ведомосттар)
жүргізуге (олардың тізбесі стандартта көрсетілген):
• ақша қаражатын есепке алу жөніндегі В-1 ве		
домосі;
• қорларды есепке алу жөніндегі В — 2 ведомосі;
• сатып алушылармен және тапсырысшылармен
		
есеп айырысудың есебі жөніндегі В — 5 ведомосі;
• өнім берушілермен есеп айырысудың есебі
		
жөніндегі В — 6 ведомосі;
• еңбекақы төлеуді есепке алу жөніндегі В-7 ве		
домосі;
• биологиялық активтерді есепке алу жөніндегі
		
В — 9 ведомосі;
• негізгі құралдар мен материалдық емес
		
активтердің қозғалысын есепке алу жөніндегі
		
В — 10 ведомосі;
• негізгі құралдар мен материалдық емес активтер
		
жөніндегі амортизациялық аударымдарды есепке
		
алу жөніндегі В — 11 ведомосі;
• В — 13 жиынтық ведомосі.
Осы тізімдемелердің нысаны аталған бухгалтерлік
есеп стандартымен бекітілген.
Тиісті ведомость жүргізілді дейік, онда не көрініс
табады. Мысалы, негізгі құралдар мен материалдық
емес активтер жөніндегі амортизациялық аударымдарды есепке алу жөніндегі В — 11 ведомосі ЖК негізгі
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раз затраты при определении дохода не учитываются,
то и собирать все первичные документы не надо, а значит, и вести бухучет не требуется. Однако, на самом
деле это не всегда так.
Согласно закону Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», его действие
распространяется как на юридических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей. Это значит, что ИП
тоже должны осуществлять ведение бухучета.
Однако из этого правила есть исключение. Приведем выдержку из пункта 2 статьи 2 этого закона:
«индивидуальные предприниматели, применяющие
в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан специальный налоговый режим на
основе разового талона или патента, вправе не осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности».
Таким образом, если ИП работает по патенту, либо
на основе разового талона, они могут не вести бухгалтерию в принципе.
Что касается предпринимателей, работающих по
упрощенной декларации, то они, хотя и должны вести
бухгалтерский учет, все-таки могут вести его в упрощенной форме. В Казахстане особенности бухучета
можно узнать, изучив стандарты бухучета.
В частности, особенности бухучета для ИП, работающих по упрощенке, расписаны в приказе Министра
финансов Республики Казахстан от 21 июня 2007 года
№ 218 «Об утверждении Национального стандарта финансовой отчетности № 1 (НСФО 1)».
Согласно НСФО 1, индивидуальные предприниматели должны:
1) отражать свои хозяйственные операции и события в книге учета доходов для ИП;
2) вести регистры (ведомости) бухгалтерского учета
(их перечень указан в стандарте):
• ведомость В-1 по учету денежных средств;
• ведомость В-2 по учету запасов;
• ведомость В-5 по учету расчетов с покупателя		
ми и заказчиками;
• ведомость В-6 по учету расчетов с поставщиками;
• ведомость В-7 по учету оплаты труда;
• ведомость В-9 по учету биологических активов;
• ведомость В-10 по учету движения основных
		
средств и нематериальных активов;
• ведомость В-11 по учету амортизационных
		
отчислений по основным средствам и нематери		
альным активам;
• сводная ведомость В-13.
Формы данных ведомостей утверждены этим же
стандартом бухгалтерского учета.
Конечно же, соответствующая ведомость ведется,
только если есть, что по ней отражать. Например, ведомость «В-11» по учету амортизационных отчислений по
основным средствам и нематериальным активам ведется, если у ИП есть эти самые основные средства или нематериальные активы.
Помимо этих документов, ИП, работающим на основе
упрощенной декларации, должна вестись Книга учета
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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құралдар мен материалдық емес активтер бар болғанда
ғана жүргізіледі.
Осы құжаттардан басқа, оңайлатылған декларация бойынша жұмыс істейтін ЖК шаруашылық операцияларды есепке алу кітабын жүргізуге міндетті.
Бастапқы құжаттардың (чектер, түбіртектер, төлемдер
және басқа да кіріс-шығыс құжаттары) мазмұнындағы
ақпараттарды қорытындылау, жіктеу және жинақтау
үшін жүргізіледі.
Айта кететін бір жайт, бухгалтерлік есептің
кітабы және басқа да тіркелімдері ЖК қалауы бойынша электрондық нұсқада да жүргізілуі мүмкін. Қажет
болған жағдайда, бағдарламадан аталған кітаптар басып шығарылады — бұл жағдайда олар нөмірленеді,
бау өткізіледі, бетінің саны жазылады, олар мөрмен
және кәсіпкердің, бас бухгалтердің немесе аталған
субъектінің бухгалтерлік есебін жүргізуді қамтамасыз
етуші тұлғаның қолымен бекітіледі.
Бухгалтерлік есепті жүргізуге арналған көпшілікке
танымал бағдарлама «1С Бухгалтерия». Бухгалтерияны автоматтандыратын басқа да бағдарламалар бар.
Мысалы, «Бухгалтерия 1.2 ЖК».
Бухгалтерлік есепті электрондық нұсқада немесе
қағаз түрінде жүргізуді ЖК өзі таңдауға мүмкіндігі бар.
Жеке кәсіпкерлер үшін бухгалтерлік есепті электрондық
нұсқада жүргізу міндетті деген талап жоқ.
Жалпыға бірдей белгіленген режим бойынша жұмыс
істейтін жеке кәсіпкерлер толық бухгалтерия жүргізуге
міндетті. Осы мақсатта бухгалтердің қызметі қажет
болады немесе бухгалтерияны жүргізуді тиісті
фирмаға жүктеуге де болады.
Бухгалтерлік есепті жүргізуден жалтаратын, қаржылық есептілікті бұрмалайтын, бухгалтерлік есепке көрсетілуге
тиіс
деректерді
жасыратын,
сондай-ақ
бухгалтерлік құжаттаманы жоятын тұлғалар ҚР ӘҚК
178-бабы бойынша жүз айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінде айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілікке
тартылуы мүмкін (2012 жыл үшін 161 800 теңге).
Шот —фактура деген не?
Шот-фактураларға қойлатын барлық талаптар
Салық кодексінің (бұдан әрі — ҚР СК) 35 - тарауында
көрсетілген. Бұл тарау «Шот-фактура» деген 236-баптан басталады.
Жауап беруге сұранып тұрған алғашқы сұрақтың
бірі «Шот-фактураны кім жазады?».
ҚР СК 263-бабы, 2-тармағына сәйкес, қосылған құн
салығын төлеуші тауарларды, жұмыстарды, қызмет
көрсетулерді өткізу бойынша айналымдарды жүзеге
асырған кезде, осы бапта өзгеше белгіленбесе, аталған
тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді алушыға
шот-фактураны жазып беруге міндетті.
Яғни, ҚР СК аталған тармағында көрсетілгендей шотфактураны ҚҚС төлеушісі жазады (ҚР СК 228-бабы). ҚҚС
төлеушілер дегеніміз — ҚҚС бойынша есепке тұрған ЖК
және заңды тұлғалар. Оларға белгіленген нысандағы
ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлік беріледі. Сонымен қатар, Қазақстан аумағына шетелден тауар таситын тұлғалар ҚҚС төлеушілері болып табылады.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

хозяйственных операций. Она ведется для обобщения,
классификации и накопления информации, содержащейся в первичных учетных документах (т.е. в ваших
чеках, платежках и прочих приходно-расходных документах).
Нужно сказать, что Книги и другие регистры бухгалтерского учета, по усмотрению ИП, могут вестись
в электронном виде. При необходимости, из программы данные книги могут быть распечатаны на бумаге —
в этом случае они пронумеровываются, прошнуровываются, указывается число содержащихся в ней страниц,
которое заверяется печатью и подписями предпринимателя, главного бухгалтера или лица, обеспечивающего ведение бухгалтерского учета данного субъекта.
Наиболее распространенной программой для ведения
бухгалтерского учета является программа «1С Бухгалтерия». Хотя, есть и другие программы, автоматизирующие ведение бухгалтерии. Например, «ИП Бухгалтерия 1.2».
ИП может выбирать сам — вести ли ему учет в электронном виде или же на бумаге. Обязательных требований для индивидуальных предпринимателей о ведении
бухгалтерского учета именно в электронном виде нет.
Те индивидуальные предприниматели, которые работают по общеустановленному режиму, должны вести полноценную бухгалтерию. В этих целях весьма помогут
услуги бухгалтера, либо можно поручить ведение бухгалтерии соответствующей фирме.
Надо сказать, что лица, которые уклоняются от ведения бухгалтерского учета, а также составляют искаженную финансовую отчетность, скрывают данные,
подлежащие отражению в бухгалтерском учете, а равно уничтожают бухгалтерскую документацию, могут
быть привлечены к административной ответственности
по статье 178 КоАП РК в виде штрафа в размере ста месячных расчетных показателей (161 800 тенге для 2012
года).
Что такое счет-фактура
Все требования к счету-фактуре указаны в главе 35
Налогового кодекса (далее — НК РК). Начинается эта
глава со статьи 263 «Счет-фактура».
Первый вопрос, на который Вы хотели бы ответить,
это «кто должен выписывать счет-фактуру?».
Согласно пункту 2 статьи 263 НК РК, плательщик налога
на добавленную стоимость (далее — НДС) обязан при
осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг выписать получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено настоящей статьей.
То есть, как видно из этого пункта НК РК, счетфактура выписывается плательщиками НДС (статья
228 НК РК). Плательщики НДС — это ИП и юридические
лица, которые встали на учет по НДС. Им выдается свидетельство о постановке на учет по НДС установленной
формы. Еще плательщиками НДС являются лица, ввозящие товары на территорию Казахстана из-за границы.
Согласно пункту 4 статьи 263 НК РК, если поставщик
не является плательщиком налога на добавленную сто37
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ҚР СК 263-бабы, 4-тармағына сәйкес, егер өнім беруші
қосылған құн салығын төлеуші болып табылмаса, шотфактура немесе басқа да құжат «ҚҚС-сыз» белгісімен
жазылады. Яғни, осы тармақты былай түсіндіруге болады, егер Сіз ҚҚС төлеушісі болып табылмасаңыз
да, сонда да шот-фактураға ҚҚС сомасының орнына — «ҚҚС-сыз» деген сөзді көрсетуіңіз керек.
Егер шот-фактура дұрыс ресімделмесе, онда
салық органы есептен ҚҚС сомасын шығарып
тастауға құқылы.
ҚР СК 263-бабы, 5-тармағына сәйкес, қосылған құн
салығын есепке жатқызу үшін негіздеме болып табылатын шот-фактурада:
1) шот-фактураның реттік нөмірі араб цифрларымен
көрсетіледі;
2) шот-фактураның толтырылған күні;
3) тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді
беруші мен алушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар
болса) не толық атауы, мекенжайы, өнім берушінің
комитент немесе комиссионер мәртебесі;
4) тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді
беруші мен алушының сәйкестендіру нөмірі;
5) өнім берушінің қосылған құн салығы бойынша
тіркеу есебіне қойылғаны туралы куәліктің нөмірі;
6) өткізілетін тауарлардың, жұмыстардың, қызмет
көрсетулердің атауы;
7) салық салынатын айналымның мөлшері;
8) қосылған құн салығының ставкасы;
9) қосылған құн салығының сомасы;
10) қосылған құн салығы ескеріле отырып, тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің құны
көрсетілуге тиіс.
Ұйымдық-құқықтық нысанның қысқарған атауын
жазу (ЖШС, АҚ) дұрыс емес.
ҚР СК 256-бабына сәйкес қосылған құн салығын
төлейтін барлық төлеушілер үшін міндетті құжат болып
табылатын шот-фактурада келесілер көрсетіледі:
• Тауар, жұмыс, қызметті жеткізушінің және қабылдаушының аты—жөні (бар болса) немесе толық атауы.
• Заңды тұлғаның атауы, оған қосымша шот-фактурада
көрсетілуге тиісті ұйымдық-құқықтық нысаны, ол
Заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне енгізілген
заңды тұлғалардың атауына сәйкес келуі керек.
Шот-фактура жазу кезінде пошталық индексті және
«облыс», «Қазақстан Республикасы» және т.б. сөздерді
ашық жазбауға да болады.
Шот-фактураның келесі міндетті элементі төмендегі
болып табылады:
«Салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер туралы» ҚР заңын қолданысқа енгізу туралы»
ҚР заңының 47 — бабына сәйкес 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап, шот-фактураларда салық төлеушінің
тіркеу нөмірі (ЖСН немесе БСН) көрсетіледі.
Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою
туралы куәліктің нөмірін ҚҚС төлеушісі болып табылатын кәсіпкерлер көрсетеді.
Яғни, егер кәсіпкер ҚҚС төлеушісі болып табылмаса, онда ол салық салынатын айналым көлемін, салық
мөлшерлемесін көрсетеді, ҚҚС қосылғандағы тауар/
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имость, счет-фактура выписывается с отметкой «Без
НДС». Таким образом, из данного пункта следует, что,
даже если вы не являетесь плательщиком НДС,
вы все равно должны выписать счет-фактуру,
указав в ней вместо суммы НДС — слова «Без
НДС».
Если счет-фактура оформлен неверно, то налоговики вправе исключить сумму НДС из зачета.
Согласно пункту 5 статьи 263 НК РК, в счетефактуре, являющимся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость, должны быть
указаны:
1) порядковый номер счета-фактуры, указываемый
арабскими цифрами;
2) дата выписки счета-фактуры;
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо
полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
5) номер свидетельства поставщика-плательщика
налога на добавленную стоимость о постановке на
регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость;
6) наименование реализуемых товаров, работ, услуг;
7) размер облагаемого оборота;
8) ставка НДС;
9) сумма налога на добавленную стоимость;
10) стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога
на добавленную стоимость.
Указание сокращенных наименований организационно-правовой формы (ТОО, АО) не является правильным.
В счете-фактуре, являющимся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 Налогового кодекса, должны
быть указаны:
• фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя
товаров, работ, услуг;
• полное наименование юридического лица, включая
организационно-правовую форму, подлежащее
указанию в счете-фактуре, которое должно соответствовать наименованию юридического лица, включенное в Государственный регистр юридических лиц.
При выписке счета-фактуры возможно не указывать
почтовый индекс и полное изложение слов «область»,
«Республика Казахстан» и других.
Следующим обязательным элементом счетафактуры является регистрационный номер налогоплательщика (ИИН или БИН).
В соответствии со статьей 47 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет», в счетах-фактурах с 1 января 2012 года подлежит отражению регистрационный номер налогоплательщика (ИИН или БИН).
Номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость укаКӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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қызмет сомасы мен құны көрсетілмейді. Бұл жағдайда
шот-фактурада «ҚҚС-сыз» деп көрсетіледі.
Егер кәсіпкер акцизделетін тауарларды сататын
болса, онда шот-фактурада қосымша акциз сомасы
көрсетіледі.
Жеке кәсіпкерлер шот-фактураны аты-жөні (бар
болған жағдайда) және (немесе) атауы жазылған мөрімен
куәландырылады. Шот-фактураға жеке кәсіпкер қол
қояды.
Мемлекеттік органдар бекіткен нысандағы шотфактура болмайды. ҚР СК талаптарын сақтай отырып, әртүрлі адамдар және ұйымдар дайындаған шотфактуралардың нысандары болады. Шот —фактураның
үлгісі кесте 5 көрсетілген.

Активтер, пассивтер, табыс, баланстық есеп,
кіріс және шығыс туралы есеп деген не?
Бухгалтерлік есеп операцияларды тіркеу, тізімдеме
есептерін құру дегенді білдіреді. Мұндай бухгалтерлік
құжаттардың басты үлгісі кіріс, шығыс туралы есеп
және баланстық есеп болып табылады.
Активтер
Кәсіпкерлер істі бастағанда салатын ақша «капитал»
деп аталады. Бухгалтерияда капитал — қайтару
мақсатында қаражат салу дегенді білдіреді. Кәсіпкер капиталды табыс табу мақсатында салады. Ақша салған
соң, бухгалтерия капиталды кәсіпкер меншік иесінен
қарызға алған ақша ретінде қарастырады.
Активтер — кәсіпорын иеленетін немесе пайдалана алатын қаражаттар. Активтерге офис ғимараты,
компьютерлік жабдықтар, мүліктер мен офистік
жиһаздар, қолма қол ақша жатады.
Кейбір активтер іскери операцияларда ұзақ уақыт
бойы қолданылады. Офис ғимаратын әкімшілік бірнеше
жыл қатарынан қолдануы мүмкін, компьютерлік
жабдықтарды да бұзылғанға дейін көп жылдар
пайдалануға болады.
Басқа активтер өте қысқа уақыт ішінде иелікте болады. Мысалы, газет сататын дүңгіршектің иесі газеттерді
шыққан күні сатуға тырысады, ал апта сайынғы, ай
сайынғы журналдар сөреде жатып қалмауы керек.
Кәсіпорын қордағы тауарларды неғұрлым көп сатса,
соғұрлым көп табыс түсіреді.
Сондықтан баланстық есептегі активтер айналым құралдары және негізгі капитал (негізгі
қаражаттар) болып бөлінеді.
Негізгі құралдар (синонимдері — ұзақ мерзімді
активтер, негізгі капитал, айналымнан тыс активтер) —
дегеніміз, кіріс алу немесе пайдаланудан табыс табу
мақсатында қандай да болсын операцияларды жүргізу
үшін сатып алынған қор.
Өңдеу өнеркәсібінде өндірістік жабдықтар негізгі
қорға жатқызылады, себебі олардың көмегімен сатылатын бұйымдар жасалады.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

зывают только те предприниматели, кто является плательщиком НДС.
Естественно, если предприниматель не является
плательщиком НДС, то указывать размер облагаемого
оборота, ставку налога, его сумму и стоимость товара/
услуги с учетом НДС не нужно. В этом случае в счетефактуре указывается «Без НДС».
Если предприниматель реализует подакцизные товары, то в счете-фактуре дополнительно указывается
сумма акциза.
Индивидуальные предприниматели заверяют счетфактуру печатью, содержащей фамилию, имя, отчество
(при его наличии) и (или) наименование. Счет-фактура
подписывается индивидуальным предпринимателем.
Утвержденной государственными органами формы счета-фактуры в природе не существует. Есть формы
счетов-фактур, разработанные разными людьми и организациями с учетом приведенных выше требований НК РК.
Пример счета-фактуры представлен в таблице 3.
Что такое активы, пассивы, прибыль, балансовый отчет, отчет о доходах и расходах?
Бухгалтерский учет означает регистрацию операций, составление отчетов ведомостей. Самыми важными примерами таких бухгалтерских документов являются Отчет о прибылях убытках и Балансовый отчет.
Активы
Деньги, которые предприниматели вкладывают в
дело, называются «капитал». В бухгалтерии капитал —
это вложение средств с намерением их возврата. Предприниматель вкладывает капитал с намерением получить прибыль. Как только деньги вложены, бухгалтерия
будет рассматривать капитал как деньги, которые предприятие одолжило у владельца.
Активы — это средства, которыми предприятие
владеет или которыми может пользоваться. К активам
относятся: здание офиса, компьютерное оборудование,
инвентарь и мебель офиса, наличные деньги.
Некоторые активы используются в деловых операциях длительное время. Здание офиса может быть занято администрацией в течение ряда лет, подобно этому
компьютер может продуктивно служить многие годы,
прежде чем выйдет из строя.
Другие активы находятся во владении только в течение
очень короткого промежутка времени. Например, хозяин газетного киоска стремится продать газеты в тот же день, когда они вышли, а еженедельные газеты, ежемесячные журналы также не должны залеживаться на полках.
Чем быстрее предприятие сможет продать товары,
которые оно имеет в своих запасах, тем большую прибыль оно может получить.
Поэтому активы в балансовом отчете разделяются на оборотные средства и основной капитал
(основные средства).
Основные средства (синонимы — долгосрочные
активы, основной капитал, внеоборотные активы) —
это фонды, приобретенные для ведения каких-либо
операций с целью получения дохода или прибыли от их
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Қызмет саласында жұмысшылардың клиенттерге
қызмет көрсету үшін қолданатын жабдықтарын негізгі
қор ретінде жіктеуге болады (мысалы, гараждағы жабық
немесе қонақүйдегі жиһаз).
Компанияға тиесілі офис жабдықтары, компьютерлер мен автомашиналар — бұлар да негізгі қорлар.
Баланстық есептегі негізгі қорлар әдетте, келесі санаттары бойынша топтастырылады:
• Меншік немесе ұзақ мерзімді жалға алу мүлігі;
• Механизмдер және басқа да жабдықтар;
• Қондырғылар мен керек-жарақтар, мысалы, офистің
дүние-мүліктері;
• Көлік құралдары.
Инвестиция да негізгі қорға жатқызылуы мүмкін.
Әдетте, ірі компаниялардың жарияланатын есептерінде
көрсетіледі. «А» компаниясы «В» компаниясына компанияның бірнеше акцияларын сатып алу арқылы күрделі
қаржы салуы мүмкін. Егер инвестицияны «А» компаниясы акцияларды бір жылдан артық мерзімде ұстау
мақсатында сатып алынса, онда ол «А» компаниясы
үшін негізні қор болып жіктеледі.
Айналым қаражаты құрамына кіреді:
• Кәсіпорынның меншігі болып табылатын және
бір жыл ішінде ақшаға айналдыруға арналған заттар;
• Банктегіні қоса алғанда, кәсіпорынның ақшалары.
Бұл активтер үздіксіз қозғалыс үстінде болып, істе
айналып жатса «айналымдық» болады.
Ақша тауар сатып алуда қолданылады, соңынан
ол тауар қайта сатылады. Кредитке сауда жасау
нәтижесінде дебитор пайда болады, дегенмен кез келген жағдайда ақша сауда жасау арқылы табылады.
Осы ақшаның бір бөлігі, мүмкін өте үлкен бөлігі қорды
толықтыру үшін жұмсалады.
Айналым активтерінің негізгі баптары болып табылады:
• Қолма қол ақша;
• Дебиторлар;

использования.
В обрабатывающей промышленности производственное оборудование является основными фондами,
потому что на нем производятся изделия, которые впоследствии будут проданы.
В сфере услуг оборудование, используемое работниками, оказывающими услуги клиентам, может быть
классифицировано как основные фонды (например,
оборудование в гараже или мебель в гостинице).
Оборудование офисов, компьютеры и автомашины,
принадлежащие компании, — это тоже основные фонды.
Основные фонды в балансовом отчете обычно группируются по категориям:
• собственность или долгосрочное арендованное
имущество;
• механизмы и другое оборудование;
• установки и принадлежности, например, инвентарь
офисов;
• транспортные средства.
Инвестиции могут относиться к основным фондам.
Обычно они приводятся в публикуемых отчетах больших компаний. Компания «А» может инвестировать в
компанию «В», купив некоторое количество акций этой
компании. Если эти инвестиции были сделаны компанией «А» с расчетом, что она будет держать у себя акции
более чем один год, то она классифицируются в компании «А» как основные фонды.
Оборотные средства включают в себя:
• предметы, являющиеся собственностью предприятия и предназначенные для превращения их
в деньги в течение одного года;
• деньги предприятия, включая находящиеся в банке.
Эти активы являются «оборотными» в том смысле, что
они непрерывно движутся, оборачиваются в деле.
Деньги используются для приобретения товаров, которые
затем продаются. Торговля в кредит порождает дебиторов,
но, в любом случае, деньги зарабатываются через торговлю.

Кесте 4 - Активтер және пассивтер
Таблица 4. Активы и пассивы
Актив
Айналым қаражаттары:
• Қолма қол ақша
• Ағымдағы шоттағы ақша
• Банктегі депозиттер
• Тауар қорлары
• Өндіріске арналған
шикізаттар мен материалдар
• Дебиторлық берешек
• Алдын ала төлем
Негізгі құралдар:
• Жер телімі
• Офис ғимараты
• Өндірістік ғимараттар
• Жабдықтар
• Көлік құралдары
• Офистік жабдықтар, жиһаз,
мүлік

Пассив

Оборотные средства:
• Наличность
• Деньги на текущем счете
• Депозиты в банках
• Запасы товара
• Сырье и материалы для производства
• Дебиторская задолженность
• Предоплата
Основные средства:
• Земельный участок
• Офисное здание
• Производственное здание
• Оборудование
• Транспортные средства
• Офисное оборудование,
мебель, инвентарь

Қысқа мерзімді міндеттемелер

Краткосрочные обязательства

Капитал

Долгосрочные обязательства

Капитал

Актив = Пассив
42

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

5. КӘСІПКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚАРЖЫ / ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

•

Тауар қоры.
Қысқа мерзімді активтердің басқа да баптары бар:
Қысқа мерзімді инвестиция — бұл, көбінесе,
банктегі қысқа мерзімді депозиттер, олар қажет
жағдайда жеңіл қолма қол ақшаға айналдырылады.
Алдын ала төлем — кәсіпорын қызмет үшін төлеген
ақшасының бір бөлігі, ол оны пайдаланбайды, бірақ
келесі есепті кезеңге дейін оны қолданады. Мысалы,
кәсіпорын өзінің ғимараттарын өрттен және ұрлықтан
сақтандыру үшін жыл сайынғы 240 000 теңге
мөлшеріндегі сақтандыру сыйақысын төледі дейік, яғни
сыйақы ай сайын аванс түрінде 1 желтоқсанға дейін
төленуі тиісті. Бұл жағдайда 31 желтоқсанда есептік
кезеңі аяқталатын кәсіпорын 240 000 теңге төлеген соң,
жыл соңына дейін сақтандыру өтемін тек бір ай ғана
иеленеді. Қалған 11 айдың өтемі (құны 20 мың теңге —
ай сайын 20 мың теңге) келесі айда ғана қолдануы
мүмкін. 220 мың теңге көлеміндегі алдын ала төлем 31
желтоқсандағы баланстық есепте айналым активтері
ретінде көрсетілуі тиіс.
Дебитор — кәсіпорынға ақша қарыз тұлға. Сақтандыру туралы мысалды жалғастыра отырсақ, егер
кәсіпорын өрт зардабы бойынша шағым білдіретін болса,
шағым сомасы сақтандыру компаниясының кәсіпорын
алдындағы дебиторлық қарызы болып саналады.
Пассивтер — дегеніміз, біреуге берілетін заттар.
Пассив немесе міндеттеме — кәсіпорынның қарызын
білдіретін бухгалтерлік термин. Пассивтер туралы
бірнеше мысал келтіреміз:
• банктік кредит — бұл банкке қайтаруға тиісті сома;
• сатып алынған, әлі толықтай төленбеген тауарлар
үшін жеткізушілер алдындағы қарыз сомасы. Мысалы, кәсіпорын дүкен үшін көрмелерді кредитке сатып алу мүмкін. Яғни, тауар жеткізілген кезде
кәсіпорын оған ақша төлемейді. Кәсіпорын қарызын
толық төлеп біткенше, тауардың иесі қарызға алған
сома бойынша кредитор болып табылады.
Баланстық есепте ірі қаржылық үш бап көрінеді:
• ағымдағы (немесе қысқа мерзімді) міндеттемелер;
• ұзақ мерзімді міндеттемелер;
• Капитал.
Ағымдағы міндеттемелер — жақын арада төленуі
тиіс кәсіпорынның қарыздары. Әдетте ол — жыл ішінде
дегенді білдіреді. Ағымдағы міндеттемелердің үлгілері:
• Жыл ішінде төленуге тиісті кредиттер;
• Сауда кредиторлары;
• Төленуге тиісті салықтар;
• «Жинақталған шығындар» — шот келмеген немесе
белгіленген тәртіп бойынша төлем уақыты келмеген
кәсіпорынның қарыздары. Жинақталған шығындарға
газ немесе электр энергиясының құны мысал бола
алады. Егер кәсіпорын есепті жылды 31 желтоқсанда
жабатын болса, бірақ газ үшін шотты қаңтардың
соңына дейін алмаса, онда екі айлық жинақталған,
төленбеген газ шығындары (шығыс) пайда болады, ол бойынша шот әлі келген жоқ және «ресми
түрде» қарыз төлемге жатпайды. Бұл баланстық
есепте міндеттеме ретінде көрсетіледі.
Ұзақ мерзімді міндеттемелер — бұл өте қысқа
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Часть, и, возможно, большая, этих денег будет затем
использована для пополнения запасов.
Основными статьями оборотных активов поэтому являются:
• наличность;
• дебиторы;
• запасы товаров.
Есть и другие статьи краткосрочных активов:
Краткосрочные инвестиции — это чаще всего
краткосрочные депозиты в банках, которые могут быть
легко обналичены при необходимости.
Предоплата — это та часть денег, которая уже выплачена предприятием за услуги, которыми оно еще
не пользуется, но которыми будет пользоваться до наступления следующего отчетного периода. Предположим, например, что предприятие выплатило ежегодную
страховую премию в сумме 240 000 тенге за страховку
своих помещений от пожара и кражи, и что эта премия
должна оплачиваться ежегодно авансом до 1 декабря.
В этом случае предприятие, чей отчетный год оканчивается 31 декабря, выплатив 240 000 тенге, будет обладать до конца года страховым покрытием лишь на
1 месяц. Покрытие же на оставшиеся 11 месяцев (стоимостью 20 тыс.тг. — по 20 тыс.тг за месяц) может быть
использовано только в следующем году. Предоплата в
сумме 220 тыс.тг. должна быть при этом показана в балансовом отчете на 31 декабря как оборотные активы.
Дебитор — это лицо, которое должно деньги предприятию. Продолжая пример со страхованием, увидим, что
если предприятие предъявит страховую претензию за последствия пожара, то сумма по претензии будет дебиторской задолженностью страховой компании предприятию.
Пассивы — это то, что нужно кому-либо отдавать.
Пассив или обязательства — это бухгалтерский термин,
обозначающий долги предприятия. Вот
несколько
примеров пассивов:
• банковский кредит — это сумма, которая, в конце
концов, должна быть возвращена банку;
• суммы долга поставщикам за купленные, но еще не
оплаченные товары. Например, предприятие может
купить в кредит витрины для магазина. Это означает, что предприятие не должно платить за товар,
когда он будет доставлен. Пока предприятие не
уплатит долг, владелец товара будет считаться кредитором предприятия по одолженной сумме.
В балансовом отчете видны три крупные финансовые
статьи:
• текущие (или говорят краткосрочные) обязательства;
• долгосрочные обязательства;
• капитал.
Текущие обязательства — это долги предприятия,
подлежащие оплате в ближайшее время. Обычно это означает — в течение года. Примеры текущих обязательств:
• кредиты, которые должны быть оплачены в течение
года;
• торговые кредиторы;
• налоги, которые подлежат оплате;
• «накопленные издержки» — это затраты предприятия, на которые еще не получены счета или для
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мерзімде өтелуге тиісті берешек, сондықтан кез келген ағымдағы деп есептелмейтін міндеттемелер ұзақ
мерзімдіге жатқызылады. Қалыптасқан дәстүр бойынша қысқа мерзімді — деп, жыл ішінде, ал ұзақ мерзімді —
бір жылдан жоғары мерзімде төленуге жататындарды
айтады.
Капитал бөлімінде меншік иесіне немесе меншік
иелеріне тиесілі және кәсіпорынды құру үшін салған
ақша сомасы көрсетіледі.
Кәсіпорын
активтері
пассивтерге
теңестіріліп
көрсетіледі. Мұны бухгалтерлік теңестіру деп атайды,
ол былай жазылады: Активтер = Пассивтер
	Әрқашан есте сақтау керек, капитал — бұл қарыз,
бірақ «берешек» сөзі меншік иелеріне қарағанда, бөгде
адамдар алдындағы қарыз сомасына қатысты жиі
қолданылады. Сондықтан да қарыз екі бөліктен тұрады
деп есептеуге болады, сонда балансты теңестіру былай
болады: Активтер = Капитал + міндеттемелер.
Бухгалтерлік теңестіру
Мысалы, кәсіпкер М мырза өз капиталын гүл сататын дүңгіршекке салды дейік. Бірінші күні ол осы
капиталға ие болады, себебі кәсіпорын осы капитал
үшін міндеттеме жүктейді, яғни 5000 долл., сондай-ақ
қолма - қол актив түріндегі 5000 долл.
	Әрбір мәміле активтерді де, пассивтерді де өзгертеді,
бірақ балансты базалық теңестіру әрқашан да күшінде
қалады: Активтер = Капитал + міндеттемелер.
Мысалы, кәсіпкер М мырза 5000 долл. бір бөлігін көкөніс
пен жеміс-жидекті сатумен айналысқан, қазір ісі жабылып жатқан адамнан сауда дүкенін сатып алу үшін
жұмсайды. Дүңгіршектің құны — 3600 долл.
Оған қоса, ол көтерме саудагерден 1300 долларға
аз мөлшерде гүлдер мен құмырадағы өсімдіктерді де
сатып алады. Дүңгіршекті және қайта сатуға үшін тауар сатып алған соң, 100 долл. ақшасы қалды (қолында
бар 5000 доллардан). Кәсіпкер М. мырза банкке 60 долл.
салады, ал қалған 40 долл. майда ақша түрінде өзіне
қалдырады. Енді ол сауданың алғашқы күніне дайын
(мысалы, 2011 жылдың 5 қарашасы дейік).
Бұз кезде балансты теңестіру қалай болды?
• Капитал өзгермеді және кәсіпорынға бастапқыда
салынған 5000 долл. көлемінде қалды.
• Қарыз нөлге тең, себебі кәсіпорын кәсіпкер М мырзадан басқа ешкімге ештене қарыз емес.
• Активтер, бірақ, 5000 долл. көлеміндегі қолма-қол
ақша сақталмады, оның түрі өзгерді.
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которых по существующему порядку еще не наступил срок уплаты. Примером накопленных издержек
может служить стоимость газа или электроэнергии.
Если предприятие заканчивает расчетный год 31 декабря, но не получит счет за газ на следующий
квартал до конца января, то появятся двухмесячные накопленные, но не оплаченные издержки (расходы) по газу, т.е. затраты, на которые счет не был
получен и «официально» долг еще не подлежал
оплате. Это будет зарегистрировано в балансовом
отчете как обязательство.
Долгосрочные обязательства — это задолженность, которая не должна быть оплачена в короткие сроки, поэтому любые обязательства, которые нельзя считать
текущими, относятся к долгосрочным. По установившейся
традиции краткосрочные — это те, которые подлежат оплате в течение года, а долгосрочные — более чем через год.
В разделе Капитал показывают суммы денег, принадлежащие владельцу или владельцам и вложенные ими в создание предприятия.
Активы предприятия всегда показываются равными пассивам. Это известно как бухгалтерское уравнение, которое
можно записать так: Активы = Пассивы
Но нужно помнить, что капитал — это долг, хотя слово «задолженность» чаще употребляется к суммам долга другим
людям, чем владельцам. Поэтому Вы можете долг в широком смысле считать состоящим из двух частей, тогда уравнение баланса примет вид:
Активы = Капитал + Обязательства.
Бухгалтерское уравнение
Предположим, что предприниматель М. вкладывает капитал в цветочный киоск. В первый день торговли он имеет только этот капитал, так что его предприятие несет обязательства за этот капитал, скажем, 5000 долл., а также актив в форме 5000 долл. наличными.
Каждая сделка изменяет и активы, и пассивы, но базовое
уравнение баланса всегда остается в силе:
Активы = Обязательства + Капитал
Пример. Предприниматель М. использует часть 5000
долл. для покупки торгового ларька у человека, который
закрыл свое дело по продаже фруктов и овощей. Стоимость киоска — 3600 долл.
Он покупает также немного цветов и горшечных растений у оптовика — на 1300 долл. После покупки ларька и товара для перепродажи у него осталось 100 долл. деньгами
(из имевшихся 5000 долл.). М. кладет 60 долл. в банк, а 40
оставляет в виде мелких разменных купюр. Теперь он готов к первому дню торговли (скажем, 5 ноября 2011 года).
Что произошло при этом с уравнением баланса?
• Капитал не изменился и остался равным 5000 долл.,
т.е. таким, какой изначально был вложен в предприятие.
• Долг еще равен нулю, потому что предприятие не
должно ничего и никому, кроме самого г-на М.
• Активы, однако, уже не состоят полностью из
наличных денег в сумме 5000 долл., а видоизменились:
Другими словами, активы предприятия изменились и 5
ноября перед началом торговли состояние предприятия следующее:
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Кесте 5 - кәсіпкер М мырзаның активтері
Таблица 5. Активы предпринимателя М.
Дүңгіршек
Киоск

3600

Гүл және өсімдіктер
Цветы и растения

1300

Банктегі ақша
Деньги в банке

60

Қолма-қол ақша
Наличные

40

Барлығы
Итого

5000 долл.

Басқа сөзбен айтқанда, кәсіпорынның активтері
өзгерді және сауданы бастайтын 5 қараша күні
кәсіпорынның жағдайы төмендегідей:

Киоск, цветы и горшечные растения — это материальные
объекты, но они должны быть представлены в денежном
выражении. Это денежное выражение есть их первона-

Кесте 6 - Кәсіпкер М кәсіпорнының 5 қарашадағы жағдайы і
Таблица 6. Состояние предприятия предпринимателя М. на 5 ноября
Активтер =
Активы =

Капитал + Міндеттеме
Капитал + Обязательства

Дүңгіршек
Киоск

3600

Гүл және өсімдіктер
Цветы и растения

1300

Банктегі ақша
Деньги в банке

60

Қолма-қол ақша
Наличные

40

Барлығы
Итого

5000 + 0

5000 долл.

Дүңгіршек, гүлдер мен құмырадағы өсімдіктер —
материалдық нысандар, бірақ олар ақшамен көрсетілуі керек. Бұл ақшадағы көрінісі оның бастапқы құнын білдіреді.
Пайда
Кәсіпкер М. мырза өз ісін сәтті ұйымдастырып,
бизнесі табысты болды дейік. Бір күні, яғни 5 қарашада,
ол өзіндегі барлық гүлдер мен өсімдіктердің қорын
1800 долл. сатты. Ол оны 1300 долл. сатып алған болатын, оның пайдасы 500 долл. көлемін құрады. Пайда
кәсіпорында қалдырылды және меншік иесінің капиталына қосылып есептелді. Бірінші күннің соңындағы балансты теңестіру төмендегідей болады:

чальная стоимость.
Прибыль
Предположим, что г-н М. эффективно спланировал
свои дела, и его бизнес удачен с самого начала. В один
день, 5 ноября, он продал весь запас цветов и растений за
1800 долл. Купил их он за 1300 долл., так что прибыль оставила 500 долл. Сначала прибыль осталась у предприятия и
учтена как добавление к капиталу владельца. Уравнение
баланса в конце первого дня будет следующим:
Согласно данным таблицы 8 произошло увеличение
капитала на 500 долл., которые представляют величину прибыли, заработанной за этот день.

Кесте 7 - Кәсіпкер М. мырзаның 5 қараша күнгі жұмыс аяғындағы кәсіпорнының жағдайы
Таблица 7. Состояние предприятия предпринимателя М. на конец рабочего дня 5 ноября
Активтер =
Активы =
Дүңгіршек
Киоск
Гүл және өсімдіктер
Цветы и растения

Капитал + Міндеттеме
Капитал + Обязательства
3600
0

Қолма-қол ақша
Наличные и в банке

(60+40+1800) 1900

Барлығы
Итого

5500 долл.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Первоначальные вложения 5000
Бастапқы салым 5000

Нераспределенная прибыль 5000
Бөлінбеген пайда 500
=

5500 + 0
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8-кестедегі деректерге сәйкес капитал 500 долларға
артты, ол осы күні тапқан пайда шамасын білдіреді.
Шоттан алу меншік иесінің кәсіпорыннан ақшаның
бір бөлігін алғандығын білдіреді. Қарастырып отырған
жағдайда, кәсіпкер М сауданың бірінші күнінде 500 доллар көлемінде табыс тапты. Егер ол 360 долларды жалақы ретінде өзіне алатын болса, онда ол осы
ақша сомасын кәсіпорынның жалпы қорынан (капитал
плюс міндеттеме) иемдеген болып саналады. Пайда —
дегеніміз, кәсіпорында болған кезде ғана капитал болып табылады. Егер оны бітеу иемденсе (мысалы, иесі),
кәсіпорын капиталы азаяды.
Сипатталған жағдайда 360 долл. көлеміндегі ақша
активтері бизнестен алынды. Ол балансқа төмендегідей
ықпал етеді.

Снятие со счета означает изъятие владельцем из
предприятия части денег. В рассматриваемом примере
М. получил в первый день прибыль в размере 500. Если
он решит 360 долл. взять себе в виде своего заработка,
то это значит, что он присвоил эту сумму себе из общего фонда (капитал плюс обязательства) предприятия.
Прибыль — это капитал до тех пор, пока она остается в
предприятии. Когда же она присвоена кем-либо (например, владельцем), капитал предприятия уменьшается.
В описанном случае 360 долл. денежных активов изъяты из бизнеса. Это отразится в балансе следующим образом.
Кредиторы и дебиторы
Кредитор — это лицо, которому предприятие должно деньги. Предприятие не всегда платит немедленно

Кесте 8 Кәсіпкер М. мырза кәсіпорнының ақшалай активтерді алғандағы жағдайы
Таблица 8. Состояние предприятия предпринимателя М. с учетом изъятия денежных активов
Активтер =
Активы =
Дүңгіршек
Киоск

Капитал + Міндеттеме
Капитал + Обязательства
3600

Гүл және өсімдіктер
Цветы и растения

Первоначальные вложения 5000
Бастапқы салым 5000

0

Қолма-қол ақша
Наличные и в банке

(1900 - 360)
1540

Барлығы
Итого

5140 долл.

Кредиторлар мен дебиторлар
Кредитор — кәсіпорын оған қарыз тұлға. Кәсіпорын
сатып алған қызметтері мен тауарлары үшін жылдам төлем жасамайды. Күнделікті іскери тәжірибеде
шот-фактура жазылған күннен бастап 30 күн немесе 2 ай немесе 3 ай төлем мерзімімен кредитке сатып
алу кездеседі. Мысалы, біздің кәсіпкеріміз М 6 қараша
күні «К» фирмасынан құны 730 долларды құрайтын
құмырадағы өсімдіктерді кредитке сатып алды. Фирма
«К» кәсіпкер М мырзаға 6 күні қойылған 730 долларға
шот-фактура жібереді, кредит мерзімі 30 күн, сол күн
ішінде төленуі тиіс. Кредитор — кәсіпорынның пассиві.
6 қарашадағы баланс былай сипатталады:

Бөлінбеген пайда 140
Нераспределенная прибыль 140
=

5140 + 0

за товары и услуги, которые оно приобретает. Обычной деловой практикой является покупка в кредит со
сроком уплаты или
30 дней, или 2 месяца, или 3
месяца со дня выписки счета-фактуры. Например, наш
предприниматель М. 6 ноября купил у фирмы «К» горшечные растения стоимостью 730 долл. в кредит. Тогда
фирма «К» направит М. счет-фактуру на 730 долл., датированную 6 ноября со сроком кредита 30 дней, в течение которых счет должен быть оплачен. Кредитор —
это пассив предприятия. Баланс на конец 6 ноября выглядит так:
Дебитор — это лицо, которое должно деньги предприятию. Например, допустим, что М. продает товар в
кредит г-ну З. за 800 долл. на условиях, что долг дол-

Кесте 9 — Кәсіпкер М. мырза кәсіпорнының кредиторлық берешегін есепке алғандағы жағдайы
Таблица 9. Состояние предприятия предпринимателя М. с учетом кредиторской задолженности
Активтер =
Активы =
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Капитал + Міндеттеме
Капитал + Обязательства

Дүңгіршек
Киоск

3600

Первоначальные вложения 5000
Бастапқы салым 5000

Гүл және өсімдіктер
Цветы и растения

730

Бөлінбеген пайда 140
Нераспределенная прибыль 140

Қолма-қол ақша
Наличные и в банке

(1900 - 360)
1540

Кредиторлық берешек 730
Кредиторская задолженность 730

Барлығы
Итого

5870 долл.

=

5140 + 730
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Дебитор — кәсіпкерге қарыз тұлға. Мысалы,
кәсіпкер М мырза З мырзаға 800 долл. көлеміндегі тауарларды кредитке, шот-фактура жазылған кезден бастап
15 күн ішінде төлеу қажет деген шартпен береді (мысалы, 10 қараша). Яғни, З мырза кәсіпкерге М мырзаға
қатысты 800 долларға дебитор болып саналады, баланс
келесідей өзгереді:

жен быть выплачен в течение 15 дней от момента выписки счета (допустим, 10 ноября). Значит, З. является
дебитором по отношению к М. на 800 долл. и баланс изменится следующим образом:

Кесте 10 — Кәсіпкер М. мырза кәсіпорнының дебиторлық берешегін есепке алғандағы жағдайы
Таблица 10. Состояние предприятия предпринимателя М. с учетом дебиторской задолженности
Активтер =
Активы =

Капитал + Міндеттеме
Капитал + Обязательства

Дүңгіршек
Киоск

3600

Гүл және өсімдіктер
Цветы и растения

730

Дебиторлық берешек
Дебиторская задолженность

800

Қолма-қол ақша
Наличные и в банке

(1900 - 360)
1540

Барлығы
Итого

5940 долл.

Салық қалай есептелінеді?
	Әрбір кәсіпкер салық төлеуге міндетті, салықтың
мөлшері қолданылатын салық режиміне сәйкес
анықталады (салық режимдерінің түрлері «Кәсіпкерліктің заңдық аспектілері» бөлімінде жан-жақты
қарастырылған).
Оңайлатылған декларация негізіндегі арнайы салық
режимін келесі шарттарға сәйкес келетін шағын бизнес
субъектілері қолданады: ЖК үшін — шекті қызметкерлерінің орташа тізімдік саны салық кезеңінде 25 адамды
құрайды, соның ішінде жеке кәсіпкердің өзі және салық
кезеңіндегі шекті кіріс 10 миллион теңгеден аспауы керек.
Бұл режим үшін салық кезеңі — күнтізбелік тоқсан.
Негізгі салық есептілігі — шағын бизнес субъектілеріне арналған оңайлатылған декларация —
910 нысан (толтырылған үлгісі Қосымшада). Ол есепті
кезеңнен кейінгі екінші айдың 15 күнінен кешіктірмей
ұсынылады. Яғни, мысалы, 3 тоқсан үшін 2011 жылдың
15 қарашасынан кешіктірмей ұсынылуы қажет.
Жеке (корпоративтік) табыс және әлеуметтік
салықтардың есебі.
Жеке кәсіпкер тоқсанда тапқан табыстың 3 пайыздық мөлшерлемесін қолдану арқылы 910 нысаны
бойынша жеке (корпоративтік) табыс салығын есептейді.
Алынған кіріс — бұл келесі тоқсанда төлем жүргізілетін
болса да, нақты сіз сатқан тауар немесе жүзеге асырған
қызметтеріңіздің құны. Яғни, Сіз қандай қызмет көрсетіп,
тауар сатқаныңызбен де, ақшаны әлі алмадыңыз — сіз
бұл соманы өзіңіздің табысыңызға қосуға және одан салық
төлеуге міндеттісіз. Салық төлеу келесі тәртіпте жүргізіледі:
есептелген соманың ½ — жеке (корпоративтік) табыс
салығы, ½ әлеуметтік салық. Әлеуметтік салық әлеуметтік
аударымдар сомасына төмендетіледі.
Мысалы, тоқсандағы кіріс = 1 500 000 теңге.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Первоначальные вложения 5000
Бастапқы салым 5000
Бөлінбеген пайда 210
Нераспределенная прибыль 210
Кредиторлық берешек 730
Кредиторская задолженность 730
=

5210 + 730

Как рассчитать налоги?
Каждый предприниматель обязан платить налоги,
величина которых определяется согласно используемому налоговому режиму (виды налоговых режимов рассмотрены подробно в разделе «Юридические аспекты
предпринимательства»).
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют субъекты малого бизнеса,
которые соответствуют следующим условиям: Для ИП —
предельная среднесписочная численность работников
за налоговый период составляет 25 человек, в т.ч. сам
индивидуальный предприниматель, и предельный доход за налоговый период не должен превышать 10 миллионов тенге. Налоговый период для этого режима — календарный квартал.
Основная налоговая отчетность — это Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса
— форма 910 (Приложение 4). Она сдается не позднее
15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. Т.е., например, за 3 квартал 2012 г. она должна
быть сдана не позднее 15 ноября 2012 года.
Расчет индивидуального (корпоративного)
подоходного и социального налогов.
Индивидуальный предприниматель в форме 910
рассчитывает индивидуальный (корпоративный) налог,
применяя ставку 3 процента к полученному доходу за
квартал. Полученный доход — это стоимость фактически реализованных Вами товаров или услуг, даже если
оплата за них произойдет в следующем квартале. Т.е.
несмотря на то, что услугу Вы оказали, товар продали, а деньги еще не получили — Вы эту сумму обязаны
включить в свой доход и заплатить с нее налог. Уплата налога производится следующим образом: ½ от рассчитанной суммы — индивидуальный (корпоративный)
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1 500 000 * 3% = 45 000 теңге. Онда жеке (корпоративтік)
табыс салығы = 45 000/2 = 22 500 теңге. Әлеуметтік
салық = 22 500 — 2 025 = 20 475 теңге.
ЖК үшін әлеуметтік аударымдарды есептеу
ЖК үшін әлеуметтік аударымдардың нысаны
олардың табысы болып табылады. Арнайы салық
режимін қолданатын жеке кәсіпкерлер үшін әлеуметтік
аударымдарды есептеуде қолданылатын кіріс мөлшері
тиісті қаржылық жылы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі еңбекақы мөлшеріне теңестіріледі. 2012 жылы ТЕМ — 17 439 теңге,
тоқсанына *3*5%=2616 теңге — бұл әлеуметтік аударымдардың сомасы.
БАНКТІК КРЕДИТ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?
Бизнес қалыптасып келе жатқанда Сіздің тұрғын
үйіңіз офис немесе қойма ретінде, ұялы телефоныңыз
жеке мақсатта және кәсіпкерлік мақсатта да қолданыла
алады, ал тауарларды немесе ауылшаруашылық
өнімдерін сатудан түскен ақшалай түсім — отбасыңыздың
негізгі қаражаты болады. Бірақ, тәжірибелі және сауатты кәсіпкер әрқашан «кәсіпорын мүлігі» және жеке
мүлік, «кәсіпкерлік табыс» және жеке табыс деген
сияқты бөлек есеп жүргізеді.
Кредиттік ресурстарды тартуға деген қажеттілік кез
келген кәсіпкерде, соның ішінде табысты кәсіпкерде де
туындайды. Біреу үшін кредит ағымдағы қиындықтарды
шешуге, екіншісі үшін — бизнесті дамытуға немесе жаңа
жобаны қаржыландыруға қажет, үшіншілер өз бизнесіңіз
табыстылығын арттырғысы келеді.
Бизнес-мақсаттарға арналған кредит — бұл
сіздің бизнесіңізді дамытуға арналған кредит. Өндіріске
арнап жаңа жабдықты, жайларды, шикізатты, қайта
сатуға арнап тауарларды сатып алу — осының барлығы
бизнесіңіздің құрамдас бөліктері, жəне олар несиенің
есебінен қаржыландырылуы мүмкін.
Қарыз алушылар кредитті төменгі пайыздық
мөлшерлемесіне және тиімді шарттарына қарай
таңдайды.
Кредиттің ең басты артықшылығы машина алу немесе жеткізушілерге тауардың ақшасын төлеу сияқты
арманынды бірден жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Дегенмен, кредит алу банк анықтайтын белгілі рәсімдерге
байланысты болады. Сонымен қатар банктің заңнамаға
қайшы келетін затты талап етуге құқығы жоқ.
БАНКТІ ҚАЛАЙ ТАҢДАУҒА БОЛАДЫ?
Клиенттердің банкпен ынтымақтасу туралы шешімді
қабылдау барысы бірнеше кезеңдерден тұрады:
• Мәселені шешудің ең жақсы нұсқаларын қарастыру,
банктердің балама коммерциялық ұсыныстарын
қарастыру;
• Нақты мәселені шешу үшін нақты банкті таңдау.
Клиенттердің банкпен ынтымақтасу туралы шешімді
қабылдау барысы бірнеше көрсеткіштерге де байланысты (11-кесте) болады. Пайыздық мөлшерлеме —
кредиттің экономикалық құнын анықтайтын жалғыз
көрсеткіш емес.
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подоходный налог, ½ социальный налог. Социальный
налог уменьшается на сумму социальных отчислений.
Пример. Доход за квартал = 1 500 000 тенге.
1 500 000 * 3% = 45 000 тенге. Тогда индивидуальный
(корпоративный) налог = 45 000/2 = 22 500 тенге. Социальный налог = 22 500 — 2 616 = 19884 тенге.
Расчет социальных отчислений для ИП
О бъектом социальных отчислений для ИП являются получаемые им доходы. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые
режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому
законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. В 2012 году МЗП — 17 439 тенге.
МЗП*3*5%=2616 тенге за квартал — это сумма социальных отчислений.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ?
В период становления бизнеса Ваше жилье может с
успехом служить Вам офисом или складом, мобильный
телефон — использоваться как в личных, так и в предпринимательских целях, а выручка от продажи товаров
или сельхозпродукции — кормить Вашу семью. Однако опытный и грамотный предприниматель всегда ведет раздельный учет «имущества предприятия» и личного имущества, «предпринимательского дохода» и дохода личного.
Потребность в привлечении кредитных ресурсов
возникает у любого предпринимателя, даже самого
успешного. Одним кредит нужен для решения текущих
проблем, другим — для расширения бизнеса или финансирования нового проекта, третьи — хотят повысить рентабельность своего бизнеса.
Кредит на бизнес-цели — это кредит на развитие
Вашего бизнеса. Покупка нового оборудования, помещений, сырья для производства, товаров для перепродажи — все это составляющие Вашего бизнеса, и они
могут быть профинансированы за счет кредитов.
Конечно, заемщик выбирает кредит исходя из наименьшей процентной ставки по этому кредиту и с наиболее выгодными условиями по нему.
Главным преимуществом кредита является то, что
он позволяет сразу осуществить Вам свои желания,
будь то покупка автомобиля или оплата за товары Вашим поставщикам. Но получение кредита связано с
определенными процедурами, которые устанавливает
банк. При этом банк не имеет право требовать ничего,
что противоречит законодательству.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ БАНК?
Процесс принятия решения о сотрудничестве с банком включает в себя несколько этапов:
• поиск наилучшего варианта кредитования, оценка
альтернативных коммерческих предложений банков;
• выбор банка для решения конкретной проблемы
бизнеса.
Принятие клиентами решений о сотрудничестве с
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Сонымен қатар, кредиттің валютасы мен мерзімі
тəрізді шарттар да аса маңызды рөл атқарады. Əдетте,
кредиттің мерзімі неғұрлым қысқа болса, ол соғұрлым
арзанға түседі. Алайда мұндай арзандылық үшін Сіздің
жоғары белгісіздік тəуекелімен есеп айырысуыңызға
тура келеді. Сіз кредитті өтеп жəне қайтадан кредит
алғыңыз келген жағдайда банк пайыздық мөлшерлемені
көтеріп немесе кредитті жандандырудан мүлде бас тартуы мүмкін. Сонымен қатар, жəне бұл ең маңыздысы,
кредиттің мерзімі соның мақсатына сай болуы тиіс. Егер
Сіз кредитті қысқа мерзімді саудалық операцияларға арнап тартып отырған болсаңыз, кредитті өтеу үшін сізге
бірнеше ай жеткілікті болады. Сонымен қатар, өндірістік
жабдықты немесе жылжымайтын мүлікті сатып алуға
арналған кредитті қайтару бірнеше жылды қажет ететін
болады.
Мүмкіндігінше,
валюталық
тəуекелдерді
өз
мойныңызға артып отырмау үшін кредитті өз
контрагенттеріңізбен есеп айырысатын валюта түрінде
алуға тырысыңыз. Егер Сіз теңгемен есеп айырысып
отырсаңыз, алайда кредитті шетел валютасы түрінде
алуға мəжбүр болсаңыз, банктен сол валютаны айырбастау тарифтерін (сатып алу-сату) біліп алыңыз.
Бұл тарифтер, əдетте, кредиттік шартта көрсетілмейді,
жəне банктің валюталық нарықтардағы белсенді
жұмысына байланысты болады.

банком зависит от ряда критериев (таблица 11). Процентная ставка — не единственный показатель, определяющий экономическую стоимость кредита.
Важную роль играют такие условия, как валюта
и срок кредита. Как правило, чем короче срок кредита, тем он дешевле. Однако за эту дешевизну придется расплачиваться высоким риском неопределенности.
После того, как Вы погасите кредит и захотите взять новый, банк может повысить процентную ставку или вообще отказать в возобновлении кредита. Кроме того,
срок кредита должен соответствовать его цели. Если
Вы привлекаете кредит под краткосрочные торговые
операции, для погашения кредита Вам может оказаться
вполне достаточным несколько месяцев. В то же время
возврат кредита на покупку производственного оборудования или недвижимости потребует нескольких лет.
По возможности, старайтесь брать кредит в той валюте, в которой Вы ведете расчеты, чтобы не принимать
на себя валютные риски. Если вы ведете расчеты в тенге, но, тем не менее, вынуждены взять кредит в иностранной валюте, узнайте в банке тарифы на конвертацию (покупку-продажу) этой валюты. Эти тарифы, как правило, не указываются в кредитном договоре и сильно зависят от активности работы банка на валютных рынках.

Кесте 11. Банкті таңдау критерийлері
Таблица 11. Критерии выбора банка
Критерий
Критерии
Бантің танымалдығы
Известность банка

Сипаттамасы
Характеристика
Клиенттердің банктің банктік қызмет нарығында барлығы туралы ақпаратқа қанықтығы
Информированность клиентов о присутствии банка на рынке банковских услуг

Банктің жақсы беделі
Клиенттің банктің жоғарғы кәсіби талаптарға сәйкес келетіндігіне сен білдіру дәрежесі
Положительный Имидж
Степень уверенности клиента в том, что банк соответствует высоким профессиональным критериям
банка
Қызметтердің
жиынтығы
Спектр услуг
Қаржылық пайда
Финансовая выгода
Сенімділік
Надёжность
Банктік операцияларды жүргізу
жылдамдығы
Скорость проведения
банковских операций

Клиент бизнесінің қажеттілігіне қарай қызмет түрлерін және қосымша шарттарды таңдай
алу мүмкіндігі
Возможность выбора услуг исходя из потребностей бизнеса клиента и дополнительных условий
Кредит, депозит, валюта бағамының тиімді шарттары
Выгодные условия кредита, депозита, курса валюты
Жарғылық капиталдың, резервтік қордың мөлшері. Клиенттердің банкпен қарым-қатынас
жасау тарихы. Банк акциясының нарықтық құны және оның қарқыны
Размер уставного капитала, резервных фондов. История взаимоотношений клиентов с банком. Рыночная стоимость акций банка и ее динамика
Қазіргі заманғы есептеу құралдарының барлығы. Банктермен тікелей корреспонденттік
қатынастың болуы. Банк филиалдары жүйесінің барлығы және географиясы
Наличие современных средств расчета. Наличие прямых
корреспондентских отношений с банками. Наличие и
география филиальной сети банка

Қызметтерге қол
жетімділік
Доступность услуг

Филиалдық жүйелердің, қосымша кеңселердің, төлем қабылдау пункттерінің болуы.Банкоматтар, әртүрлі есеп айырысу терминалдардың барлығы. Кредиттің, депозитті ең төменгі
сомасы
Наличие филиальной сети, дополнительных офисов, пунктов приема платежей. Наличие банкоматов,
расчетных терминалов. Минимальная сумма кредита, депозита

Сервис
Сервис

Жеке қызмет көрсету. Тұрақ орны. Ғимараттың дизайні. Интерьер. Қызметкерлердің
сыртқы келбеті және қарым-қатынасы. Демалыс және келіссөз жүргізу орындарының бар
болуы
Индивидуальное обслуживание. Парковка. Дизайн здания. Интерьер. Внешний вид и отношение персонала. Наличие мест для отдыха и переговоров
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Кредиттік шарттың тағы бір маңызды бағалық
шарттары — түрлі комиссиялар. Оларға немқұрайлы
қарамаңыз, себебі олар кредиттің қорытынды бағасын
елеулі түрде қымбаттатып жіберуі мүмкін. Шарттарды талқылау кезінде өзіңіз төлейтін комиссияларды,
олардың көлемі мен төлеу тəртібін түгелдей атап
беруді өтініңіз. Қаржыландыруды ұйымдастыру үшін,
есепшоттарды ашу мен жүргізу үшін, кредиттік желінің
пайдаланылмаған лимиті үшін, мерзімінен бұрын өтеу
үшін комиссияларға ерекше көңіл бөліңіз.
Айыппұлдар шаралардың — мөлшері мен төлем
реттерін — жоғары мөлшердегі пайыздардың,
өсімпұлдың, айыппұлдардың көлемі мен оларды төлеу тəртібін қарап шығуды ұмытпаңыз. Солар бойынша саудаласудан қысылмаңыз. Сіз өзіңіздің мінсіз
екендіңізге қаншалықты сенімді болсаңыз да, сізге соларды
тым болмағанда бір рет төлеуге тура келетінін ойлаңыз.
Қаржылық емес міндеттемелерді бұзғаны
үшін — қаржылық есептілікті, анықтамалар
мен өзге түрдегі құжаттарды уақытында
ұсынбау үшін айыппұлдық санкциялардың баржоғын тексеріңіз. Ақыры, өзіңіздің банкпен келешек қатынастарыңызға практикалық ыңғайлылық
тұрғысынан қарап көріңіз. Банктің кеңсесі қаншалықты
жақын жəне қолайлы түрде орналасқан? «Банкклиент» жүйесінің мүмкіндіктері қандай жəне ол
сіздің бухгалтерияңыз үшін қолайлы ма? Банк сіздің
сұранымдарыңызға қаншалықты тез жауап береді?
Ол несиелерді қаншалықты жылдам ұсынатын болады? Банктің қызметкерлерімен өзара түсіністік бар ма?
Ақырында, жəне бұл өте маңызды сіздің бұл банкке деген сеніміңіз бар ма? Асығыстық жасамаңыз, банкті өзіңіз
үшін маңызды болатындай барлық факторларды ескере отырып таңдаңыз. Сіздің стратегиялық серіктесіңіз
пайыздық мөлшерлемесі аса төмен болып табылмайтын
банк болуы əбден мүмкін.
1. Алдында алған кредитті төлеу қиынға
соқса, не істеу керек (жеткізілген тауар үшін
төлемді кешіктіру, сату деңгейінің төмендеуі,
форс—мажор)? Бұл қиын жағдайдан қалай
шығуға бола ма?
Шешім. Бұл — кредит құрамын қайта қарау.
Жол біреу-ақ — банкке барып, қарызды төлеуден
қаражат жоқтығын, орын алған қиын жағдай туралы айтқан жөн. Сонда ғана банк қызметкерлері кредит құрамын қайта қарау қызметін ұсына алады. Сізге
қиын жағдайда көмек көрсететін өте ыңғайлы сызбаны
таңдап береді. Мысалы, өзіңіз ай сайын төлей алатын,
өтеу кестесін жобалаңыз.
Қарыз құрамын қайта қарау (берешек құрамын
қайта қарау) — міндеттемені өтеу жағдайындағы кез
келген өзгерістер.
Кредиттің құрамын қайта қарау дегеніміз банктік
кредит бойынша пайыздарды, қамсыздандырманы, комиссияны өтеу мерзімі мен тәртібін өзгерту, қарыздың
құрамын қайта қараудың бір түрі болып табылады.
Берешек құрылымын қайта қарау әртүрлі құралдардың
көмегімен жүзеге асырылады: құрамын қайта қарау
және шоғырландыру.
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Другие важные ценовые условия кредитного договора — разного рода комиссии. Они могут существенно увеличить итоговую стоимость кредита. При обсуждении условий попросите перечислить все без исключения комиссии, которые Вы будете уплачивать,
их размер и порядок уплаты. Особое внимание обратите на комиссии за организацию финансирования, за открытие и ведение счетов, за неиспользованный лимит
кредитной линии, за досрочное погашение.
Не забудьте посмотреть на размер и порядок
уплаты штрафных санкций — повышенных процентов, пени, штрафов. Не стыдитесь по ним торговаться. Как бы Вы ни были уверены в своей непогрешимости, исходите из того, что хотя бы раз Вам придется
их заплатить.
Проверьте, существуют ли штрафные санкции
за нарушение нефинансовых обязательств — несвоевременное предоставление финансовой отчетности, справок и других документов. Посмотрите на Ваши
будущие взаимоотношения с банком, исходя из соображений практического комфорта. Насколько близко и удобно расположен офис банка? Каковы возможности системы «банк-клиент» и удобна ли она вашей
бухгалтерии? Насколько оперативно банк реагирует на
Ваши запросы? Насколько быстро он будет предоставлять кредиты? Есть ли взаимопонимание с сотрудниками банка? Наконец, и это очень важно, — просто доверие. Избегайте поспешных решений; выбирайте банк с
учетом всех важных для Вас факторов. И вполне вероятно, что Вашим стратегическим партнером станет
банк, предложивший далеко не самую низкую процентную ставку.
1. Что делать, если выплачивать кредит, взятый ранее, стало намного сложнее (задержка
оплаты за поставленные товары, снижение
уровня продаж, форс-мажор)? Есть ли выход
из сложившейся ситуации?
Решение. Это — реструктуризация кредита.
Выход один — идти в банк и честно рассказать о
сложившейся проблеме, о том, что оплачивать набежавший долг — пока нечем. Тогда, банковские служащие могут предложить Вам реструктуризацию кредита.
Подберут ту схему погашения кредита, которая наиболее оптимально поможет выбраться Вам из затруднительного положения. Например, спрогнозируют такой
график погашения, который вы в состоянии ежемесячно обслуживать.
Реструктуризация задолженности проводится при
помощи различных инструментов:
Рефинансирование — процесс, при котором происходит замена старого кредита на новый, часто с использованием другого источника финансирования.
Это возможность получить кредит в другом банке с
целью погашения ранее взятого кредита на более выгодных для вас условиях.
Таким образом, у вас появится возможность за счет
снижения процентной ставки уменьшить свои ежемесячные платежи, а также скорректировать срок, сумму
и валюту кредита.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Құрамын қайта қарау — басқа қаржыландыру көзін
пайдалану арқылы ескі кредитті жаңа кредитке ауыстыру процесі. Бұл алдын ала алған кредитті өтеу
мақсатында өзіңізге ыңғайлы шарттармен басқа банктен кредит алу мүмкіндігі.
Бұл жерде Сізде пайыздық мөлшерлемені төмендету
арқылы өзіңіздің ай сайынғы төлемді төмендетуге,
сондай-ақ кредиттің мерзімін, соманы және валютаны
түзетуге мүмкіндік туады.
Шоғырландыру бірнеше кредиттерді бір кредитпен
ауыстыру процесі. Берешек құрамын қайта қарау жиі
жүргізіледі, ал шоғырландыру құрамын қайта қарау жолымен қатар жүреді.
Төлем мерзімін ұзарту
Төлем мерзімін ұзарту — берешекті өтеу тәсілі, ол
кезде кредиттік шартта қарастырылған соманы толық
төлеу мерзімі ұзартылады.
2. Кәсіпқойлардың көмегімен ыңғайлы кредиттеу бағдарламасын қалай таңдауға болады?
Оңтайлы кредиттеу бағдарламасы — Сізге және
Сіздің бизнесіңіз үшін кредитті ресімдеу мерзімі қолайлы
бағдарламаны таңдаңыз; айыппұлсыз және комиссиясыз мерзімінен бұрын өтеуге рұқсат беру; Бизнесіңіздің
маусымдық ерекшеліктерін және басқа да ерекшеліктерін
есепке ала отырып, жеке кредитті өтеу кестесін құру
мүмкіндігі; Компанияңыздың нақты қаржылық жағдайын
сипаттайтын деректер негізінде қаржылық талдау жүргізу.
Қазіргі коммерциялық банктерде әрбір клиенттермен
жеке кредиттік сарапшы (кәсіпқойлар) жұмыс істейді, олар
оңтайлы кредиттеу бағдарламасын таңдайды, қажетті
құжаттар пакетін дайындауға көмектеседі, сондай-ақ
қажет болған жағдайда кез келген банктік қызметтерге
қатысты кеңес береді.
3. Кредитті пайдалану кезінде қандай қосымша шығындар болады?
Егер Сіз банктен кредитті дербес ресімдесеңіз, банк
қызметкерінен барлық қосымша шығындар — банк комиссиясы, қарастыру үшін төленетін төлем, сақтандыру құны,
бағалау және т.б. туралы түбегейлі түсіндіруін сұраңыз.
	Әр банктің өз кредиттік саясаты бар, онда кредиттеу тарифтерін белгілеуді қарастырылады.
4. Кредитті қандай валютада алған дұрыс?
Бұл жағдайда айырбастау және валюта бағамының
ауытқуына қатысты шығындардан құтылуға болады.
Егер Сіз сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын
болсаңыз, онда Сізге кредитті шетелдік контрагенттермен есеп айырысатын валютада алған дұрыс.
5. Кредитті мерзімінен бұрын өтеген кезде
неге назар аудару керек?
Бағдарламаны таңдау кезінде мерзімінен бұрын өтеу
шартына және қайта қаржыландыру, құрамын қайта
қарау және кредит мерзімін ұзарту мүмкіндіктеріне назар салыңыз — бұл Сізге бір банкке тәуелді болмауға
көмек көрсетеді.
6. Кредит құрамын қайта қарау қызметін
қашан пайдалануға болады?
Егер кредит бойынша орташа нарықтық пайыздық
мөлшерлеме төмендесе, сіз кредитті қайта қаржыландыру қызметін қолдана аласыз.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Консолидация — процесс, при котором происходит замена нескольких кредитов одним, т.е. возможность собрать множество мелких кредитов в один большой.
Отсрочка платежа — способ погашения задолженности, при котором её внесение в полной сумме переносится на срок более поздний, чем это предусмотрено кредитным договором.
2. Как выбрать оптимальную программу кредитования с помощью профессионалов?
Оптимальная программа кредитования — это
наиболее подходящая для Вас и Вашего бизнеса программа, включающая наиболее удобные сроки оформления кредита; разрешение досрочного погашения без
штрафов и комиссий; возможности построения индивидуального графика погашения кредита с учетом сезонности и других особенностей Вашего бизнеса; проведение анализа финансового положения Вашей компании на основании данных, характеризующих ее фактическое финансовое состояние.
В современных коммерческих банках с каждым клиентом работает персональный кредитный эксперт (профессионал), который подберет оптимальную программу кредитования, поможет подготовить необходимый
пакет документов, а также, при необходимости, проконсультирует по любым другим вопросам банковских
услуг.
3. Какие дополнительные расходы могут
быть при использовании кредита? Если вы
самостоятельно берете кредит в банке, попросите сотрудников банка подробно рассказать обо всех дополнительных расходах —
комиссиях банка, оплату за рассмотрение,
стоимости страховки, оценки и т.д.
У каждого банка своя кредитная политика, которая
также предусматривает установление тарифов по кредитованию (таблица 12).
4. В какой валюте брать кредит? Берите кредиты в той валюте, в которой получаете доход.
В этом случае Вы сможете избежать потери на конвертации и колебаниях курсов валют. Если Вы ведете
внешнеэкономическую деятельность, то необходимо
брать кредиты в той валюте, в которой Вы ведете
расчеты со своими иностранными контрагентами.
5. На что следует обращать внимание при
досрочном погашении кредита? При выборе программы, обращайте внимание на условия досрочного погашения и возможность рефинансирования,
реструктуризации и пролонгации кредита — это позволит Вам не зависеть от банка.
6. Когда следует воспользоваться услугой по
рефинансированию кредита? Если среднерыночная процентная ставка по кредитам понизится,
Вы сможете воспользоваться услугами по рефинансированию кредита.
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Кесте 12 - ШОБ кредиттеуге байланысты тарифтер (Қазақстан Халық банкі www.halykbank.kz мысалында)
Таблица 12. Тарифы, связанные с кредитованием МСБ на примере АО Народный банк Казахстана (www.halykbank.kz)
Қызметті анықтау
Определение услуги

Тариф мөлшері
Размер тарифов

• Қарызды ұйымдастыру
• Кредиттік желі ашу
• Организация займа
• Открытие кредитной линии

Ұсынылған кредиттік желінің лимиті сомасының 0,05%,
min – 3 000 теңге, max – 300 000 теңге.
0,05% от суммы лимита предоставляемой кредитной линии,
min – 3 000 тенге, max – 300 000 тенге.

Кредиттік өтінімді қарау/сараптау
Рассмотрение/экспертиза кредитной заявки

0,1% min 3 000 теңге max 15 000 000 теңге
0,1% min 3 000 тенге, max 15 000 000 тенге

Сақтандыру тарифі
Страховые тарифы

Қарыз сомасының 0,3 %
0,3 % от суммы займа

Қамсыздандырманы бағалау
Оценка обеспечения

Бағалау компаниясының тарифтері бойынша
по тарифам оценочной компании

Қаржыландыру лимитін арттыру
Увеличение лимита финансирования

Ұсынылған кредиттік желінің лимиті 0,05% арттыру min
1500 теңге max 7 500 000 теңге
0,05% от суммы увеличения лимита предоставляемой кредитной линии min 1500 тенге, max 7 500 000 тенге

Қарыз/кредиттік желінің мерзімін ұзарту
Пролонгация займа/кредитной линии

Негізгі қарыздың ұзартылған қалдығы 0,05%
min 1500 теңге max 7 500 000 теңге
0,05% от пролонгируемого остатка основного долга
min 1500 тенге, max 7 500 000 тенге

Кесте 13 – Шарт жасау бойынша тәжірибелік кеңестер
Таблица 13. Практические советы при заключении договора с банком
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Шарттың мерзімін анықтаңыз
Определяйте сроки в договоре.

Шартта барлық мерзімдері нақты анықталуы керек
В договоре должны быть четко определены все сроки.

Комиссияны белгілеңіз
Фиксируйте комиссию.

Банктің комиссиясы сізге түсінікті әрі шартта белгіленуі керек
Комиссия банка должна быть известна Вам и закреплена в договоре.

Сақтандыруды ресімдеңіз
Оформляйте страховку.

Беделді сақтандыру компаниясында титулдік сақтандыру мәміленің
қауіпсіздігіне кепілдік береді
Только титульное страхование в солидной страховой компании может гарантировать безопасность сделки.

Комиссиялық төлемдерді дұрыс төлеңіз
Правильно производите оплату комиссии.

Төлем банк немесе касса арқылы төленуі керек, төлем туралы құжат
беріледі
Оплата должна проводиться либо через банк, либо в кассе с выдачей документа об оплате.

Мамандардан кеңес алыңыз
Консультируйтесь со специалистами.

Банк қызметкерлері барлық сұрақтарға жауап береді және
күрделі мәселелерді шешу үшін көмек беруі қажет
Сотрудники банка должны ответить на все Ваши вопросы и помочь
при решении любых сложных ситуаций.
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6. КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЗАҢДЫҚ
АСПЕКТІЛЕРІ
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҚАНДАЙ ТҮРЛЕРІ БАР?
Мемлекет кəсіпкерлік қызметтің еркіндігіне кепілдік
береді жəне оны қорғау мен қолдауды қамтамасыз
етеді. 1995 жылдың 30 тамызындағы Қазақстан
Республикасының Конституциясына сəйкес: «..Əркімнің
кəсіпкерлік қызмет еркіндігіне, өз мүлкін кез келген заңды кəсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға
құқығы бар».
Жеке кəсіпкерлік субъектілерін заң үлкен үш топқа
бөледі :
1. шағын кəсіпкерлік субъектілері — бұл жеке
кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар, олардың 50 адамнан көп емес жұмысшылары бар жəне активтерінің орташа құны (активтері баланста көрсетілген) жылына 97.080.000 аспайды (2012 жыл).*
Активтердің максималды құнын есептеу
оңай — 60 000 əрбір жылға республикалық бюджеттен заңда бекітілген айлық есептік көрсеткішке
көбейту керек, мысалы, 2012 жылы
ол 1 618 теңгені құрайды);
2. орта кəсіпкерлік субъектілері —
заңды тұлға құрмаған жеке кəсіпкерлер және шағын және ірі кәсіпкерлік
субъектілеріне жатпайтын жеке кəсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар.
3. ірі кəсіпкерлік субъектілері — жеке
кəсіпкерлікті жүзеге асыратын, жұмысшыларының
орташа жылдық саны екі жүз елу адамнан жоғары
немесе бір жылдағы активтерінің орташа құны
525.850.000 теңгеден спайтын заңды тұлғалар
(325.000 х тиісті қаржылық жылы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген
айлық
есеп
көрсеткішінің
мөлшері).*
Активтердің максималды құнын есептеу
оңай — 60 000 əрбір жылға республикалық
бюджеттен заңда бекітілген айлық есептік
көрсеткішке көбейту керек, мысалы, 2012 жылы ол 1 618 теңгені құрайды);
Шағын кəсіпкерлік субъектілері төмендегіні жүзеге
асыра алмайды:
• есірткілік заттарды, психотроптық заттар мен
прекурсорлардың айналымы байланысты қызметтер;
• акциздік өнімдерді шығаратын жəне (немесе)
көтерме сауда қызметі;
• астық қабылдау орындарында астықты сақтау
қызметі;
• лотерея ұйымдастыру қызметі;
• ойын жəне шоу-бизнес саласындағы қызмет;
• мұнайды, мұнай өнімдерін, газды, электр жəне жылу
қуатын өндіру, өңдеу жəне сату қызметі;
• радиоактивті
материалдардың
айналымына
қатысты қызмет;
• банктік қызмет (немесе оның жекелеген түрлерімен)

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАКИЕ ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СУЩЕСТВУЮТ?
Государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности и обеспечивает ее защиту и поддержку. Согласно ст. 26 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.: «…Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности».
Субъектов частного предпринимательства закон делит на три большие группы:
1. субъекты малого предпринимательства —
индивидуальные предприниматели и юридические
лица, имеющие число работников не более 50 человек,
среднегодовой стоимостью активов (активы отражаются на балансе) за год не свыше 97.080.000 тенге
(на 2012 год).* Рассчитать максимальную
стоимость активов очень легко — необходимо умножить 60.000 на размер месячного
расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на каждый год, например, в 2012 году он составляет 1 618 тенге.
2. субъекты среднего предпринимательства — индивидуальные предприниматели без образования юридического
лица и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, но не относящиеся к
субъектам малого и крупного предпринимательства.
3. субъекты крупного предпринимательства —
юридические лица, осуществляющие частное пред
принимательство, со среднегодовой численностью
работников более двухсот пятидесяти человек или
общей стоимостью активов за год свыше
525.850.000 тенге (325.000 х размер месячного
расчетного показателя, установленного законом о
республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год).* Рассчитать максимальную стоимость активов очень легко — необходимо умножить 60.000 на размер месячного расчетного
показателя, установленного законом о республиканском бюджете на каждый год, например,
в 2012 году он составляет 1 618 тенге.
Субъекты малого предпринимательства не могут
осуществлять:
• деятельность, связанную с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров;
• производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
• деятельность по хранению зерна на хлебоприемных
пунктах;
• проведение лотереи;
• деятельность в сфере игорного и шоу-бизнеса;
• деятельность по добыче, переработке и реализации
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жəне сақтандыру нарығындағы қызмет (сақтандыру
агентінің қызметінен басқа);
• аудиторлық қызмет;
• құнды қағаздар нарығындағы кəсіби қызмет.
• кредиттік бюро қызметі;
• күзет қызметі.
Қызметт түрлерінің бір бөлігі лицензиялауды қажет
етеді, сондықтан Сіз 11 қаңтар 2007 жылғы «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы заңына сәйкес
лицензиялауға жататын жеке кәсіпкерлік түрлері
үшін лицензия алуға тиіс боласыз (лицензия бойынша
жүзеге асырылатын қызмет түрлері № 3 Қосымшада
көрсетілген).

нефти, нефтепродуктов, газа, электрической и
тепловой энергии;
• деятельность, связанную с оборотом радиоактивных
материалов;
• банковскую деятельность (либо отдельные виды
банковских операций) и деятельность на страховом
рынке (кроме деятельности страхового агента);
• аудиторскую деятельность;
• профессиональную деятельность на рынке ценных
бумаг;
• деятельность кредитных бюро;
• охранную деятельность.
Часть видов деятельности подлежит лицензированию, поэтому Вы должны еще получать лицензии
на осуществление видов частного предпринимательства, подлежащих лицензированию, в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 11 января
2007 года «О лицензировании» (список видов
деятельности, подлежащих лицензированию,
указан в Приложении 3).

Салықтық есепке қою нысандары
Формы постановки на налоговый учет

Салықтық есепте тұруға міндетті

Салықтық есепте тұруға міндетті емес

Должны состоять на налоговом учете

Не должны состоять на налоговом учете

Жалдамалы жұмысшылары бар

Жалдамалы жұмысшылары жоқ

Имеют наемных работников

Не имеют наемных работников
Табысы төлем көзінен алынады

Жылдық табысы 12 минималды жалақы
мөлшерінен аспайды

Доход которых облагается
у источника выплаты

Имеют годовой доход более 12 минимальных
заработных плат

Мүліктік табысы бар
Которые имеют имущественный доход
12 минималды жалақы мөлшерінен кем емес
жылдық табысы бар
Имеют годовой доход менее
12 минимальных заработных плат
Біржолғы талоны бар
(2013 жылдың 1 қаңтарына дейін)
Имеющие разовый талон
(до 1 января 2013 года)

Сурет 2. Салықтық есепке қою нысаны бойынша жеке кәсіпкерлердің түрлері
Рисунок 2. Виды индивидуальных предпринимателей по форме постановки на налоговый учет
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БИЗНЕСТІҢ ҚАНДАЙ НЫСАНДАРЫ БАР?
Сізге, келешек кəсіпкер ретінде бизнестің нысанын
белгілеп алу керек. Сіздің бизнестің қандай нысанын
таңдап алғаныңызға көп нəрсе байланысты болмақ:
бизнесті тіркеу мен жүргізудің ерекшеліктері; қаржылық
тəуекелдердің көлемі; салықтар; пайда; заңдық
жауапкершілік.
Көптеген бизнесмендер өзінің кəсіпкерлік жолын
жеке кəсіпкерлік (ЖК) нысанынан бастап, кейін
бизнестің дамуына қарай Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік (ЖШС) нысанына көшіп отырған.
ЖЕКЕ КƏСІПКЕРЛЕР ДЕГЕН КІМДЕР?
Жеке кəсіпкерлік дегеніміз — бұл жеке
тұлғалардың азаматтардың өзінің меншігіне негізделген
жəне азаматтардың атынан соларды тəуекелге баруымен жəне солардың (мүліктік) жауапкершілігімен жүзеге
асырылатын, табыс табуға бағытталған бастамашыл
қызметі. Жеке кәсіпкердің іскери құжаттардың
жеке бланкісін, мөрлерді, мөртабандарды
пайдалануға құғығы бар (бірақ міндетті емес).
Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу келуіне қарай
жүзеге асырылады және жеке кәсіпкерді мемлекеттік
тіркеу кезінде белгілеген тұрғылықты орны бойынша
аумақтық салық органында жеке кәсіпкер ретінде есепке қою арқылы жасалады.
Егер Сіз заңнамаға сәйкес салық есебінде тұрсаңыз,
бірақ оны сақтамасаңыз, Сіздің қызметіңіз тыйым салынған болып табылады. Бұл үшін жауапкершілікке тартыласыз. Мысалы, 1997 жылғы 16 шілдедегі № 167-I Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабына
сәйкес, «Кәсiпкерлiк қызметтi тiркеуден өтпей не рұқсат
(лицензия) алу мiндеттi болған жағдайларда ....... жүзеге
асыру, егер қызмет 10.000 айлық есептік көрсеткіші
мөлшерінде табыс табуға байланысты болса, бес жүзден
мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде
айыппұл салынады немесе жүз сексеннен екi жүз қырық
сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартылады, не елу айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде
айыппұл салына отырып не онсыз екi жылға дейiнгi
мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
Ал егер табыс жиырма мың айлық есептік көрсетікішін
және одан жоғарғыны құраса, мыңнан бір жарым мың
айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл
салынады немесе мүлікін тәркілеу не онсыз бес жылға
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Сондықтан бұл жағдайда тәуекел етпеген дұрыс.
Тек қана Қазақстан Республикасы азаматтары мен оралмандар жеке кәсіпкер (ЖК) бола
алады. Шетел азаматтары және азаматтығы жоқ
тұлғалар, таяу маңдағы елдердің азаматтары,
тек Қырғыз, Ресей және Беларусия азаматтарынан басқасы ЖК бола алмайды, 1998 жылғы
28 сәуірде Қырғыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей
Федерациясы арасында жасалған «Басқа мемеЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КАКИЕ ФОРМЫ БИЗНЕСА СУЩЕСТВУЮТ?
Вам, как будущему предпринимателю, необходимо
определиться каким образом Вы будете вести свой бизнес. От этого будет зависеть многое: особенности регистрации и ведения бизнеса; бухгалтерская отчетность;
объем финансовых рисков; налоги; прибыль; правовая
ответственность.
Многие бизнесмены начинали свой предпринимательский путь с такой формы как индивидуальное предпринимательство (ИП), и далее, по мере развития бизнеса, создавали компании, например, товарищества с
ограниченной ответственностью (ТОО).
КТО ТАКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ?
Индивидуальное предпринимательство — это
инициативная деятельность физических лиц, направленная на получение дохода, основанная на собственности граждан и осуществляемая от имени граждан за
их риск и под их ответственность (имуществом). Индивидуальный предприниматель имеет право
(но не обязан) использовать персональные бланки деловой документации, печать, штампы.
Государственная
регистрация
индивидуальных
предпринимателей носит явочный характер и заключается в постановке на учет, в качестве индивидуального предпринимателя, в территориальном налоговом
органе по месту нахождения, заявленному при государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
Если Вы должны состоять на налоговом учете, согласно законодательству, но этого не делаете, то Ваша
деятельность является запрещенной. За это предусмотрена ответственность. Так, согласно Статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля
1997 года № 167-I «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, … а также в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно…, если эти деяния» сопряжены с извлечением дохода
в размере 10.000 месячных расчетных показателей,
наказываются штрафом в размере от пятисот до одной
тысячи месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей либо без такового.
А если доход составил двадцать тысяч месячных расчетных показателей и более, то наказываются штрафом в
размере от одной тысячи до полутора тысяч месячных
расчетных показателей либо лишением свободы на
срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Поэтому в данном случае лучше не рисковать.
Индивидуальными предпринимателями (ИП)
могут быть только граждане Республики Казахстан и оралманы. Иностранные граждане и лица
без гражданства, даже из близлежащих стран,
не могут быть ИП, за исключением граждан
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лекеттің аумағында тұрақты тұратын бір мемлекеттің азаматтарының құқықтық мәртебесі
туралы» халықаралық шартында (1999 жылғы
30 желтоқсандағы №20-II Қазақстан Республикасы
заңымен бекітілген) тұру Тарабының азаматтары
сияқты тұрақты тұрғындар да осындай құқықтар мен
еркiндiктердi пайдаланады, осы Шартпен және Тараптардың Конституцияларымен белгiленген осындай мiндеттерді көтередi. Яғни, Қазақстан Республикасында мекендеу қағазы бар Қырғыз, Ресей және Беларусь азаматтары
жеке кәсіпкер болу құқығына ие (Егер осы мәселе бойынша
салық органдарымен келіспеушілік туындаса, 2010 жылғы
22 шілдедегі № 7-21/1809 Қазақ-стан Республикасы Бас
прокуратурасының хатын басшылыққа алуға болады).
ЖК Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес
өзіне өтелім қолданылмайтын мүлікті санамағанда,
өзінің міндеттемелері бойынша өзінің барлық мүлкімен
жауапкершілікте болады. Жəне, бірден айтып кетейік —
жеке кəсіпкердің ең үлкен тəуекеліне дəл осы жатады,
себебі ол міндеттемелерін орындамағаны үшін өзінің
жеке мүлкінен айырылуы мүмкін.
Жеке кəсіпкерлер мынадай құқықтарға ие:
1. заңмен тыйым салынбаған нəрсенің барлығын
жасауға;
2. тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) арнап өз
бағаларын белгілеп отыруға (бəсекелестікті шектеумен байланысты болып келетін тауарларды
санамағанда);
3. Қазақстанның ішінде, сондай- ақ шетелде (сыртқы
экономикалық қызмет) жұмыс істеп отыруға;
4. өз мүдделерін қорғау мен ұсыну үшін түрлі
бірлестіктерге бірігіп отыруға;
5. жеке кəсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген
бірлестіктері арқылы заң жобаларын əзірлеу кезінде
сарапшы болып отыруға (сарапшылық кеңестердің
жұмысына қатысуға);
6. құқық қорғау, сот жəне өзге де мемлекет органдарына өз құқықтарын қорғау үшін арызданып отыруға;
7. кəсіпкерліктің барлық мəселелері бойынша
заңдардың орындалмауына немесе бұзылуына
ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою туралы
өз ұсыныстарын енгізіп отыруға;
8. егер кəсіпкерлер оңайлатылған салықтық декларация (салықтық есепке алудың түрі) бойынша
жұмыс істеп отырса, онда олар жұмысқа
қызметкерлерді алуға;
9. өз қызметінде әлеуметтік, экономикалық
және экологиялық жобаларды жүзеге асыру
неге оған қатысу жолымен бизнестің
әлеуметтік жауапкершілігін қолдануға құқылы.
ЖК, шағын бизнес субъектілерінің бір жылдан артық мерзімде пайдаланылмаған мемлекеттік
меншіктерді сенімгерлік құқығымен беру немесе жалға
беруге құқығы бар. Шарт жасаған кезден бастап бір
жыл мерзімі аяқталған соң (қарастырылған шарт талаптары орындалған жағдайда) бұл нысандардың
меншік құқығын өндірістік қызметті ұйымдастыру және
тұрғындарға арналған қызмет салаларын дамыту үшін
ақысыз алуға құқылы!!! Шындығында, бұл құқық сауда56

Киргизии, России и Беларуси, так как согласно
международному Договору «О правовом статусе
граждан одного государства, постоянно проживающих на территории другого государства»
от 28 апреля 1998 года, заключенного между
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией (ратифицированного Законом Республики
Казахстан от 30 декабря 1999 года № 20-II) предусмотрено, что постоянный житель пользуется такими
же правами и свободами и несет такие же обязанности, что и граждане Стороны проживания с изъятиями,
установленными настоящим Договором и Конституциями Сторон. Следовательно, граждане Киргизии, России
и Беларуси, имеющие вид на жительство в Казахстане
имеют право быть тоже индивидуальными предпринимателями (в случае, если возникнут недопонимания по
этому вопросу с налоговыми органами, можно сослаться на Письмо Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 22 июля 2010 года № 7-21/1809).
ИП несут ответственность по своим обязательствам
всем своим имуществом, за исключением имущества,
на которое взыскание не может быть обращено в соответствии с законами Республики Казахстан. И, сразу
подчеркнем, именно это является самым большим риском индивидуального предпринимателя, ведь за неисполнение обязательств можно потерять свое личное
имущество.
Индивидуальные предприниматели имеют право:
1. делать все, что не запрещено законами;
2. устанавливать свои цены на товары (работы,
услуги) (за некоторым исключением, товаров, связанных с ограничением конкуренции);
3. работать как внутри Казахстана, так и за рубежом
(внешнеэкономическая деятельность);
4. объединяться в различные объединения для
защиты и представления своих интересов;
5. быть экспертами (участвовать в работе экспертных советов) при подготовке законопроектов
через аккредитованные объединения субъектов
частного предпринимательства;
6. обращаться в правоохранительные, судебные и
другие государственные органы за защитой своих прав;
7. вносить свои предложения об устранении причин
и условий, способствующих неисполнению или нарушению законодательства по всем вопросам предпринимательства;
8. если предприниматели работают по упрощенной
налоговой декларации (вид налогового учета), то
они имеют право принимать на работу работников;
9. применять в своей деятельности меры
социальной ответственности бизнеса путем
реализации или участия в реализации проектов в социальной, экономической и экологической сферах.
ИП, субъекты малого бизнеса, имеют право также на передачи им в доверительное управление
или аренду не используемых более одного года объектов
государственной собственности. А по истечении года,
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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делдалдық қызметті жүзеге асыратын шағын кәсіпкерлік
субъектілеріне жатады.
Жеке кәсіпкерлер:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;
2) жеке және заңды тұлғалардың, соның ішінде
тұтынушылардың
құқықтарын
және
заңмен
қорғалатын мүдделерін сақтауға;
3) өндірілетін өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің) Қазақстан Республикасы заңнамасының (стандарттар, сертификаттар және т.б.)
талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге;
4) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы
заңына сәйкес лицензиялануға жататын жеке
кәсіпкерлік түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар
алуға;
5) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
азаматтық-құқықтық жауапкершілікті (үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты нысан
иелері, туроператорлар және турагенттер, жолаушы тасымалдайтын көлік құралдарының иелері
және т.б.) міндетті сақтандыруды жүзеге асыруға
міндетті.
Жеке кəсіпкерлік заңды тұлға құрмай-ақ, бір азаматпен (жеке кəсіпкерлік) немесе азаматтар тобымен
(біріккен кəсіпкерлік) жүзеге асырылады.

БІРІККЕН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
НЕДЕ?
Жеке кəсіпкерлікті кәсіпкердің жеке өзі немесе азаматтар тобы (кәсіпкерлер) бірлесіп жүзеге асыра алады.
Біріккен бизнес кезінде жекеменшік кəсіпкерлікпен байланысты мəмілелердің барлығы біріккен кəсіпкерлікке
барлық қатысушылардың атынан жасалып, ал құқықтар
мен міндеттерге солардың барлығы ие болып жəне
барлығының атынан жүзеге асырылады.
Бірлескен кəсіпкерліктің негізгі үш түрі бар (кесте 14)
Ерлі-зайыптылардың кəсіпкерлігі
Ерлі-зайыптылардың некеде болу кезінде жинаған
мүлкі, егер солардың өзара жасасқан келісімшартында
сол мүліктің ерлі-зайыптылардың үлестік меншігі болып табылатыны немесе олардың біреуіне немесе тиісті
бөліктермен солардың əрқайсысына меншік құқығы
негізінде тиесілі болып табылатыны ескерілмесе,
олардың бірлескен меншік мүлкі болып табыла ды.
Ерлі-зайыптылардың əрқайсысының мүлкі егер некеде болу кезінде ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкініің
есебінен сол мүліктің құнын едəуір мөлшерде арттырған
салымдаулардың жүргізілгені анықталса (күрделі
жөндеу, қайта салу, қайта жабдықтау жəне т.б.),
солардың бірлескен меншік мүлкі деп танылуы мүмкін.
Ерлі-зайыптылардың некеге отыруына дейін олардың
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

с момента заключения этих договоров (в случае выполнения предусмотренных им условий договоров),
имеют право на безвозмездное получение права собственности этих объектов для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению. Правда это право не относится к субъектам малого предпринимательства, осуществляющих
торгово-посредническую деятельность.
ИП обязаны:
1) соблюдатьзаконодательствоРеспубликиКазахстан;
2) соблюдать права и охраняемые законом интересы
физических и юридических лиц, в частности, права
потребителей;
3) обеспечивать соответствие производимой продукции (работ, услуг) требованиям законодательства
Республики Казахстан (стандарты, сертификации и т.д.);
4) получать лицензии на осуществление видов
частного предпринимательства, подлежащих лицензированию, в соответствии с законом Республики Казахстан о лицензировании;
5) осуществлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности в соответствии с
законами Республики Казахстан (владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью
причинения вреда третьим лицам, туроператора и
турагента, владельцев транспортных средств, перевозчика перед пассажирами, и т.д.).
Индивидуальное предпринимательство осуществляется без образования юридического лица одним гражданином (личное предпринимательство) либо группой
граждан (совместное предпринимательство).
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА?
Индивидуальное предпринимательство может осуществляться, как самим предпринимателем самостоятельно, так и группой граждан (предпринимателей) совместно.
При совместном бизнесе все сделки, связанные с
частным предпринимательством, совершаются, а права
и обязанности приобретаются и осуществляются от имени всех участников совместного предпринимательства.
Существует три основных вида совместного предпринимательства (таблица 14).
Предпринимательство супругов
Имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью, если договором между ними не предусмотрено, что это имущество является долевой собственностью супругов либо
принадлежит одному из них, или в соответствующих
частях каждому из супругов на праве собственности.
Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества
супругов были произведены вложения, значительно
увеличившие стоимость этого имущества (капитальный
ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.).
Имущество, принадлежавшее супругам до вступле57
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əрқайсысына тиесілі болған мүлкі, сондай-ақ некеге отыру кезінде сый ретінде немесе мұра ретінде алынған
мүлкі солардың əрқайсысының меншігі болып табылады.
Жеке пайдаланудағы заттар (киім-кешек, аяқ киім
жəне т.б.), бағалы заттар мен өзге де сəнді бұйымдар,
ерлі-зайыптылардың ортақ қаражатының есебінен некеде болу кезінде сатылып алынғанымен, соларды
пайдаланған жұбайының меншігі болып танылады.
Жұбайлардың біреуінің міндеттемелері бойынша
өтеу соның меншігінде жататын мүлікке ғана, сондайақ соның ерлі-зайыптылардың ортақ мүлігіндегі сол
мүлікті бөлген жағдайда соған тиесілі болатын үлесіне
арнап қолданылуы мүмкін. Ерлі-зайыптылардың ортақ
бірлескен
меншіктену
құқығының
ерекшеліктері
Қазақстан Республикасының неке мен отбасы туралы
заңдарымен белгіленеді.
Некеде тұратын жеке тұлғамен жеке кәсіпкерлік
жүзеге асырылу барысында кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асыру үшін кәсіпкер ретінде өзінің жұбайынан келісім
алу талап етілмейді.
Дегенмен, жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру барысында ЖК жұбайлардың ортақ мүлігін пайдаланса, яғни
заң немесе жұбайлар арасындағы келісім бойынша
басқалар қарастырылмаған болса, жұбайының келісім
беру қажет.
Ерлі-зайыптылардың кәсіпкерлігі кезінде жұбайлардың атын екінші жұбайының нотариалдық куәландыруымен бір жұбайы танытады. Егер мұндай келісім
болмаса, іскери айналымға түсетін жұбайы ЖК жеке
жүзеге асырады. Бұл жағдайда кәсіпкерлікпен айналыспайтын жұбайының мүлігіне кәсіпкерлікті жеке жүзеге
асырған екінші жұбайының қарыз бойынша жазалары
қолданылмайды.

ния в брак, а также полученное ими во время брака
в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них.
Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь
и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака
за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.
По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в
его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе
этого имущества. Особенности права общей совместной
собственности супругов определяются законодательством о браке и семье Республики Казахстан.
Однако, при осуществлении личного предпринимательства физическим лицом, состоящим в браке, без
упоминания другого супруга в качестве Предпринимателя, согласия этого супруга на осуществление предпринимательской деятельности не требуется.
Но, если для осуществления личного предпринимательства ИП использует общее имущество супругов, то
тогда необходимо согласие другого супруга на такое использование, если другое не предусмотрено законами
или соглашением между супругами.
При предпринимательстве супругов от имени супругов выступает один из супругов с нотариально заверенного согласия другого супруга. Если такого согласия
нет, то предполагается, что супруг, выступающий в деловом обороте, осуществляет ИП лично. В этом случае
на имущество супруга — не предпринимателя — не может быть обращено взыскание по долгам другого супруга, осуществляющего личное предпринимательство.

Кесте 14. Бірлескен кəсіпкерліктің түрлері
Таблица 14. Виды совместного предпринимательства
Ерлі-зайыптылардың кəсіпкерлігі
предпринимательство супругов

Отбасылық кəсіпкерлік
семейное предпринимательство

Қарапайым серіктестік
простое товарищество

Ерлі-зайыптылардың ортақ
біріктірілген меншік мүлкіне
негізделумен жүзеге асырылады
осуществляется на базе общей
совместной собственности супругов

Шаруа (фермерлік)
қожалықтың ортақ
осуществляется на базе общей
совместной собственности крестьянского
(фермерского) хозяйства или общей
совместной собственности на
приватизированное жилище

Ортақ үлестік меншік мүлкіне
негізделумен жүзеге асырылады
осуществляется на базе общей долевой
собственности

Ерлі-зайыптылардың некеге отырған
сəтінен бастап жинаған мүлкі (егер
өзінде басқасы көрсетілуі мүмкін
некелік келісімшарт болмаса)
имущество, нажитое супругами во время
брака (если нет брачного контракта,
в котором может быть написано другое)

Шаруа қожалығының мүлкі
егер солардың өзара жасасқан
келісімшартында өзгесі
көрсетілмесе, оның мүшелеріне
бірлескен меншіктену
құқығы негізінде тиесілі болып
табылады
имущество крестьянского хозяйства
принадлежит его членам на праве
совместной собственности, если договором между ними не установлено иное

Қарапайым серіктестік келісімшарты
бойынша тараптар табыс алып отыру
үшін немесе заңға қайшы келмейтін
өзге түрдегі мақсатқа қол жеткізу
үшін біріккен түрде əрекет етіп
отыруға міндеттенеді
по договору простого товарищества стороны обязуются совместно действовать
для получения доходов или достижения
иной не противоречащей закону цели
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Сурет 3- Жеке кәсіпкерлік түрлері
Рисунок 3. Виды индивидуального предпринимательства
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ЖЕКЕ КӘСІПКЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ
ТУРАЛЫ КУӘЛІКТІ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?
Жеке кəсіпкерге айналып жəне сол туралы құжатты — Жеке Кəсіпкердің Куəлігін алу үшін Сіз мекенжайыңыз бойынша салық комитетіне келіп, тіркеуден
өтіп жəне тіркеуге арналған құжаттар жиынтығын тапсыру керек.
ЖК тіркеу үшін Сіз салықтық комитеттің уəкілетті
қызметкеріне төмендегідей құжаттарды тапсыруға тиіссіз:
1. тіркейтін орган тағайындаған тиісті

пішім бойынша
толтырылатын өтініш;
2. жеке кəсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу алымының
төленгені туралы түбіртек;
3. жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі
(түпнұсқасын ұсыну қажет);
4. өзіңіздің өлшемі 3,5×4,5 сантиметр фотосуретіңіз;
5. азаматтардың тіркеу кітабы (ЖК орналасқан
жерін растайтын құжат) немесе жылжымайтын
мүлікке қатысты меншіктену құқығын немесе оны
пайдалануды растайтын құжат;
6. егер өтініш беруші əлі кəмелеттік жасқа толмаған
болса, онда жоғарыда аталған құжаттарға атаанасының, асыраушысының немесе қамқоршысының
келісімі, ал мұндай келісім болмаған жағдайда —
соттың кəмелеттік жасқа толмаған тұлғаны əрекетке
қабілетті деп жариялағаны туралы шешімі (эмансипация);
Өзге құжаттарды талап етуге тыйым салынады!
Тағы да назар аудартамыз, ЖК тіркеу кезінде жеке
тұлғаның салық органына есепке тұру үшін өзінің келуін
қарастырады. Осы мақсатта тіркелетін кәсіпкердің жеке
басын анықтау үшін жеке куәлігіні түпнұсқасын көрсету
талап етіледі. Сонымен қатар, ЖК сенімді тұлға арқылы
тіркеуге тыйым салынады!
Біріккен жеке кəсіпкерлікті тіркеуде өтінішті үшінші
тұлғалармен жəне мемлекеттік органдарға қатысты
мүддесін білдіретін өкілетті тұлға береді. Мұндай
жағдайда мемлекеттік тіркеу туралы Куəлік өкілетті
тұлғаның атына жазылады. Куəлікке тіркеу органының
басшысымен куəландырылған біріккен жеке кəсіпкерлік
мүшелерінің тізімі қоса беріледі. Бірлескен кәсіпкерлік
кезінде кәсіпкерлікке байланысты барлық мәмілелер
бірлескен кәсіпкерліктің барлық қатысушыларының
атынан жасалады.
Құжаттарды тапсырудан кейін салық комитетінің
қызметкері оларды тексеріп жəне қажетіне қарай
түзетулер жасайды. Егер барлығы дұрыс болса, салық
инспекторы өтінімнің қабылданғаны туралы белгі соғуы,
яғни өтінімнің Сізде қалатын екінші данасына өзінің
аты-жөнін көрсетіп, қол қойып, салық органының коды
мен қабылдаған күнін белгілеуі тиіс. Немесе салықтық
комитеттің қызметкері Сізден құжаттарды қабылдап
алғаны туралы арнайы талон ұсынуы тиіс.
Салық қызметі қызметкерінің ЖК тіркеуге
арналған құжаттарды қабылдаудан бас тартуға
құқығы жоқ. Алайда, құжаттардың жоғарыда
көрсетілгендей дұрыс толтырылып жəне толық көлемде ұсынылуы тиіс екендігі есіңізде болуы тиіс.
60

КАК ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ?
Для того, чтобы стать индивидуальным предпринимателем и получить документ об этом — Свидетельство
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя — Вы должны придти в налоговый комитет по месту осуществления предпринимательской деятельности, а в ряде случаев по месту жительства и
сдать пакет документов для регистрации.
Для регистрации ИП, Вы должны передать уполномоченному работнику налогового комитета следующее:
1) заявление по форме, установленной регистрирующим органом;
2) документ, подтверждающий уплату в бюджет
суммы сбора за государственную регистрацию
индивидуальных предпринимателей;
3) копию документа, удостоверяющего личность,
с предъявлением оригинала;
4) фотографию размером 3,5×4,5 сантиметра;
5) книгу регистрации граждан или документ, подтверждающий право собственности на недвижимое
имущество или пользования им (документ, подтверждающий место нахождения ИП);
6) в случае, если заявитель не достиг совершеннолетнего возраста, к вышеперечисленным документам
прилагается согласие родителей, усыновителей или
попечителя, а при отсутствии такого согласия —
решение суда об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипация).
Истребование иных документов запрещается!
Обращаем внимание, что регистрация ИП носит
явочный характер, что предписывает явку самого физического лица для постановки на регистрационный
учет в налоговом органе. Именно в целях установления личности регистрируемого предпринимателя, предусматривается предъявление им оригинала удостоверения личности. А, следовательно, зарегистрировать ИП
через доверенное лицо запрещено!
А вот при регистрации совместного индивидуального предпринимательства заявление подается лицом,
уполномоченным представлять интересы в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
В этом случае Свидетельство о государственной регистрации выписывается на уполномоченное лицо. К свидетельству прилагается список членов совместного
индивидуального предпринимательства, заверенный
руководителем регистрирующего органа. При совместном предпринимательстве все сделки, связанные с
предпринимательством, совершаются от имени всех
участников совместного предпринимательства.
После передачи документов работник налогового
комитета их проверяет и при необходимости корректирует. Если все в порядке, налоговый инспектор должен сделать отметку о приеме заявления, которая заключается в проставлении фамилии, имени, отчества,
его подписи, кода налогового органа и даты приема
на втором экземпляре заявления, остающегося у Вас.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Жеке кəсіпкерді тіркеу (жеке кəсіпкердің мемлекеттік
тіркеу туралы Куəлігін алуға арналған өтініш бланкісін
қоса алғанда) тегін атқарылады.
Сіздің жалғыз ғана төлейтін нəрсеңіз — бұл
мемлекеттік баж (тіркеу үшін ресми түрде төленетін
алым). Мемлекеттік баж салығы қолма қол
ақшамен жекелеген банктік операцияларды
жүзеге асыратын ұйымдар немесе банктер
арқылы ақша аудару тәсілімен төленеді. Басқа
ешқандай ақшаны ешкімге төлеудің қажеті жоқ.
Төлемдерді қабылдайтын банктердің, «Қазпошта»
АҚ кез келген бөлімшелерінде жəне төлемдерді
қабылдайтын өзге де ұйымдарда төленеді. 2012 жылдың
1 қаңтарынан бастап алымның көлемі 3.236 теңгені (екі
айлық есептік көрсеткіш) құрайды. Алым жеке кəсіпкер
ретінде құжаттарын тіркеуге ұсынған сəтке дейін
төленеді.
Назар аударыңыз: жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік
тіркеу кезінде алым жинаудан босатылады:
• фермерлік немесе шаруа қожалықтары;
• I, II жəне III топтағы мүгедектер;
• ҚР азаматтығын алған уақытқа дейін жеке кәсіпкерлікпен айналысатын репатрианттар (оралмандар).
Салық органдары жеке тұлғаны жеке кəсіпкер
ретінде жеке тұлғадан салық өтінішімен бірге
басқа да құжаттар пакетін алған күннен бастап
үш жұмыс күні ішінде тіркеуге есепке алады.
ЖК мемлекеттік тіркеу туралы куəлігін алғаннан
кейін Сізге өзіңіздің кəсіпкерлік қызметіңізді бірден
бастай беруіңізге болады және Сіздің қызметіңіз
лицензиялауға жатпайды.
Жеке кəсіпкердің қызметін реттейтін негізгі
нормативтік құқықтық актілерге ҚР Азаматтық кодексі,
ҚР Салық Кодексі жəне Қазақстан Республикасының
2006 жылдың 31 қаңтарындағы № 124-III «Жеке
кəсіпкерлік туралы» заңы жатады.

ШАҒЫН БИЗНЕСКЕ САЛЫҚ САЛУ
ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?
Жеке (жалғыз) жұмыс істейтін кəсіпкерлер салық салуы бекітілген болып келетін кəсіпкерлерге жəне салық
салуы бекітілмеген кəсіпкерлерге бөлінеді. Осы екі
айырмашылықты қарастырайық:
Арнайы салықтық режим шағын бинес субъектілеріне
арнап əлеуметтік салықты, корпоративтік немесе жеке
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Или работник налогового комитета должен выдать специальный талон о принятии документов у Вас.
Отказывать в приеме документов на регистрацию ИП работник налоговой службы не имеет
права. Однако Вы должны помнить, что документы
должны быть заполнены правильно и предоставлены в полном объеме, как они указаны выше.
Регистрация индивидуального предпринимателя
(включая получение бланков заявлений на получение
Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) осуществляется бесплатно.
Единственное, что Вы должны заплатить — это государственную пошлину (официально оплачиваемый сбор
за регистрацию). Государственная пошлина уплачивается наличными деньгами путем перечисления
через банки или организации, осуществляющие
отдельные виды банковских операций. Никаких
других денег никому платить не надо. Уплата сбора
осуществляется в любых отделениях банков, АО «Казпочта» и других организациях, осуществляющих прием
платежей. С 1 января 2012 года размер сбора составляет 3.236 тенге (два месячных расчетных показателя).
Сбор уплачивается до подачи документов на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
Внимание: при государственной регистрации индивидуальных предпринимателей освобождаются от
уплаты сборов:
• крестьянские или фермерские хозяйства;
• инвалиды I, II и III групп;
• репатрианты (оралманы), занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, до приобретения гражданства
Республики Казахстан.
Налоговые органы производят постановку
физического лица на регистрационный учет
в качестве индивидуального предпринимателя
в течение трех рабочих дней со дня получения
налогового заявления физического лица с пакетом других документов.
После получения Свидетельства о государственной
регистрации ИП, Вы можете смело начинать свою предпринимательскую деятельность, если Ваша деятельность не подлежит лицензированию.
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность индивидуального предпринимателя, являются Гражданский Кодекс РК, Налоговый
Кодекс РК и Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года № 124-III «О частном предпринимательстве».
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА?
Предприниматели, работающие лично (одни), делятся на предпринимателей с фиксированным налогообложением и предпринимателей с нефиксированным
налогообложением. Рассмотрим эти два отличия:
Специальный налоговый режим устанавливает для
субъектов малого бизнеса упрощенный порядок исчис61
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Кесте 15 - Шағын бизнес субъектілеріне салық салу ерекшелігі
Таблица 15. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса
Кəсіпкерлік
Предпринимательство
Бекітілген салық
с фиксированным налогообложением

Бекітілмеген салық
с нефиксированным
налогообложением

Арнайы салық режимі
Специальный налоговый режим
Біржолғы талон
бойынша жұмыс
істейтін кəсіпкерлер
Предприниматели,
работающие по разовому
талону

Патент бойынша
жұмыс істейтін
кəсіпкерлер
Предприниматели,
работающие по патенту

табыс салығын есептеу мен төлеудің жеңілдетілген
тəртібін белгілеген.
Патентке немесе оңайлатылған декларацияға
негізделген арнайы салықтық режимдерді қолданатын
салық төлеушілер үшін салық салу нысанына Қазақстан
Республикасының аумағында жəне одан тыс жерлерде салықтық кезең ішінде алынған (алуға жататын)
табыстың барлық түрінен құралатын табыс жатады.
Шағын бизнес субъектілері салықты есептеу мен
төлеудің, сондай-ақ солар бойынша салықтық есептілікті
ұсынудың төменде келтірілген тəртібінің бірін ғана өз
бетінше таңдап алуға құқылы:
1) шағын бизнес субъектілеріне арналған арнайы
салықтық тəртібі, оған мыналар жатады:
• біржолғы талон негізіндегі арнайы салықтық
		
тəртіп;
• патентке негізделген арнайы салықтық режим;
• оңайлатылған декларацияға негізделген арнайы
		
салықтық режим;
2) шаруа немесе фермерлік қожалықтарға арналған
арнайы салықтық тəртіп;
3) ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілері мен
ауылдық тұтынушылық кооперативтерінің заңды
тұлғаларына арналған арнайы салықтық тəртіп;
4) жалпытағайындалған тəртіп.
Салық төлеуші болып табылатын кəсіпкер Салық
Кодексінде тағайындалған жағдай жəне тəртіппен жалпы бекітілген тəртіпті немесе арнайы салық тəртібін
таңдауға құқылы.
Арнайы салық режимі — салық төлеушілердің
жекелеген санаты үшін бекітілген жəне салықтың
жекелеген түрлерін жəне жер телімдерін пайдалану ақысын есептеу мен төлеуде жеңілдетілген тəртібі
қарастырылатын бюджетпен есеп айырысудың ерекше
тəртібі, сондай - ақ сол бойынша салық есебін ұсыну.
Арнайы салық режимі шағын бизнес субъектілері үшін
есептеу мен əлеуметтік салықты, корпоративтік немесе жеке табыс салығын, басты төлеушіден ұсталатын
салықтан басқа, жеңілдетілген тəртіп орнатқан.
Патентке немесе жеңілдетілген декларацияға
негізделген арнайы салықтық режимдерді қолданатын
салық төлеушілер үшін салық салу нысанына Қазақстан
Республикасының аумағында жəне одан тыс жерлер62

Оңайлатылған салық
декларациясы бойынша
жұмыс істейтін
кəсіпкерлер
Предприниматели,
работающие по упрощенной
декларации

Жалпы бекітілген
режимдегі кəсіпкерлік
Предпринимательство с
общеустановленным режимом

ления и уплаты социального налога, корпоративного
или индивидуального подоходного налога.
Объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на
основе патента или упрощенной декларации, является
доход за налоговый период, состоящий из всех видов
доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно
выбрать только один из нижеперечисленных порядков
исчисления и уплаты налогов, а также представления
налоговой отчетности по ним:
1) специальный налоговый режим для субъектов
малого бизнеса, который включает в себя:
• специальный налоговый режим на основе разо		
вого талона;
• специальный налоговый режим на основе патента;
• специальный налоговый режим на основе упро		
щенной декларации.
2) специальный налоговый режим для крестьянских
или фермерских хозяйств;
3) специальный налоговый режим для юридических лиц — производителей сельскохозяйственной
продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельских потребительских кооперативов;
4) общеустановленный режим.
Предприниматель, также являющийся налогоплательщиком, вправе выбрать общеустановленный порядок или специальный налоговый режим в случаях и
порядке, установленных Налоговым Кодексом.
Специальный налоговый режим — особый порядок расчетов с бюджетом, устанавливаемый для
отдельных категорий налогоплательщиков и предусматривающий применение упрощенного порядка исчисления и
уплаты отдельных видов налогов и платы за пользование земельными участками, а также представления налоговой отчетности по ним. Специальный налоговый
режим устанавливает для субъектов малого бизнеса
упрощенный порядок исчисления и уплаты социального
налога, корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у
источника выплаты.
Объектом налогообложения предпринимателей,
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Сурет 4. Арнайы салық режимінің түрлері
Рисунок 4. Виды специальных налоговых режимов
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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де салықтық кезең ішінде алынған (алуға жататын)
табыстың барлық түрінен құралатын табыс жатады.
Яғни шығындарды есептемегенде осындай табысты
түсуіне байланысты барлық табыстар. Сондықтан Сізге
қайсысы пайдалы екенін есептеп алыңыз — арнайы
салық режимі немесе жалпы бекітілген режим бойынша
салықтық тіркеуге тұру.
Мынадай мысалды қарастырайық.
Мысалы, Сізде құттықтау открыткаларын шығаратын
кішігірім баспахана бар. Сіз бұл открыткаларды сатудан тоқсанына 10.000.000 теңге көлемінде табыс
түседі. Алайда мұндай табыс табу үшін Сіз бояуға,
жұмысшыларға еңбекақы төлеуге, қағазға, компанияны жарнамалауға, коммуналдық қызметтерге немесе 9.000.000 теңге кетті, жəне мұның бəрі құжатпен
расталған, онда:
• егер оңайлатылған декларация негізінде Сіз
арнайы салық режимін таңдасаңыз, онда Сіз табыс
сомасының 3% ғана төлейсіз (10.000.000 теңге),
яғни 300.000 теңге;
• егер Сіз жалпы тағайындалған режимді таңдасаңыз, онда Сіз 1.000.000 теңгенің 10% (10.000.000 —
9.000.000 теңге), яғни 10 0.000 теңге.
Келесі қызмет түрлерін жүзеге асыратын ЖК арнайы салықтық режимін қолданылмайды:
1) акциздік өнімдерді өндіру;
2) акциздік өнімдерді сақтау жəне көтерме түрде
сату;
3) мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін — бензин,
жанармай мен мазутты сату;
4) лотерея ұйымдастыру жəне өткізу (мемлекеттік
(ұлттық) лотереядан басқа);
5) жер асты байлықтарын пайдалану;
6) əйнек ыдыстарды жинау жəне қабылдау;
7) металл сынықтары мен қара жəне түсті металлдар
қалдықтарын жинау дайындау), сақтау, өңдеу жəне
сату;
8) кеңес беру қызметі (түсінік, ұсыныстар, кеңес
беру жəне кеңес берудің басқа да түрлері, басқару,
экономикалық, қаржы, инвестициялық мəселелерді
шешу мақсатында адамдардың мүмкіндіктерін жəне
мəселелерді анықтау жəне (немесе) бағалау, оның
ішінде стратегиялық жоспарлау, кəсіпкерлік қызметті
ұйымдастыру мен жүзеге асыру, қызметкерлерді
басқару;
9) бухгалтерлік есеп немесе аудит саласындағы
қызметі;
10) қаржы, сақтандыру қызметі жəне сақтандыру
брокері мен сақтандыру агентінің делдалдық қызметі.
БІРЖОЛҒЫ ТАЛОН ДЕГЕН НЕ?
Біржолғы талон арнайы салық тəртібін қолдану
құқығын жəне жеке табыс салығы бойынша бюджетпен
есеп айырысу фактісін растайтын құжат болып табылады, тек төлеу көзінен ұсталатын жеке табыс салығынан
басқа. Біржолғы талон 2013 жылдың 1 қаңтарына
дейін қолданылатын болады.
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применяющих специальные налоговые режимы на
основе патента или упрощенной декларации, является
доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами. То есть
все доходы, без учета затрат, связанных с получением
такого дохода. Поэтому необходимо рассчитать, что Вам
выгоднее — встать на налоговый учет по специальному
налоговому режиму или общеустановленному режиму.
Давайте разберем следующий пример.
Например, у Вас есть небольшая типография,
которая выпускает поздравительные открытки. Вы получаете доход от продажи этих открыток за квартал
в размере 10.000.000 тенге. Но для получения этого дохода у Вас ушло на краску, оплату труда работников,
на бумагу, на рекламу компании, на коммунальные
услуги и т.п. 9.000.000 тенге, и все это подтверждено документально, то:
• если Вы выбрали специальный налоговый режим
на основе упрощенной декларации, то Вы должны
будете заплатить 3 % от суммы дохода (10.000.000 тенге), то есть 300.000 тенге;
• если Вы выбираете общеустановленный режим, то
Вы должны будете оплатить 10% от 1.000.000 тенге
(10.000.000 — 9.000.000 тенге), то есть 100.000 тенге.
Специальный налоговый режим не вправе применять ИП, занимающиеся следующими видами деятельности:
1) производство подакцизных товаров;
2) хранение и оптовая реализация подакцизных
товаров;
3) реализация отдельных видов нефтепродуктов —
бензина, дизельного топлива и мазута;
4) организация и проведение лотерей (кроме государственных (национальных));
5) недропользование;
6) сбор и прием стеклопосуды;
7) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
8) консультационные услуги;
9) деятельность в области бухгалтерского учета или
аудита;
10) финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента.
Не надо забывать и те ограничения, которые указаны Законом «О частном предпринимательстве, статья
6, и которые указаны выше, когда описывались виды
предпринимательства (малый, средний и крупный).
ЧТО ТАКОЕ РАЗОВЫЙ ТАЛОН?
Разовым талоном является документ, удостоверяющий право применения специального налогового режима и подтверждающий факт расчета с бюджетом по индивидуальному подоходному налогу, за исключением
индивидуального подоходного налога, удерживаемого
у источника выплаты. Разовый талон будет применяться до 1 января 2013 года.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Біржолғы талон негізіндегі арнайы салық тəртібін
қолданады:
1) уақытша сипатқа ие қызметпен айналысатын
(қызметі жалпы алғанда күнтізбелік жылда ары кеткенде 90 күн) мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматтары,
оралмандар:
• газет пен журналдарды, тұқым, сондай — ақ
		
екпе
ағаштарын
(көшеттерді),
бақша
		
дақылдарын, саяжайда жəне үй маңындағы
		
учаскелерде өсірілген табиғи гүлдерді, қосалқы
		
ауыл шаруашылығының, бақ өсіру, бақша өсіру
		
өнімдері жəне саяжайдың жанында өсірілген
		
өнімдер, жануарлар мен құстарға арналған
		
жем, сыпыртқы, сыпырғыш, орман жидектері,
		
бал, саңырауқұлақтар мен балықтарды са		
татын (тұрақты мекемелерде жүзеге асырыла		
тын қызметтерден басқа);
• өзінің жеке тракторымен жер телімдерін өңдеу;
• үй жануарлары мен құстарын бағу;
Бұл тұлғалар жеке кəсіпкер ретінде мемлекеттік
тіркеуден босатылады.
2) базарда тауарларды сату, жұмыстарды орындау, базарда қызмет көрсетуді жүзеге асыратын
Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар, сондай ақ заңды тұлғалар, тек базар
аумағындағы дүңгіршектерден, тұрақты мекемелерден (оқшауланған блоктардан) басқа. Бұл тұлғалар
жеке кəсіпкер ретінде қызметін күнтізбелік жылда ары кеткенде 90 күннен артық
жүзеге асырған жағдайда міндетті мемлекеттік тіркеуден өтеді.
Біржолғы талонды жергілікті атқарушы органдар
белгілеген органдармен кəсіпкердің қалауы бойынша қызметін бастағанға дейін бір күн немесе одан да
ұзақ мерзімге, бірақ тоқсан күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге беріледі. Жергілікті атқарушы органдар
біржолғы талонды бермесе және (немесе) белгіленген
құнынан төмен берсе, сондай-ақ біржолғы талондарды беру жұмыстарын ұйымдастыруға қатысты салық
заңнамасының талаптары сақталмаса,
лауазымды
тұлғаларға отыз айлық есептік көрсеткіш көлемінде
айыппұл салынады.
Біржолғы талон алу үшін Сіз мыналарды көрсетесіз:
• салық төлеушінің куəлігі;
• сәйкестендіру нөмірі көрсетілген құжат.
Біржолғы талонда кəсіпкерлікпен айналысу орны
көрсетіледі, ол тек сол жерде ғана жарамды болады.
Біржолғы талонда көрсетілген жарамды мерзімі аяқталғанға дейін кəсіпкер қызметі тоқтатылса, уақытша
тоқтатылса немесе қызметін жүзеге асыру жағдайы
өзгертілсе біржолғы талон бағасы қайтарылмайды жəне
қайтадан есептеуге жатпайды.
Біржолғы талон негізінде қызметін жүзеге асыратын
жеке кәсіпкерлер бақылау-кассалық машинасын қолдануға
тиісті емес.
Бір күнге берілетін біржолғы талонның бағасы
жергілікті өкімет органдарының шешімімен тағайындалады. Егер Сіз біржолғы талонды бірнеше күнге алатын
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Специальный налоговый режим на основе разового
талона применяют:
1) граждане Республики Казахстан, оралманы, деятельность которых носит эпизодический характер
(то есть деятельность, осуществляемая в общей
сложности не более девяноста дней в календарном
году), осуществляющие следующие виды деятельности:
• реализация (за исключением деятельности,
		
осуществляемой в стационарных помещениях)
		
газет и журналов, семян, а также посадочного
		
материала (саженцы, рассада), бахчевых культур,
		
живых цветов, выращенных на дачных и при		
домовых участках, продуктов подсобного сель		
ского хозяйства, садоводства, огородничества и
		
дачных участков, кормов для животных и птиц,
		
веников, метел, лесных ягод, меда, грибов и
		
рыбы;
• услуги владельцев личных тракторов по обра		
ботке земельных участков;
• выпас домашних животных и птиц.
Эти лица освобождаются от государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
2) граждане Республики Казахстан, оралманы,
		
а также юридические лица, осуществляющие
		
деятельность по реализации товаров, выполне		
нию работ, оказанию услуг на рынках, за исклю		
чением реализации в киосках, стационарных
		
помещениях (изолированных блоках) на терри		
тории рынка. Но!! эти лица подлежат обя		
зательной государственной регистрации в
		
качестве индивидуальных предпринима		
телей в случае осуществления дея		
тельности
более
девяноста
дней
		
в календарном году.
Разовые талоны выдаются органами, определенными местными исполнительными органами, до начала
осуществления деятельности на один день или на более длительный срок, но не более девяноста календарных дней, как пожелает предприниматель. Невыдача и
(или) выдача разовых талонов ниже установленной стоимости местными исполнительными органами или уполномоченными органами, а также несоблюдение требований налогового законодательства, предъявляемых к
организации работы по выдаче разовых талонов, влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.
Чтобы получить разовый талон, Вы должны предъявить:
• свидетельство налогоплательщика;
• документ с идентификационным номером.
Разовый талон действителен по месту осуществления деятельности, указанному в разовом талоне.
При прекращении деятельности до истечения срока
действия разового талона, временном приостановлении или изменении условий осуществления деятельности, уплаченная сумма стоимости разового талона возврату и перерасчету не подлежит.
Индивидуальные предприниматели, осуществляю65
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болсаңыз, онда жергілікті өкілдік органдары шешімімен
тағайындалған бағаны біржолғы талонның жарамды күн
санына көбейтіңіз.
Ауылдық елді мекендерде біржолғы талондарды беру
және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды жинау жұмысын уәкілетті органдар немесе тиісті кент, ауыл
округтерінің әкімдері ұйымдастырады.
Сіз біржолғы талон негізінде қызметтің неше түрін жəне
арнайы салық тəртібіне жатпайтын қызметті де жүзеге асыра аласыз. Мұндай жағдайда кəсіпкер кіріс пен шығыстың
жеке есебін жүргізуге міндетті жəне көрсетілген қызмет
түрлерін жалпы бекітілген тəртіпте немесе арнайы салық
тəртібінде қарастырылған тəртіпте есептеу мен салық
төлеуді жүзеге асырады.
Жеке кəсіпкерлер немесе заңды тұлғалардың
жұмысшылары базарда тауар сату, жұмыс жасау, қызмет
көрсеткен жағдайда біржолғы талон жеке кəсіпкерге немесе
заңды тұлғаға беріледі. Мұндай жағдайда біржолғы талонды алу үшін жұмысшы СТН немесе ЖСН қоса біржолғы талонды алу құқығы берілген нотариалдық куəландырылған
сенімхатты көрсетуі тиіс.
Егер Сіз біржолғы талонды қолдансаңыз, онда Сіз сатып алушының талап етуі бойынша тауарды сатуға, жұмыс
жүргізуге, қызмет көрсетуді растайтын құжатты көрсетуіңіз
керек, онда базардың аты, біржолғы талонның сериясы мен
нөмірі, біржолғы талонның берілген күні көрсетілуі тиіс.
Есіңізде
болсын,
бір
жолғы
талонда
кəсіпкерлікпен айналысу орны көрсетіледі, жəне
ол тек сол жерде ғана жарамды болады!
Біржолғы талонды кім көрінгеннен сатып
алмаңыз!
Есіңізде болсын!
Тауарларды базарда сатқан кезде сатушыларға
төмендегілерді орындап отыру қажет:
• базарда сауда жасау ережелері мен базардың ішкі
тəртібін ұстанып отыру;
• санитарлық жəне өртке қарсы талаптарды ұстанып
отыру;
• жүкқағаздық жəне нормативтік актілермен;
• ескерілген өзге де тауарлық-ілеспе құжаттардың
түпнұсқаларына;
• тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын
құжаттарға;
• біржолғы талонға ие болу.
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щие деятельность на основе разового талона, не должны применять контрольно-кассовые машины.
Стоимость разового талона на один день устанавливается решением местных представительных органов. Если Вы берете разовый талон на несколько дней,
то должны умножить ставку, установленную решением
местных представительных органов, стоимости на количество дней действия разового талона.
Работу по выдаче разовых талонов и сбор сумм от
реализации разовых талонов в сельских населенных
пунктах организуют уполномоченные органы или акимы соответствующих поселков, сел, аульных (сельских)
округов.
Интересно, что Вы можете осуществлять разные
виды деятельности, в том числе и на которые не распространяется специальный налоговый режим на основе разового талона. В этом случае предприниматель обязан вести раздельный учет доходов и расходов и производить исчисление и уплату налогов по указанным видам
деятельности в общеустановленном порядке, либо предусмотренном специальным налоговым режимом.
В случае реализации товаров, выполнения работ,
оказания услуг на рынке работниками индивидуальных
предпринимателей или юридических лиц, разовый талон выдается на индивидуального предпринимателя
или юридическое лицо. В этом случае для получения разового талона в указанном случае работнику необходимо
предъявить нотариально удостоверенную доверенность
на право получения разового талона с приложением РНН
или ИИН.
Если Вы применяете разовый талон, то Вы обязаны
по требованию покупателя выдать ему документ, подтверждающий факт реализации товара, выполнения
работы, оказания услуги, в котором обязаны указать
наименование рынка, серию и номер разового талона,
дату выдачи разового талона.
Индивидуальные предприниматели, применяющие
разовый талон, вправе не осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности.
Необходимо помнить, что в разовом талоне указано место занятия предпринимательством, и он
действителен только в этом месте!
Не покупайте разовый талон у случайных лиц!
Помните!
При реализации товаров на рынках продавцам необходимо:
• соблюдать правила торговли на рынке и внутренний
распорядок рынка;
• соблюдать санитарные и противопожарные требования;
• иметь оригиналы накладных и другие предусмотренные нормативными актами товаросопроводительные документы;
• иметь документы, подтверждающие качество и безопасность товаров;
• иметь разовый талон.
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ПАТЕНТТІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?
Патент — тек төлеу көзінен ұсталатын жеке табыс
салығымен жəне əлеуметтік салықтан басқа, жеке табыс салығы бойынша бюджетпен есеп айырысу фактісін
растайтын құжат болып табылады.
Патентке негізделген арнайы салықтық режимді
келесі шарттарға сай келетін жеке кəсіпкерлер
қолданады:
1) қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын;
2) жеке (өз бетінше) кəсіпкерлік түріндегі қызметті
жүзеге асыратын;
3) өздерінің салықтық кезең ішіндегі табысы
республикалық бюджет туралы заңдарымен тиісті
қаржылық жылға арнап бекітілген ең төмен
еңбекақының 200 еселік көлемінен аспайтын жəне
қаржылық жылға сəйкес 1 қаңтарға дейін жарамды
(2012 жылы бұл сома 3.487 800 теңгені құрайды).
Егер Сіз өзіңіз ғана (қызметкерсіз) жұмыс істей
алсаңыз жəне Сіздің табысыңыз жылына (2012 жылдың 01 қаңтарынан бастап — айына 17 439 теңге)
3.487 800 аспайтын теңгені құраса, онда Сізге патент алып
өз бизнесіңізбен алаңсыз айналыса беруіңізге болады.
Патент болған жағдайда төмендегі қызмет түрлерінен
басқа кез келген қызмет түрлерімен айналысуға болады;
1) акциздік өнімдерді өндіру;
2) акциздік өнімдерді сақтау жəне көтерме түрде
сату;
3) мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін — бензин,
жанармай мен мазутты сату;
4) лотерея ұйымдастыру жəне өткізу (мемлекеттік
(ұлттық) лотереядан басқа);
5) жер асты байлығын пайдалану;

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ПАТЕНТА?
Патент — документ, подтверждающий факт расчета с бюджетом по индивидуальному подоходному налогу, за исключением индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, и социальному налогу.
Специальный налоговый режим на основе патента
применяют индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям:
1) не использующие труд работников;
2) осуществляющие деятельность в форме личного
предпринимательства;
3) доход которых за налоговый период не превышает 200-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января
соответствующего финансового года (в 2012 году
эта сумма составляет 3.487 800 тенге).
Если Вы можете работать сами (без работников) и
Ваш доход в год не больше 3.487 800 тенге (с 1 января
2012 года — 17 439 тенге в месяц), то Вы можете взять
патент и спокойно заниматься своим бизнесом.
При наличии патента можно заниматься любыми видами деятельности, за исключением следующих:
1) производство подакцизных товаров;
2) хранение и оптовая реализация подакцизных
товаров;
3) реализация отдельных видов нефтепродуктов —
бензина, дизельного топлива и мазута;
4) организация и проведение лотерей (кроме государственных (национальных));
5) недропользование;

Сурет 5. Патент
Рисунок 5. Патент
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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6)	əйнек ыдыстарды жинау жəне қабылдау;
7) металл сынықтары мен қара жəне түсті металл
қалдықтарын жинау дайындау), сақтау, өңдеу жəне
сату;
8) кеңес беру қызметі;
9) бухгалтерлік есеп немесе аудит саласындағы
қызметі;
10) қаржы, сақтандыру қызметі жəне сақтандыру
брокері мен сақтандыру агентінің делдалдық
қызметі.
Патент тек жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік тіркеу туралы куəлігін көрсеткенде ғана жарамды.
Сіздің патентті кем дегенде бір ай жəне он екі айдан
аспайтын мерзімге алуға құқығыңыз бар.
Патент негізінде арнайы салық режимін қолдану үшін
жеке кəсіпкер оны қолдана бастағанға дейін тұрғылықты
жері бойынша салық органына салық өтінішін береді.
Патент негізінде арнайы салық режимін қолдануға
берілген салық өтінішімен бірге патентті арнайы нысанда алуға арналған есеп беріледі. Есепке патент бағасын
бюджетке төлегенін, əлеуметтік аударымдар, міндетті
зейнетақы жарналарын аударуды растайтын құжаттар
қоса беріледі (егер Сіз есеп беруді электронды түрде
жіберсеңіз, онда бұл құжаттар берілмейді).
Мынаны ескеріңіз, патентке қатысты өтінішті ЖК-ны
тіркеу сəтінен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде ұсыну
қажет, сондай ақ оны оның қызметі тоқтатылғанға
дейін созады. Кəсіпкер патенттің жарамды мерзімі
аяқталғанға дейін салық өтінішін бермесе, ол
кəсіпкердің бюджетпен есеп айырысуды жалпы бекітілген тəртіпте жүзеге асырумен келіседі
деп саналады.
Егер патенттің күшін сақтау мерзімі бойы Сіздің
табысыңыз есептемеде көрсетілген табыстың мөлшерінен асып кетсе, Сіз бес жұмыс күні ішінде асыру сомасына арнап қосымша есепті ұсынып жəне сол соманың
салығын төлеуге міндеттісіз. Көрсетілген есептемеге
негізделумен бұрын берілген патенттің орнына жаңа
патент беріледі.
Егер керісінше Сіз өзіңіз жоспарлаған табыс сомасынан аз мөлшердегі табысқа ие болсаңыз — Сіз салық органына азаю сомасына арнап қосымша есептемені ұсынуға
құқылы боласыз. Артық төленген салық сомасы, ақысы,
өсімі қайтаруға өтініш берілген күннен бастап он бес
жұмыс күні ішінде қайтарылады. Артық төленген салық
сомасы, ақысы, өсімі салық органының қорытындысы
негізінде салық қарызы болмаса, кəсіпкердің банк шотына ұлттық валютамен аударылады. Салық органы
артық төленген салық сомасы, ақыға қайтару мерзімін
бұзған жағдайда, салық органы салық төлеушінің пайдасына əрбір мерзімі өткен күнге өсімін төлейді. Өсім
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкісі бекіткен
қайта қаржыландырудың ресми бағасының əрбір
мерзімі өткен күнге, қайтару мерзімі аяқталған күннен
бастап, қайтару күнін қосақанда 2,5 есе мөлшерде
төле-неді. Салық төлеушінің пайдасына төленетін өсім
сомасы кəсіпкердің қайтару жөнінде берілген артық
төлеген салық сомасының қайтару күні көрсетілген
салық өтінішінде берілген банк шотына аударылады.
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6) сбор и прием стеклопосуды;
7) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
8) консультационные услуги;
9) деятельность в области бухгалтерского учета или
аудита;
10) финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента.
Патент действителен только с предъявлением свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
Вы имеете право получить патент на срок не менее
одного месяца и не более двенадцати месяцев.
Для применения специального налогового режима
на основе патента, индивидуальный предприниматель
до начала его применения представляет в налоговый
орган по месту нахождения налоговое заявление.
Одновременно с налоговым заявлением на применение
специального налогового режима на основе патента,
представляется расчет для получения патента по специальной форме. К расчету прилагаются документы,
подтверждающие уплату в бюджет стоимости патента,
социальных отчислений, перечисление обязательных
пенсионных взносов (если Вы представляете расчеты в
электронном виде, то эти документы не представляют).
Учтите, что заявление на патент необходимо подать в
течение 10 календарных дней с момента регистрации
ИП, а также продлевать его до его окончания. Непредставление предпринимателем налогового заявления до окончания срока действующего патента считается согласием предпринимателя осуществлять расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке.
Если фактический доход в течение срока действия
патента превысит размер дохода, указанного в расчете, индивидуальный предприниматель обязан в течение
пяти рабочих дней представить дополнительный расчет на сумму превышения и произвести уплату налогов
с этой суммы. На основании указанного расчета взамен
ранее выданного патента выдается новый патент.
Если в течение срока действия патента фактический доход не достигнет размера дохода, указанного
в расчете, индивидуальный предприниматель вправе
представить дополнительный расчет на сумму уменьшения. Возврат излишне уплаченной суммы налога,
платы, пени производится в течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявления на возврат. Возврат
излишне уплаченной суммы налога, платы, пени производится в национальной валюте на банковский счет
предпринимателя при отсутствии налоговой задолженности на основании заключения налогового органа.
При нарушении налоговым органом срока проведения
возврата на излишне уплаченную сумму налога, платы,
по которым возврат произведен с нарушением срока,
за каждый день просрочки налоговый орган начисляет в пользу налогоплательщика пеню. Пеня начисляется в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком
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Кəсіпкерлік қызметті патент мерзімі аяқталғанға дейін
тоқтатқан жағдайда жеке кəсіпкер əрекетке жарамсыз
деп табылған жағдайды санамағанда төленген салық
сомасы қайтаруға жəне қайта есептеуге жатпайды.
Патентке негізделген арнайы салық режимін
қолдануды тоқтату əрекеті Сіздің салықтық өтінішіңізге
(ерікті түрде) немесе салық органының шешімі бойынша
жүргізіледі.
Егер Сіз патентке негізделген арнайы салық режимін
қолдануды өз еркіңізбен тоқтатуды шешкен болсаңыз,
Сізге патенттің күшін сақтау мерзімі өткенше тіркелген
жеріңіздегі салық органына салықтық өтінішіңізді ұсыну
қажет болады.
Сондай-ақ:
1) арнайы салық режимін пайдалануды тоқтату күні
патенттің жарамды мерзімінің соңғы күні болып
табылады;
2) жалпы бекітілген тəртіпті немесе салық төлеуші
таңдаған басқа арнайы салық режимін қолдану күні
патенттің жарамды мерзімі біткен күннің келесі күні
болып табылады.
Егер Сіз Салық Кодексі бойынша патент негізінде арнайы салық режимін пайдалануға құқылы болмасаңыз,
онда Сіз міндеттісіз:
1) бес жұмыс күні ішінде сəйкессіздік туындаған
сəттен бастап ұсынуыңыз қажет:
• арнайы салық режимін қолдануды тоқтатуға
		
салық өтінішін;
• асып кеткен сомаға қосымша есепті;
2) Салық Кодексінде көрсетілген жалпы бекітілген
тəртіп немесе басқа арнайы салық режиміне көшу, мұн
дай жағдай туындаған айдың келесі айынан бастап.
Патент пайдалынатын жеке кəсіпкерлер жыл сайын салық салу нысаны орналасқан салық органдарына есеп беру салық мерзімінің келесі жылының 31 наурызынан кешіктірмей декларациясын өткізеді. Салық
органдары есептеген ағымдағы төлемдердің есебі мен
жер салығы декларациясын ұсынбайды.
Сондай - ақ патентті пайдаланатын жеке кəсіпкерлер
бір жылға декларация ұсыну мерзімі басталған күннен
бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей мүлік салығын
төлейді.

ПАТЕНТТІ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?
Егер Сіз жеке кəсіпкер ретінде тіркелген болсаңыз,
онда мекенжайы бойынша орналасқан салық органына
осыған арнайы бекітілген өтінішті тіркелген күннен бастап (ЖК куəлігін алған сəттен бастап) он күнтізбелік
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Республики Казахстан на каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за окончанием срока проведения возврата, включая день возврата. Начисленная
в пользу налогоплательщика сумма пеней также перечисляется на банковский счет предпринимателя,
указанный в налоговом заявлении на возврат, в день
возврата излишне уплаченной суммы налога. При прекращении предпринимательской деятельности до истечения срока действия патента внесенная сумма
налогов возврату и перерасчету не подлежит, за исключением случая признания индивидуального предпринимателя недееспособным.
Прекращение применения специального налогового
режима на основе патента производится на основании
Вашего налогового заявления (добровольно) или по решению налогового органа. При добровольном прекращении применения специального налогового режима
на основе патента налоговое заявление представляется до истечения срока действия патента.
При этом:
1) датой прекращения применения специального
налогового режима будет являться последнее число
срока действия патента;
2) датой начала применения общеустановленного
порядка или иного специального налогового режима,
выбранного налогоплательщиком, будет являться
дата, следующая за датой истечения срока действия патента.
Если Вы не имеете право по Налоговому Кодексу
применять специальный налоговый режим на основе
патента, Вы обязаны:
1) представить в течение пяти рабочих дней с момента возникновения несоответствия условиям:
• налоговое заявление на прекращение примене		
ния специального налогового режима;
• дополнительный расчет на сумму превышения.
2) перейти на общеустановленный порядок или
иной специальный налоговый режим в порядке,
установленном Налоговым Кодексом, с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли такие
условия.
Индивидуальные предприниматели, применяющие
патент, ежегодно представляют в налоговые органы по
месту нахождения объектов налогообложения декларацию не позднее 31 марта года, следующего за отчетным
налоговым периодом. Расчет текущих платежей и декларацию по земельному налогу, исчисленному налоговыми органами, не представляют.
Также, индивидуальные предприниматели, применяющие патент, уплачивают налог на имущество не
позднее десяти календарных дней после наступления
срока представления декларации за год.
Как получить патент?
Если Вы только зарегистрировались в качестве
индивидуального предпринимателя, то должны представить в налоговый орган по месту жительства специально установленное для этого заявление не позднее
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күн ішінде ұсыну қажет. Сіз үшін арнайы салық режимін
қолдануды бастау күні Сізді жеке кəсіпкер ретінде
мемлекеттік тіркеу күні болып табылады.
БІРАҚ! Егер Сіз бұл мерзімде салық өтінішін
бермесеңіз, онда Сіз бюджетпен жалпы бекітілген
тəртіпте есеп айрысуға келіседі деп саналады, ол өте
қиын. Салық өтінішімен бірге Сіз беруіңіз керек:
1. арнайы нысан бойынша патент алу үшін есеп
беру;
2. патент бағасын бюджетке төлегенін, əлеуметтік
аударымдар, міндетті зейнетақы жарнасын аударуды
растайтын құжаттар. (Есепті электрондық түрде
жіберген салық төлеушілер мұндай құжаттарды
көрсетпейді).
Салық органдары құжаттар мен есеп берілген күннен
бастап бір жұмыс күні ішінде патент беруге, немесе патент беруден бас тарту туралы шешім шығарулары тиіс.
Шешім екі данада ресімделеді, біреуі салық төлеушіге
алғаны жөнінде қол қойғызып алып беріледі.
Егер Сіз шағын бизнес субъектілеріне арналған арнайы салық режимі шеңберінде қызметіңізді жүзеге асырып жүрген ЖК болсаңыз, онда Сіз ақшаны қолма-қол
қабылдағанда тексеру-кассалық аппаратын қолданбауға
құқығыңыз бар.

ПАТЕНТТІҢ ҚҰНЫ ҚАЛАЙ ЕСЕПТЕЛІНЕДІ?
Патенттің құны — Өзіңіз жоспарлап отырған жəне
жариялаған табыстың 2%-ы. Оның жартысы — жеке табыс
салығы, ал екінші жартысы — əлеуметтік аударымдар
сомасы шегерілген əлеуметтік салық.
Салық салу объектісіне Қазақстан Республикасы территориясында жəне одан тыс жерлерде алынған (алуға
жататын) табыстың барлық түрінен құралған салықтық
кезең жатады. Патент алуға арналған есеп (911.00 нысан) Есептен жəне қажетті ақпарат көрстеліген оның
қосымшасынан (911.01 нысан) тұрады. Есепті толтыруда түзетулерге, өшіруге жəне жазылған сөзді қайтадан
түзетуге жол берілмейді. Егер есеп қағазда толтырылса,
ол шарикті немесе қауырсын қаламмен, қара немесе
көк сиямен, бас баспа символдарымен немесе баспа
құрылғысын қолданумен толтырылады. Есепке кəсіпкер
жəне оның өкілі қол қояды жəне салық төлеушінің
мөрімен (егер ол болса) расталады.
Есепті былай ұсынуға болады:
1) қағаз жүзінде:
• өзі əкеліп беру (екі данада толтырылады,
		
біреуі салық төлеушіге салық органының
		
белгісімен қайтарылады);
• өкілінің əкеліп беруі (екі данада толтырылады,
		
біреуі салық төлеушіге салық органының
		
белгісімен қайтарылады);
• пошта арқылы алғаны жөнінде хабарлама-хат
		
арқылы қағаз жүзінде (Сіз поштаның хабарла		
масын алуыңыз тиіс);
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десяти календарных дней со дня регистрации (получение Свидетельства индивидуального предпринимателя).
Датой начала применения специального налогового режима для Вас будет дата государственной регистрации
Вас, как индивидуального предпринимателя.
НО! Если Вы не представите налоговое заявление
за этот период, то тогда считается, что Вы согласны
осуществлять расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке, что очень сложно.
Одновременно с налоговым заявлением Вы должны
представить:
1. расчет для получения патента по специальной
форме;
2. платежные документы, подтверждающие уплату
в бюджет стоимости патента, социальных отчислений, перечисление обязательных пенсионных взносов.
(Налогоплательщики, представляющие расчет в электронном виде, эти документы не представляют).
Налоговые органы обязаны в течение одного рабочего дня с момента подачи пакета документов и расчета либо
выдать патент, либо вынести решение об отказе в выдаче
патента. Решение оформляется в двух экземплярах, один
из которых вручается налогоплательщику под роспись.
Если Вы — ИП, осуществляющие деятельность на
основе патента в рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса, то Вы имеете право не применять контрольно-кассовый аппарат, принимая наличные деньги.
Как рассчитать стоимость патента?
Стоимость патента — 2% от планируемого и заявленного Вами дохода. Из них, половина — индивидуальный
подоходный налог, а вторая половина — социальный налог за вычетом суммы социальных отчислений.
Объектом налогообложения, является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики
Казахстан и за ее пределами.
Расчет состоит из самого Расчета (форма 911.00) и
приложения к нему (форма 911.01), предназначенного
для отражения необходимой информации для получения
патента. При заполнении Расчета не допускаются
исправления, подчистки и помарки. Если расчет выполняется на бумаге, он заполняется шариковой или
перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием
печатающего устройства. Расчет подписывается предпринимателем или его представителем и заверяется
печатью налогоплательщика (при ее наличии).
Расчет можно предоставлять:
1) на бумаге:
• лично в явочном порядке (составляется в двух
		
экземплярах, один экземпляр возвращается
		
налогоплательщику с отметкой налогового органа);
• через представителя в явочном порядке (со		
ставляется в двух экземплярах, один экземпляр
		
возвращается налогоплательщику с отметкой
		
налогового органа);
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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2) Интернет арқылы электронды түрде (Сіздің салық
		
есебіңіздің қабылданғаны немесе қабылдан		
бағаны туралы салық қызметі органдарының
		
салық есебін қабылдау жүйесінің хабарламасын
		
Интернет арқылы алуға тиіссіз).
Патент құнын есептеудің мысалы:
Кəсіпкердің бір ай ішіндегі болжанған табысы
100 000 теңгені құрайды:
Патентті алу үшін бюджетке төленетін салық сомасы
100.000 (кəсіпкердің жоспарлаған табысы) х 2%, яғни
бұл жағдайда 2000 теңге.
Патент құнын бюджетке мынадай түрде төлеу:
1) жеке табыс салығы— патент бағасының ½ бөлігі;
2) əлеуметтік салық — патент бағасының ½ бөлігінен
«Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» ҚР Заңына сəйкес есептеп шығарылған əлеуметтік аударымды алып тастау.
Патент бағасын төлеумен қатар кəсіпкер ҚР заң
актілеріне сəйкес міндетті зейнетақы жарналары мен
əлеуметтік аударымдарды есептеп шығарады.
Есепті толтыруда салық инспекторы (маман) Есепке
нені жəне қалай жазу керек екенін айтуы тиіс, ол Сізге
оны толтыруда жеңілдік тудырады.
Алайда, егер Сіз өз бетінше барлық есептерді жəне
талап етілген құжаттарды дұрыс толтырам десеңіз, Сіз
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің 2009
жылғы 24 желтоқсандағы «Салықтық есеп нысандары
жəне оларды толтыру Ережелерін бекіту туралы» №
574 Бұйрығымен мұқият танысып шығыңыз.

ОҢАЙЛАТЫЛҒАН ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕГЕН НЕ?
Оңайлатылған декларацияға негізделген арнайы
салық режимін төмендегідей шарттарға сəйкес келетін
шағын бизнес субъектілері қолданады:
• жеке кəсіпкерлер: салықтық кезең ішінде қызметкерлердің шекті орта тізімдік саны жеке кəсіпкердің
өзін қоса санағанда жиырма бес адамды құрайды;
салықтық кезең ішіндегі шекті табыс 10 млн. теңгені
құрайды;
• заңды тұлғалар: салықтық кезең ішінде қызметкерлердің шекті орта тізімдік саны елу адамды
құрайды; салықтық кезең ішіндегі шекті табыс
25 млн. теңгені құрайды.
Салықтық кезеңге күнтізбелік тоқсан жатады, яғни
оңайлатылған декларация тоқсан сайын ұсынылып отырады.
Оңайлатылған декларацияға негізделген арнайы
режимді қолдану үшін Сізге төмендегілерді орындау
қажет:
1. егер Сіз жұмыс істеп тұрған ЖК болсаңыз —
мекенжайыңыздағы салық органына салықтық
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• по почте заказным письмом с уведомлением на
		
бумажном носителе (Вы должны получить уве		
домление почты);
• в электронном виде по Интернету (Вы должны
		
получить уведомление о принятии или неприня		
тии налоговой отчетности системой приема
		
налоговой отчетности органов налоговой службы
		
по Интернету).
Пример расчета стоимости патента:
Предполагаемый доход предпринимателя в месяц
составляет 100 000 тенге.
Сумма исчисленных налогов, подлежащих уплате
в бюджет, для получения патента определяется, как
100.000 (планируемый доход предпринимателя) х 2%,
то есть в нашем случае 2000 тенге.
Стоимость патента подлежит уплате в бюджет в виде:
1) индивидуального подоходного налога — в размере ½ части стоимости патента;
2) социального налога — в размере ½ части стоимости патента за минусом социальных отчислений,
исчисленных в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном страховании».
Одновременно с уплатой стоимости патента производится предпринимателем исчисление обязательных
пенсионных взносов и социальных отчислений согласно законодательным актам РК.
При заполнении расчета налоговый инспектор (специалист) должен подсказать, что и как вписать в Расчет, что облегчит Вашу работу по его заполнению. Однако если Вы хотите самостоятельно сделать все расчеты и правильно заполнить требуемые документы, Вы
должны внимательно изучить Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года №
574 «Об утверждении форм налоговой отчетности и
Правил их составления».
ЧТО ТАКОЕ УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ?
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют субъекты малого
бизнеса, соответствующие следующим условиям:
• индивидуальные предприниматели: предельная
среднесписочная численность работников за налоговый период составляет не более 25 человек, включая
самого индивидуального предпринимателя; предельный
доход за налоговый период составляет 10 млн. тенге;
• юридические лица: предельная среднесписочная
численность работников за налоговый период составляет 50 человек; предельный доход за налоговый период составляет 25 млн. тенге.
Налоговым периодом является календарный квартал,
т. е. упрощенная декларация подается ежеквартально.
Для применения специального режима на основе
упрощенной декларации Вам необходимо:
1). Если Вы действующий ИП — предоставить в налоговый орган по месту нахождения налоговое
заявление до начала предстоящего налогового
периода (квартала). В этом случае датой начала применения упрощенной декларации будет первое
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кезең (тоқсан) басталғанша салықтық өтінішіңізді
ұсыныңыз. Мұндай жағдайда оңайлатылған декларацияны қолдануды бастаған күні салық өтініші
берілген күннен кейінгі тоқсанның бірінші күні болып
табылады. Егер Сіз бұған дейін патентті қолдансаңыз, онда салық өтінішін кəсіпкер патент негізінде
арнайы салық режимін қолдану шарттарына
сəйкессіздік туындаған күннен бастап он күнтізбелік
күн ішінде немесе патенттің жарамды мерзімі
аяқталғанға дейін береді. Бұл жағдайда оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық
режимін қолдануды бастаған күн болып патентті
қолдану шарттарына сəйкессіздік туындаған (табыс
сомасы заңда бекітілгеннен асып кеткен) айдан
кейінгі келесі айдың бірінші күні немесе патенттің
жарамды мерзімі біткен күннен кейінгі бірінші күн
болып табылады.
2. егер Сіз жаңадан ғана тіркелген ЖК болсаңыз —
салықтық өтінішіңізді мекенжайыңыздағы салық
органына ЖК ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен
күннен бастап он күннен кешіктірмей ұсынуыңыз
керек. Бұл жағдайда оңайлатылған декларацияны
қолдануды
бастаған
күн
жеке
кəсіпкердің
мемлекеттік тіркелген күні болып табылады.
3. Заңды тұлғалар өтінішін заңды тұлғаны əділет
органында мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен
кейінгі он жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
Бұл
жағдайда
оңайлатылған
декларацияны
қолдануды бастаған күн заңды тұлғаның мемлекеттік
тіркелген күні болып табылады. Осы арнайы режимді
қолдануға рұқсат ету немесе мұндай рұқсат беруден бас
тарту құжатын беру мерзімі — үш жұмыс күні. Шешім
екі данада жасалады, біреуі салық органында қалады,

число квартала, следующего за датой представления налогового заявления. Если Вы раньше
применяли патент, то налоговое заявление представляется предпринимателем не позднее десяти
календарных дней со дня возникновения несоответствия условиям применения специального налогового
режима на основе патента или до окончания срока
действия патента. В этом случае датой начала применения специального налогового режима на основе
упрощенной декларации будет являться или первое
число месяца, следующего за месяцем, в котором
возникло несоответствие условиям применения
патента (сумма дохода превысила установленную
законодательством) или первый день после окончания срока действия патента.
2). Если Вы вновь зарегистрированный ИП — предоставить в налоговый орган по месту жительства
налоговое заявление в срок не позднее десяти
рабочих дней со дня государственной регистрации
в качестве ИП. В этом случае датой начала применения упрощенной декларации является дата
государственной регистрации индивидуального
предпринимателя.
3). Юридические лица должны подать заявление не
позднее двадцати рабочих дней после государственной регистрации юридического лица в органе
юстиции. В этом случае датой начала применения
упрощенной декларации является дата государственной регистрации юридического лица.
Срок выдачи разрешения или отказа о применении
этого специального режима — три рабочих дня. Решение оформляется в двух экземплярах, один остается в
налоговом органе, второй — выдается Вам на руки под

Сурет 6. Оңайлатылған декларация
Рисунок 6. Упрощенная декларация
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екіншісі Сізге қол қойғызып беріледі немесе хабарламахат түрінде жіберіледі.
Сіз Салық Кодекісінде көрсетілген талаптарға сай
болмаған жағдайда ғана Сізге рұқсат беруден бас тарту
мүмкін.
Оңайлатылған декларацияға негізделген арнайы
режимді қолдануды тоқтату əрекет Сіздің өтінішіңізге
негізделе отырып өтініш берілген уақыттан кейінгі
келесі айдан бастап жүргізіледі.

роспись или направляется письмом с уведомлением.
Отказать Вам могут только в случае Вашего несоответствия тем требованиям, которые прописаны в Налоговом кодексе.
Добровольное прекращение применения специального режима на основе упрощенной декларации производится на основании Вашего заявления со следующего месяца после подачи заявления.

Оңайлатылған декларация бойынша
төленетін салықтар қалай есептелінеді?
Оңайлатылған декларацияны қолданатын салық
төлеушілер үшін салық салу нысаны Қазақстан Республикасы аумағында жəне одан тыс жерлерде түскен
(түсетін табыс) табыстың барлық түрлерінен тұратын
салықтық кезеңдегі табыс болып табылады.
Кəсіпкер өз салығын өз бетінше есептейді.
Оңайлатылған декларация бойынша төленетін салықтардың сомасы — алынған табыстың 3%-ы. Оның
жартысы — жеке табыс салығы, екінші жартысы —
əлеуметтік аударымдары шегерілген əлеуметтік салық.
Егер Сіздің кəсіпорныңызда жалданбалы қызметкерлер жұмыс істейтін болса, егер қызметкерлердің
есептік кезең қорытындысы бойынша орташа айлық
еңбекақысы республикалық бюджет туралы заңымен
жəне салықтық кезеңнің бірінші күніне арнап бекітілген
ең төмен еңбекақының (2012 жылдың 1 қаңтарынынан
бастап 17 439 теңге) кем дегенде 2-еселік, заңды тұлғаларда — аз дегенде 2,5-еселік мөлшерін құраған болса,
тоқсан қорытындысы бойынша есептелген салықтардың
сомасы қызметкерлердің орташа тізімдік санына қарай
əр қызметкер үшін төленетін салық сомасының 1,5 пайызы көлемінде азаю жағына қарай түзетіледі.
Оңайлатылған декларация негізінде салықты есептеу №4 қосымшада көрсетілген.

Как рассчитать налоги по упрощенной
декларации?
Объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих упрощенную декларацию, является
доход за налоговый период, состоящий из всех видов
доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
Предприниматель самостоятельно рассчитывает налоги. Сумма налогов по упрощенной декларации — 3%
от полученного дохода. Из них, половина — индивидуальный подоходный налог, вторая половина — социальный налог за вычетом социальных отчислений.
В случае, если у Вас есть работники, сумма налогов уменьшается на 1,5 процента от суммы налога за
каждого работника, если среднемесячная заработная
плата работников по итогам квартала у ИП не менее
2-кратного, юридических лиц — не менее 2,5-кратного
минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на первое число налогового периода (с 1 января
2012 года — 17 439 тенге в месяц).
Расчет налогов на основании упрощенной декларации представлен в приложении 4.

Оңайлатылған декларацияны қалай жəне
қашан тапсыру керек?
Оңайлатылған декларация əрбір есеп беру
тоқсанының екінші айының 15 күнінен кешіктірілмей,
салық төлеуші тұратын мекенжайы бойынша салық органдарына ұсынылуы керек.
Бюджетке төленетін салықтар есеп беру тоқсанының
екінші айының 25 күнінен кешіктірілмей төленуі керек.
Оңайлатылған декларацияны пошта арқылы, алғаны
туралы ескертумен жіберілетін тапсырыс-хат түрінде,
қағаз түрінде қолдан-қолға тапсыру арқылы жəне электронды түрде тапсыруға болады. Электронды нұсқаға
рұқсат алу үшін, тіркелген жердегі салық органына бару
керек, сол жерден Сіз паролі бар электронды кілтті ала
аласыз.
Декларация осы Декларациядан (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 08 қарашасындағы №
1310 қаулысымен бекітілген Шағын бизнес субъектілері
үшін бойынша салық есептілігін (оңайлатылған декларацияны) жасау ережесін қараңыз (910.00-нысан)) жəне
оның салық міндеттемелерін есептеу туралы ақпаратты
нақты көрсетуге арналған қосымшасынан (Қазақстан

Как и когда сдавать упрощенную декларацию?
Упрощенная декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика не
позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
Уплата в бюджет налогов производится не позднее
25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
Сдавать декларацию можно по почте заказным
письмом с уведомлением, на бумажном носителе
в явочном порядке и в электронном виде. Для того,
чтобы получить доступ к электронной версии, необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации, где Вы получите электронный ключ с паролем для
входа в программу.
Декларация состоит из самой Декларации (форма 910.00 — смотри Правила составления налоговой
отчетности (упрощенной декларации) для субъектов
малого бизнеса (Форма 910.00), которые утверждены
Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 8 ноября 2011 года № 1310) и приложения к ней (фор-
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Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 20
желтоқсандағы № 644 бұйрығымен бекітілген Шағын
бизнес субъектілері (910.00-нысан) үшін бойынша
оңайлатылған декларацияны жасау ережесін қараңыз (910.01 нысан) тұрады. Егер Сіз еңбек шарты бойынша
қызметкерлерді тартқан болсаңыз, 910.01 нысаны толтырылады.
Декларацияны толтыру барысында түзетуге жол
берілмейді. Қағаз жүзіндегі Декларация — толтырылса, ол дөңгелек немесе қауырсын қаламмен, қара немесе көк сиямен, бас баспа символдарымен немесе баспа
құрылғысын қолданумен толтырылады;
Сонымен, шағын бизнес субъектілеріне арналған
арнайы салық режимін оңайлатылған декларация
негізінде қолданатын салық төлеуші корпоративтік табыс салығы декларациясын ұсынбайды жəне жылдық
қаржылық есеп бермейді.
Оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық
режимін қолданатын жеке кəсіпкерлер жəне заңды
тұлғалар салық базасына мүлік салығын 0,5 пайызда
есептеп шығарады.

ФЕРМЕРЛІК ШАРУА ҚОЖАЛЫҒЫН
ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?
ЖК түрлерінің біріне шаруа (фермерлік) қожалығы
жатады. Бұл кəсіпкерлікті жүзеге асыру ауылшаруашылық өнімдерін өндіруге, сондай-ақ сол өнімді өңдеу
мен өткізумен тікелей байланысты болып келетін
тұлғалардың отбасылық-еңбектік бірлестігі.
Шаруа (фермерлік) қожалықтармен байланысты
құқықтық қатынастар ҚР 1998 жылдың 31 наурызындағы
№214-1 «Шаруа немесе фермер қожалығы туралы»
заңымен жəне өзге де нормативтік құқықтық актілермен
реттеліп отырады.
Шаруа (фермерлік) қожалығы келесі нысандарда
əрекет етіп отыруы мүмкін:
• отбасылық кəсіпкерлік;
• жеке кəсіпкерлік;
• бірлескен шаруашылық қызмет туралы шарттың
негізінде ортақ үлестік меншік мүлкіне негізделген
қарапайым серіктестік.
2011 жылы заңға өзгертулер мен толықтырулар
енгізді, олар шаруа қожалығы қызметін жүзеге асыру үшін өте маңызды. Мысалы, шаруа немесе фермер
қожалығының басшысы:
1) жеке және заңды тұлғалармен қатынастарда
шаруа немесе фермер қожалығының мүдделерiн
бiлдiруге;
2) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым
салынбаған азаматтық-құқықтық мәмiлелердi жүзеге асыруға;
3) ұзақ уақыт болмаған жағдайда қожалық мүшелерiнiң бiреуiне өзiнiң функцияларын орындауға
уәкiлеттiк беруге;
4) шаруа немесе фермер қожалығы қызметiнiң
негiзгi бағыттарын айқындауға;
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ма 910.01 — смотри Правила составления налоговой отчетности (упрощенной декларации) для субъектов малого бизнеса (Форма 910.00), которые утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от
20 декабря 2010 года № 644), предназначенного для детального отражения информации об исчислении налогового обязательства. Форма 910.01 заполняется, если
Вы привлекаете работников по трудовому договору.
При заполнении Декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки. Декларация на бумажном
носителе — заполняется шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства.
Таким образом, налогоплательщик, применяющий
специальный налоговый режим для субъектов малого
бизнеса на основе упрощенной декларации, не представляет декларацию по корпоративному подоходному
налогу и, следовательно, не представляет годовую финансовую отчетность.
Индивидуальные предприниматели и юридические
лица, применяющие специальный налоговый режим на
основе упрощенной декларации исчисляют налог на
имущество по ставке 0,5 процента к налоговой базе.
КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО 		
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА?
Одним из видов ИП является крестьянское (фермерское) хозяйство. Это семейно-трудовое объединение
лиц, в котором осуществление предпринимательства
неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также с переработкой и
сбытом этой продукции.
Правоотношения, связанные с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, регулируются Законом РК от 31
марта 1998г. N 214-1 «О крестьянском или фермерском хозяйстве» и другими нормативными правовыми актами.
Крестьянское (фермерское) хозяйство может выступать в формах:
• семейного предпринимательства;
• личного предпринимательства;
• простого товарищества на базе общей долевой
собственности на основе договора о совместной
деятельности.
В 2011 году в Закон были внесены изменения и дополнения, которые очень важны при осуществлении деятельности крестьянским хозяйством. Так, например,
глава крестьянского или фермерского хозяйства вправе:
1) представлять интересы крестьянского или фермерского хозяйства в отношениях с физическими и
юридическими лицами;
2) осуществлять гражданско-правовые сделки, не
запрещенные законами Республики Казахстан;
3) уполномочить кого-либо из членов хозяйства исполнять свои функции в случае длительного отсутствия;
4) определять основные направления деятельности
крестьянского или фермерского хозяйства;
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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5) iшкi қағидаларды, оларды қабылдау рәсiмдерiн
және шаруа немесе фермер қожалығының iшкi
қызметiн реттейтiн басқа да құжаттарды бекiтуге;
6) шаруа немесе фермер қожалығының заңды
тұлғаларды құруға және олардың қызметiне қатысуы туралы мәселенi шаруа немесе фермер
қожалығы мүшелерi жалпы жиналысының қарауына
шығаруға;
7) осы Заңда және Қазақстан Республикасының
өзге де заңдарында көзделген өзге де құқықтарды
жүзеге асыруға құқылы.
Сондай-ақ, шаруа немесе фермер қожалығының
басшысы:
1) шаруа немесе фермер қожалығының есебi мен
есептiлiгiн жүргiзудi ұйымдастыруға;
2) шаруа немесе фермер қожалығының мүшелерi
жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының
заңнамасына қайшы келмейтiн шешiмдерiн өз
құзыретi шегiнде орындауға;
3) шаруа немесе фермер қожалығының мүшелерi
үшiн еңбек жағдайын жасауға;
4) жалдамалы қызметкерлердi жұмысқа қабылдаған
кезде
Қазақстан
Республикасының
еңбек
заңнамасына сәйкес еңбек шарттарын жасасуға,
жұмыс берушiнiң актiлерiн шығаруға;
5) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге
де заңдарында көзделген өзге де мiндеттердi жүзеге
асыруға мiндеттi.
Негізінен,
шаруашылық
белгілі
тұлғалардан
(шаруашылық мүшелері) тұрады, олардың да құқықтары
мен міндеттері көрсетілген. Шаруа немесе фермер
қожалығының мүшелерi:
1) шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерiнiң
жалпы жиналысында белгiленген тәртiппен шаруа
немесе фермер қожалығынан өз еркiмен шығуға;
2) шаруа немесе фермер қожалығының қызметi
туралы ақпарат алуға, оның iшiнде шаруа немесе фермер қожалығының бухгалтерлiк есебiнiң, есептiлiгiнiң
деректерiмен және басқа да құжаттамасымен
танысуға;
3) шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерiнiң
жалпы жиналысына және (немесе) мемлекеттiк
органдарға басшының және басқа мүшелердiң
заңсыз iс-әрекеттерiне шағым жасап жүгiнуге;
4) өздерiнiң құқықтары мен заңды мүдделерi
бұзылған жағдайда шаруа немесе фермер қожалығы
басшысының және мүшелерiнiң жалпы жиналысының шешiмдерiне сот тәртiбiмен шағымдануға;
5) осы Заңда және Қазақстан Республикасының
өзге де заңдарында көзделген өзге де құқықтарды
жүзеге асыруға құқылы.
Шаруа немесе фермер қожалығының мүшелерi:
1) шаруа немесе фермер қожалығы мүшелерiнiң
жалпы жиналысының шешiмдерiн орындауға;
2) шаруа немесе фермер қожалығының iшкi
құжаттарының талаптарын сақтауға;
3) шаруа немесе фермер қожалығының басшысы
ауысқан жағдайда, бұл туралы қожалықты тiркеген
органға ортақ өтiнiш берiп хабарлауға;
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

5) утверждать внутренние правила, процедуры их
принятия и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность крестьянского или фермерского хозяйства;
6) выносить на рассмотрение общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства
вопрос об участии крестьянского или фермерского
хозяйства в создании и деятельности юридических лиц;
7) осуществлять иные права, предусмотренные
законами Республики Казахстан.
Также, глава крестьянского или фермерского хозяйства обязан:
1) организовывать ведение учета и отчетности
крестьянского или фермерского хозяйства;
2) выполнять в пределах своей компетенции решения общего собрания членов крестьянского или
фермерского хозяйства, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;
3) создавать условия труда для членов крестьянского
или фермерского хозяйства;
4) при принятии наемных работников заключать
трудовые договоры, издавать акты работодателя
в соответствии с трудовым законодательством
Республики Казахстан;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные
законами Республики Казахстан.
Учитывая, что, как правило, хозяйства состоят из
определенных лиц (членов хозяйства), то у них также
указаны и права и обязанности. Так, члены крестьянского или фермерского хозяйства вправе:
1) добровольно выходить, в установленном общим
собранием членов крестьянского или фермерского
хозяйства порядке, из крестьянского или фермерского хозяйства;
2) получать информацию о деятельности крестьянского или фермерского хозяйства, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией крестьянского или
фермерского хозяйства;
3) обращаться к общему собранию членов крестьянского или фермерского хозяйства и (или) в государственные органы с жалобами на неправомерные
действия главы и других членов;
4) обжаловать в судебном порядке решения главы
и общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства в случае нарушения их прав и
законных интересов;
5) осуществлять иные права, предусмотренные
законами Республики Казахстан.
Также члены крестьянского или фермерского хозяйства обязаны:
1) выполнять решения общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства;
2) соблюдать требования внутренних документов
крестьянского или фермерского хозяйства;
3) в случае смены главы крестьянского или фермерского хозяйства общим заявлением извещать об
этом органы, зарегистрировавшие хозяйство;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные
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4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының
өзге де заңдарында көзделген өзге де мiндеттердi
жүзеге асыруға мiндеттi.
Шаруа немесе фермер қожалығы жеке кәсіпкер
ретінде:
1) жердi ауыл шаруашылық өнiмдерiн өндiру мақсатында пайдалана отырып, онда дербес шаруашылық
жүргiзуге;
2) ауыл шаруашылығы дақылдары мен өзге де екпекөшеттердi егу мен отырғызуға, жер учаскесiн
пайдалану нәтижесiнде өндiрiлiп алынған ауыл
шаруашылық өнiмiн және оны сатудан түскен табысты меншiктенуге;
3) жер учаскесiнде бар құм, саз, қиыршық тас және
басқа да көп кездесетiн пайдалы қазбалар, шымтезек, орман алқаптары, жер үстi және жер асты суларын өз шаруашылығының мұқтаждары үшiн
белгiленген тәртiпте пайдалануға, сондай-ақ жердiң
өзге де пайдалы қасиеттерiн кәдеге жаратуға;
4) жер учаскесi мемлекет мұқтажы үшiн мәжбүрлеп
иелiктен шығарылған жағдайда шығындардың
толық көлемде өтелуiне;
5) жердi аймақтарға бөлуге сәйкес құндылығы
төмен алқаптарда шаруашылық қажеттерi үшiн,
жер учаскесiнiң нысаналы пайдалану мақсатына
қайшы келмейтiн өндiрiстiк, тұрмыстық және өзге
де үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) меншiк
құқығымен тұрғызуға;
6) жердi суландыру, құрғату және өзге де
мелиорациялық жұмыстарды жүргiзуге, белгiленген
құрылыс, экологиялық, санитарлық-гигиеналық
және өзге де арнайы талаптарға сай келетiн
тоғандар мен өзге де суаттарды сатуға құқығы бар.
Шаруа немесе фермер қожалығы:
1) өзiне берiлген жердi оның нысаналы мақсатына
сәйкес пайдалануға;
2) топырақ құнарлылығының төмендеуiне жол
бермеуге;
3) ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрудiң табиғат
қорғау технологияларын қолдануға және жер қорғау
жөнiндегi шаралар кешенiн жүзеге асыруға;
4) өз қызметiнiң нәтижесiнде экологиялық ахуалдың
нашарлауына жол бермеуге;
5) жер учаскесiнде құрылыс салуды жүзеге асыру
кезiнде сәулеттiк-жоспарлау, құрылыс, экологиялық,
санитарлық-гигиеналық және өзге де арнайы та
лаптарды (нормаларды, ережелердi, нормативтердi)
басшылыққа алуға;
6) басқа жер пайдаланушылар мен жер учаскелерi
меншiк иелерiнiң құқығын бұзбауға;
7) сервитуттарды Қазақстан Республикасының жер
заңнамасында
белгiленген
тәртiппен
берудi
қамтамасыз етуге мiндеттi («сервитут — бөгде
біреудің жер телімін, соның ішінде өтетін
жерді, тар өтпелерді, жол салу және қажетті
коммуникацияларды, аңшылық шаруашылықтың басқа да қажеттіліктерін шектеулі
мақсатты пайдалану құқығы).
Шаруа немесе фермерлік қожалық ерікті түрде
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законами Республики Казахстан.
Крестьянское или фермерское хозяйство, как самостоятельный предприниматель, имеет:
1) право самостоятельно хозяйствовать на земле,
используя ее в целях производства сельскохозяйственной продукции;
2) право собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных и иных культур и насаждений,
на произведенную сельскохозяйственную продукцию, полученную в результате использования
земельного участка, и на доходы от ее реализации;
3) право использовать в установленном порядке
для нужд своего хозяйства имеющиеся на земельном участке песок, глину, гравий и другие общераспространенные полезные ископаемые, торф, лесные
угодья, поверхностные и подземные воды, а также
эксплуатировать иные полезные свойства земли;
4) право на возмещение убытков в полном объеме
при принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд;
5) право возводить на праве собственности производственные, бытовые и иные здания (строения,
сооружения) на малоценных угодьях в соответствии
с зонированием земель для нужд хозяйства, не противоречащие целевому назначению земельного
участка;
6) право проводить оросительные, осушительные и
иные мелиоративные работы, строить пруды и иные
водоемы в соответствии с установленными строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями.
Крестьянское или фермерское хозяйство обязано:
1) использовать предоставленную землю в соответствии с целевым назначением;
2) не допускать снижения плодородия почвы;
3) применять природоохранные технологии производства сельскохозяйственной продукции и осуществлять комплекс мероприятий по охране земель;
4) не допускать ухудшения экологической обстановки
в результате своей деятельности;
5) руководствоваться при осуществлении на земельном участке строительства архитектурно-планировочными,
строительными,
экологическими,
санитарно-гигиеническими и иными специальными
требованиями (нормами, правилами, нормативами);
6) не нарушать права других землепользователей и
собственников земельных участков;
7) обеспечивать предоставление сервитутов
(«сервитут — право ограниченного целевого
пользования чужим земельным участком,
в том числе для прохода, проезда, прокладки
и эксплуатации необходимых коммуникаций,
охотничьего хозяйства и иных нужд).
Крестьянское или фермерское хозяйство создается добровольно и считается созданным с момента государственной регистрации права на земельный участок, а в случаях, установленных законами Республики
Казахстан, после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При регистрации крестьянского
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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құрылады және жер теліміне құқығын мемлекеттік
тіркеуден кезден бастап, Қазақстан Республикасы
заңында белгіленген жағдайларда, жеке кәсіпкер
ретінде тіркелгеннен кейін құрылған болып саналады. Бірлескен кәсіпкерлікке негізделген шаруа немесе
фермерлік қожалықты тіркеу кезінде мемлекеттік тіркеу
туралы куәлік шаруа немесе фермерлік қожалықтың басшысына беріледі. Куәлікке тиісті аумақтық салық органы бөлімшесінің басшысы куәландырған шаруа немесе
фермерлік қожалық мүшелерінің тізімі қосымша беріледі.
Жер учаскелерi Қазақстан Республикасы азаматтарына шаруа (фермерлік) қожалығын немесе фермерлік
шаруашылықты жүргiзу үшiн жеке меншiк құқығымен
немесе 10 жылдан 49 жылға дейiнгi мерзiмге уақытша
өтеулi жер пайдалану құқығымен, ал шалғайдағы мал
шаруашылығын жүргiзу үшiн (маусымдық жайылымдар) осы Заңға жəне Қазақстан Республикасының жер
заңдарына сəйкес уақытша өтеусiз жер пайдалану
құқығымен берiледi.
Шаруа (фермерлік) қожалығын жүргiзу үшiн ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесiне жеке
меншiк құқығын беру ақылы негiзде жүзеге асырылады.
Бұл ретте, Қазақстан Республикасының азаматтары
жер учаскесiне жеке меншiк құқығын Қазақстан
Республикасының жер заңдарына сəйкес айқындалатын
оның кадастрлық (бағалау) құнына тең бағамен не
жеңiлдетiлген бағамен алуы мүмкiн. Жер учаскесiн сатып алу сомасын төлеу жер учаскесiне жеке меншiк
құқығын алған тұлғаның жазбаша өтiнiшi бойынша он
жыл мерзiмге дейiн ұзартылып жүргiзiлуi мүмкiн.
Оралмандарға шаруа (фермер) қожалығын жүргiзу
үшiн жep учаскелерiн беру уақытша жер пайдалану
құқығымен жүзеге асырылады.
Жеке еңбегiмен қатысу негiзiнде шаруашылық
жүргiзетiн, арнаулы ауыл шаруашылығы бiлiмi мен
бiлiктiлiгi бар, ауыл шаруашылығында iс жүзiндегi жұмыс
тəжiрибесi бар жəне осы ауданда, қалада, ауылда (селода), кентте тұратын азаматтар шаруа (фермерлік)
қожалығын жүргiзу үшiн жер учаскесiн алуға басым
құқықты пайдаланады.
Жұмысшыларының орташа жылдық саны 50-ден
аспайтын жəне активтерінің жалпы саны жылына орташа алпыс мың есе есептік көрсеткіштен аспайтын шаруа
(фермерлік) қожалықтары:
• заңда қарастырылған тəртіпте жəне шарт бойынша
электр энергиясы қуатына қосылған, жылу, сумен
қамтамасыз ету жəне кәрізге төлеуден босатылады
Қазақстан Республикасы табиғи монополиялар жəне
реттелетін нарық заңын қолданумен;
• мемлекеттің қатысуымен ақысыз екінші деңгейдегі
банктерде шоттар ашады;
• бухгалтерлік есепті жеке кəсіпкерлер сияқты
жеңілдетілген түрде береді;
• мемлекеттік қажеттілік үшін тапсырыстарды беруде
құқық артықшылықтарын қолданады, оның шарттары
Қазақстан Республикасының Үкіметімен анықталады;
• ақпараттық қызмет (құралдар), сондай ақ ғылымизерттеу өңдеумен технологияларына мемлекеттік
бюджетте
тиісті
жылға
жеке
кəсіпкерлікті
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

или фермерского хозяйства, основанного на совместном предпринимательстве, свидетельство о государственной регистрации выдается на главу крестьянского
или фермерского хозяйства. К свидетельству прилагается список членов крестьянского или фермерского хозяйства, заверенный руководителем соответствующего
территориального подразделения налогового органа.
Для ведения крестьянского или фермерского хозяйства земельные участки предоставляются гражданам
Республики Казахстан на праве частной собственности
или на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком от 10 до 49 лет, а для ведения отгонного животноводства (сезонные пастбища) на праве
временного безвозмездного землепользования в соответствии с настоящим Законом и земельным законодательством Республики Казахстан.
Предоставление права частной собственности на
земельный участок сельскохозяйственного назначения
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
осуществляется платно. При этом граждане Казахстана
могут приобрести право частной собственности на земельный участок по цене, равной его кадастровой (оценочной) стоимости, или по льготной цене, определяемой в соответствии с земельным законодательством РК.
Выплата сумм за выкуп земельного участка может производиться в рассрочку до десяти лет по письменному
заявлению фермера.
Предоставление земельных участков для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства оралманам осуществляется на праве временного землепользования.
Преимущественным правом получения земельного
участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства пользуются граждане, которые будут вести хозяйство лично, обладающие специальными сельскохозяйственными знаниями и квалификацией, имеющие практический опыт работы в сельском хозяйстве и проживающие в данном районе, городе, ауле (селе), поселке.
Крестьянские (фермерские) хозяйства со среднегодовой численностью работников до 50 человек (включительно) и общей стоимостью активов в среднем за год
не свыше шестидесятитысячекратного расчетного показателя, как субъекты малого предпринимательства:
• в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, освобождаются
от платы за присоединяемую мощность по электроэнергии, тепло-водоснабжению и канализации с
применением законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых
рынках;
• открывают счета в банках второго уровня с государственным участием без взимания платы;
• представляют бухгалтерскую отчетность в упрощенном порядке, как индивидуальные предприниматели;
• пользуются преимущественным правом при размещении заказов для государственных нужд, условия
которых определяются Правительством Республики
Казахстан;
• получают информационные услуги (средства), а
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мемлекеттік қаржылық қолдау шеңберінде бөлінген
қаражатты жеңілдік шарттарымен алады;
• мамандар дайындауға, қайта даярлау жəне біліктігін
көтеруді жеке кəсіпкерлікті қолдауға бөлінген
қаражат есебінен жүргізіледі.
Шаруа немесе фермерлік қожалықтар арнайы
салықтық режимді немесе жалпы бекітілген тəртіпті өз
бетінше таңдап алуға құқылы.
Шаруа немесе фермерлік қожалықтарға арналған
арнайы салық режимі:
• бірыңғай жер салығын төлеу негізінде бюджетпен
ерекше есеп айырысу тәртібін қарастырады;
• өндіріспен айналысатын шаруа және фермерлік
қожалықтардың қызметіне таратылады:
• ауылшаруашылық өнімдеріне;
• су өнімдеріне (балықшылық);
• ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу;
• акцизделетін тауарларды сату. Өндіру және өңдеуден басқа жағдайда, өзі өндіретін су өнімдері
(балықшылық) және оны сату.
Арнайы салық режимін қолдану құқығы ұсынылады:
1. Шаруа немесе фермерлік қожалықтары
2. Жер телімі болған жағдайда
• жекеменшік құқығымен
• және (немесе) жер пайдалану құқығымен (екінші
		
қайтара жерді пайдалану құқығымен қоса
		
алғанда).
Бірыңғай жер салығы қолданылғанда фермерлік немесе шаруа қожалықтары төлеуден босатылады:
1) осы арнайы салық режимі қолданылатын шаруа
немесе фермерлік қожалықтың қызметінен түскен
табыс, соның ішінде арнайы салық режимі таралатын
қызмет түрлеріне қатысты шығындарды (шығыстары)
жабу үшін мемлекеттік бюджеттен алынған сома
түріндегі табыс жеке табыстың салығынан;
2) қосылған құн салығынан (ҚҚС) — қызметін жүзеге
асырудан түскен айналымдар бойынша;
3) жер салығынан немесе жер телімдерін пайдалану
төлемінен — арнайы салық режимі таралатын
қызметте пайдаланылатын жер телімдері бойынша;
4) меншік және жекеменшік құқығы негізінде
мүшелеріне тиесілі және жеке ауылшаруашылық
өнімдерін өндіру, сақтай мен өңдеу барысында
тікелей қолданылатын көліктік құралдарға қатысты
салықтан:
• қозғалтқышының көлемі 2 500 текше сантимет		
рге дейінгі бір жеңіл автомобильге;
• 1:1 ара қатынасын сақтағанда 1000 гектар егінге
		
(шөп шабу, жайылым) қозғалтқышының шекті
		
жиынтық көлемі 1000 кВт шамасындағы жүк
		
автомобильдері;
• жеке ауылшаруашылық өнімдерін өндіру кезінде
		
қолданылатын арнайы ауылшаруашылық техни		
касы;
• ауылшаруашылығы мақсатында сүтті немесе
		
суды жеткізуге арналған автомобиль-цистерна;
• мал дәрігерлік қызмет автомобилі;
• автозообиологиялық зертханалар;
• автожемтасығыш;
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также научно-технические разработки и технологии
на льготных условиях в пределах средств, предна
значенных в государственном бюджете на соответствующий год в рамках государственной финансовой поддержки малого предпринимательства;
• проводят подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров за счет средств, предусмотренных для поддержки малого предпринимательства.
Крестьянские или фермерские хозяйства вправе самостоятельно выбрать специальный налоговый режим,
или общеустановленный порядок. Специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств:
• предусматривает особый порядок расчетов с бюджетом на основе уплаты единого земельного налога,
• распространяется на деятельность крестьянских
или фермерских хозяйств по производству:
• сельскохозяйственной продукции,
• продукции аквакультуры (рыбоводства),
• переработке сельскохозяйственной продукции,
• продукции аквакультуры (рыбоводства) собст		
венного производства и ее реализации,
		
за исключением деятельности по произво		
дству, переработке и реализации подакциз		
ных товаров.
Право применения специального налогового режима предоставляется:
1. крестьянским или фермерским хозяйствам,
2. при наличии земельных участков:
• на праве частной собственности
• и (или) на праве землепользования (включая
		
право вторичного землепользования).
При применении единого земельного налога, крестьянские или фермерские хозяйства не оплачивают:
1) индивидуальный подоходный налог с доходов от
деятельности крестьянского или фермерского
хозяйства, в том числе доходов в виде сумм, полученных из средств государственного бюджета на
покрытие затрат (расходов), связанных с деятельностью, на которую распространяется данный специальный налоговый режим;
2) налог на добавленную стоимость — по оборотам
от осуществления деятельности, на которую распространяется данный специальный налоговый режим;
3) земельный налог и (или) плата за пользование
земельными участками — по земельным участкам,
используемым в деятельности, на которую распространяется данный специальный налоговый режим;
4) налог на транспортные средства, принадлежащих его членам на праве общей собственности, на
праве собственности и непосредственно используемым в процессе производства, хранения и переработки собственной сельскохозяйственной продукции:
• один легковой автомобиль с объемом двигателя
		
включительно до 2 500 кубических сантиметров;
• грузовые автомобили с предельной суммарной
		
мощностью двигателя в размере 1000 кВт на
		
1000 гектаров пашни (сенокосов, пастбищ)
		
с соблюдением соотношения 1:1.
• специализированной
сельскохозяйственной
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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• автотиегіш;
• дәнсепкіштердің автотолтырушысы;
• тыңайтқыштарды салуға арналған автомашиналар;
• минералдық тыңайтқыштар мен улы химикат		
тарды ұшаққа автотиегіш;
• түктердің қатарын автотасымалдаушы;
• жемді автолақтырғыш;
• сабақ жинағыш машиналар;
• әуе кемесі АН-2 а/ш;
• өзі жүретін жатка;
• астық жинайтын комбайн;
• дөңгелекті трактор, өзі жүретін шасси және
		
ыңғайлы энергетикалық құралдар;
• азық жинайтын комбайндар;
• ауылшаруашылық машиналарын техникалық
		
жөндеу және қызмет көрсету бойынша
		
шеберхана-автомобильдер;
• өзі жүретін шөп шабатын машина;
• мая үйгіш машина;
• жинайтын комбайндар (тамыр жеміс, картоп,
		
томат, жасыл бұршақ, мақта және басқа да
		
ауылшаруашылық өнімдерін жинау бойынша).
5) жеке ауылшаруашылық өнімдерін өндіру, сақтай
мен өңдеу барысында тікелей қолданылатын әрі
меншік құқығы негізінде тиесілі мүлік салығынан.
Бірыңғай жер салығын төлеушілер салық органына қосылған құн салығы бойынша есепке тұру туралы
салықтық өтінішін ерікті түрде беруге құқылы.
Ауыл шаруашылық өнiмдерiн, су өнімдерін (балықшылық)
өндiрушi заңды тұлғаларға және ауылдық тұтынушылар
кооперативіне арналған арнайы салық режимi (бұдан
әрі — арнайы салық режимі) корпоративтік табыс
салығын, қосылған құн салығын, әлеуметтік салықты,
жер салығын, мүлік салығын, көлік құралдарының
салығын есептеудің ерекше тәртібін қарастырады.
Бұл режим төмендегілерге таралады:
1) ауылшаруашылық өнімдерін, су өнімдерін (балықшылық) өндіретін заңды тұлғалардың төмендегі
қызметіне:
• жердi пайдалана отырып, ауыл шаруашылық,
		
су өнімдерін (балықшылық) өнiмдерiн өндiру, өзi
		
өндiрген осы өнiмдi ұқсату және өткiзу;
• толық кезеңдi (төлдi өсiруден бастап) мал шаруа		
шылығы мен құс шаруашылығының (соның
		
iшiнде асыл тұқымды), ара шаруашылығының
		
ауыл шаруашылық өнiмдерiн өндiру жөнiндегi,
		
сондай-ақ өзi өндiрген осы өнiмдердi ұқсату
		
және өткiзу бойынша қызметiне қолданылады.
2) ауылдық тұтынушылар кооперативінің төмендегі
қызметі:
• шаруа немесе фермерлік қожалық — осы коопер		
тив мүшелері (жарнашылар) өндірген ауыл
		
шаруашылық, су өнімдерін (балықшылық)
		
өнiмдерiн сату;
• шаруа немесе фермерлік қожалық - осы коопер		
тив мүшелері (жарнашылар) өндірген ауыл
		
шаруашылық, су өнімдерін (балықшылық)
		
өнiмдерiн өңдеу және осы өнімдерді қайта өңдеу
		
нәтижесінде алынған өнімдерді сату бойынша
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

		
технике,
используемой
в
производстве
		
собственной сельскохозяйственной продукции:
• автомобили-цистерны для перевозки молока
		
или воды для сельскохозяйственных целей;
• автомобили ветеринарной службы;
• автозообиологические лаборатории;
• автокормовозы;
• автопогрузчики;
• автозаправщики сеялок;
• автомашины для внесения удобрений;
• автозагрузчик самолетов минеральными удо		
брениями и ядохимикатами;
• автотранспортировщики штабелей тюков;
• авторазбрасыватель приманок;
• ботвоуборочные машины;
• воздушное судно АН-2 с/х;
• жатки самоходные;
• зерноуборочные комбайны;
• колесные тракторы, самоходные шасси и мо		
бильные энергетические средства;
• кормоуборочные комбайны;
• автомобили-мастерские по ремонту и техническо		
му обслуживанию сельскохозяйственных машин;
• самоходные косилки;
• стогообразователи;
• уборочные комбайны (по сбору корнеплодов,
		
картофеля, томатов, зеленого горошка, хлопка
		
и другой сельскохозяйственной продукции);
5) налог на имущество, имеющееся на праве собственности, непосредственно используемое в процессе производства, хранения и переработки
собственной сельскохозяйственной продукции.
Плательщики единого земельного налога вправе
добровольно подать налоговое заявление в налоговый
орган о постановке на учет по налогу на добавленную
стоимость.
Специальный налоговый режим для юридических
лиц — производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельских потребительских кооперативов (далее — специальный налоговый режим) предусматривает особый порядок исчисления корпоративного подоходного налога,
налога на добавленную стоимость, социального налога,
земельного налога, платы за пользование земельными
участками, налога на имущество, налога на транспортные средства.
Этот режим распространяется на:
1) деятельность юридических лиц — производителей сельскохозяйственной продукции, продукции
аквакультуры (рыбоводства) по:
• производству сельскохозяйственной продукции,
		
продукции аквакультуры (рыбоводства) с исполь		
зованием земли, переработке и реализации
		
указанной продукции собственного производства;
• производству продукции животноводства и пти		
цеводства (в том числе племенного) с полным
		
циклом (начиная с выращивания молодняка),
		
пчеловодства, аквакультуры (рыбоводства), а
		
также переработке и реализации указанной
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қызметiне қолданылады.
Бұл режим заңды тұлға ретінде құрылған, олардың
қызметі — акцизделенетін тауарларды өндіру, қайта
өңдеу және сату болып табылса, шаруа немесе
фермерлік қожалықтардың қолдануға құқығы жоқ.
Жеке меншiк құқығымен және (немесе) жер пайдалану құқығымен (кейiнгi жер пайдалану құқығын қоса
алғанда) жер учаскелерi болған кезде шаруа (фермер)
қожалықтарына арнайы салық режимiн қолдану құқығы
берiледi.
Ерекше тәртіп бойынша есептелген корпоративтік
табыс салығының, қосылған құн салығын, әлеуметтік
салықтың, жер салығының,
мүлік салығының,
көлік құралдарының салығының сомасы 70 пайызға
төмендетіледі.
Егер сіз шаруа немесе фермерлік қожалықтарға
арналған арнайы салық режимін қолданатын болсаңыз,
онда Сіз арнайы салық режимі қолданылатын қызметті
жүзеге асыру барысында түскен табыс бойынша табыс салығын төлеуші болып табылмайды және мұндай
есепті тапсырмайды.
Егер Сіз қызметте пайдаланатын жер телімдері бойынша (шаруа немесе фермерлік қожалықтарға арналған
арнайы салық режимін қолданатын) бірыңғай жер
салығын төлейтін болсаңыз, жер салығын төлемейсіз.
Салық салу объектісіне бірыңғай жер салығын есептеуге жер телімін бағалау құны жатады.
Арнайы салық режимін қолдану үшін шаруа немесе фермерлік қожалықтар аталмыш режим қолданыла
бастаған алғашқы жылдың 20 ақпанынан кешіктірмей
жер телімі орналасқан мекенжайдағы салық органынан салықтық өтінішін ұсынады (көрсетілген мерзімге

		
продукции собственного производства;
2) деятельность сельских потребительских кооперативов по:
• реализации сельскохозяйственной продукции,
		
продукции аквакультуры (рыбоводства), произ		
веденной крестьянскими или фермерскими
		
хозяйствами — членами (пайщиками) данных
		
кооперативов;
• переработке сельскохозяйственной продукции,
		
продукции аквакультуры (рыбоводства), произ
		
веденной крестьянскими или фермерскими
		
хозяйствами — членами (пайщиками) данных
		
кооперативов, и реализации продукции, полу		
ченной в результате переработки данной про		
дукции.
Этот режим не вправе применять крестьянские или
фермерские хозяйства, которые созданы как юридические лица, а также, если их деятельность — производство, переработка и реализация подакцизных товаров.
Суммы корпоративного подоходного налога, налога на
добавленную стоимость, социального налога, земельного налога, платы за пользование земельными участками, налога на имущество, налога на транспортные
средства, исчисленные в общеустановленном порядке,
подлежат уменьшению на 70 процентов.
Если Вы применяете специальный налоговый режим
для крестьянских или фермерских хозяйств, то Вы не
являетесь плательщиками индивидуального подоходного налога по доходам от осуществления деятельности,
на которую распространяется данный специальный налоговый режим, и, соответственно, не предоставляют
такую отчетность.

Сурет 7. Шаруа немесе фермерлік қожалықтарға арналған арнайы салық режимі
Рисунок 7. Специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств
80

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

6. КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЗАҢДЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ / ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

дейін салықтық өтініш бермесе, салық төлеуші бюджетпен жалпы бекітілген тəртіпте, ол аса күрделі, жүзеге
асыруға келсіледі деп саналады).
Егер Сіз шағын бизнес субъектілеріне арналған арнайы
салық режимін, шаруа немесе фермерлік қожалықтарына
арналған арнайы салық режимін қолданатын болсаңыз,
онда Сіз өкілетті орган бекіткен нысан бойынша салықтық
есеп саясатын бекітуіңіз керек.
Таңдаған режимді тек кейбір жағдайларда болмаса
бір жыл бойы өзгертуге болмайды.
Салықтық өтінішпен қоса мына құжаттардың көшірмелері беріледі:
1) нотариалдық немесе ауылдық (кенттік) атқарушы
органдарымен куəландырылған жер телімдеріне
құқық беретін сәйкестендіру құжаттары;
2) нотариалдық немесе ауылдық (кенттік) атқарушы
органдарымен куəландырылған жер ресурстарын
басқару жөніндегі өкілетті мемлекеттік органдарымен берілген жер телімдерін бағалау құнын анықтау
актілері. Егер Акті болмаса, онда жер телімдерін
бағалау құны жер ресурстарын басқару жөніндегі
өкілетті мемлекеттік органдарымен берген мəліметтерге сәйкес аудан бойынша орта есеппен 1 гектар жердің бағалау құны анықталады.
Егер Сіздің шаруа немесе фермерлік қожалығыңыз
20 ақпаннан кейін құрылса немесе жер теліміне құқық
берілсе, онда Сіз салық органына арнайы салық
режимін қолдану құқығына қатысты салықтық өтінішті
жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті
алғаннан соң немесе осы жер телімі орналасқан (тиісті)
мекенжай бойынша тіркеуге есепке қою сəтінен бастап
отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей беруіңіз керек.
Сіз салықтық өтінішті берген күннен бастап үш
жұмыс күні ішінде салық органы арнайы салық режимін
қолдану туралы немесе арнайы салық режимін
қолдануға рұқсат бермеу туралы шешімді шығарады.
Шешім екі данада жасалады, біреуі Сіздің қол
қоюыңызбен қолыңызға беріледі немесе егер Сіз салық
органы шешім қабылдаған күннен бастап шешімді алу
үшін он күнтізбелік күн ішінде салық органына келмеген жағдайда хабарлама хат түрінде жіберіледі (пошта
арқылы жіберілген хабарлама-хат салық төлеуші пошта
байланысы немесе байланыстың басқа ұйымдарында
алған күні көрсетілгеннен бастап, салық төлеушіге
берілген болып табылады).
Осы арнайы салық режимін қолдануға мүмкіндік
берілмейтін жағдай туындаса, салық төлеуші шартқа
сəйкессіздік туындаған күннен бастап бес жұмыс күні
ішінде салық органына салықтық өтінішті береді жəне
мұндай сəйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан бастап жалпы бекітілген тəртіпке көшеді.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Если Вы плательщик единого земельного налога по
земельным участкам, используемым в деятельности (на
которую распространяется специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств), то земельный налог также не оплачивается.
Объектом налогообложения для исчисления единого земельного налога является оценочная стоимость
земельного участка.
Для применения специального налогового режима крестьянские или фермерские хозяйства не позднее
20 февраля первого года применения указанного режима представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговое заявление (непредставление налогового заявления к указанному сроку
считается согласием налогоплательщика осуществлять
расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке,
что гораздо сложнее).
Если Вы применяете специальный налоговый режим
для субъектов малого бизнеса, специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств,
то Вы должны утвердить налоговую учетную политику,
разработанную самостоятельно по форме, установленной уполномоченным органом.
Выбранный режим в течение года поменять нельзя,
за некоторыми исключениями.
Одновременно с налоговым заявлением представляются копии следующих документов:
1) правоустанавливающих, идентификационных
документов на земельные участки, засвидетельствованные нотариально или сельскими (поселковыми)
исполнительными органами;
2) актов определения оценочной стоимости земельных участков, выданных уполномоченным государственным органом по управлению земельными
ресурсами, засвидетельствованные нотариально
или сельскими (поселковыми) исполнительными
органами. Если Акта нет, то оценочная стоимость
земельных участков определяется исходя из оценочной стоимости 1 гектара земли в среднем по
району по данным, предоставленным уполномоченным государственным органом по управлению
земельными ресурсами.
Если Ваше крестьянское или фермерское хозяйство
было образовано или если права на земельный участок
возникли после 20 февраля, то Вы представляете налоговое заявление на право применения специального налогового режима в налоговый орган не позднее
тридцати рабочих дней после получения свидетельства
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или с момента постановки на регистрационный учет по месту нахождения данного земельного
участка (соответственно).
В течение трех рабочих дней со дня представления
Вами налогового заявления, налоговый орган выносит
решение о применении специального налогового режима
или об отказе в применении специального налогового
режима.
Решение оформляется в двух экземплярах: один экземпляр вручается Вам под роспись или направляется
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ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚАНДАЙ ТҮРЛЕРІ БАР?
Заңды тұлғаға меншік құқығына, шаруашылық иелену немесе жедел басқару құқығымен дербес мүлікке ие
болатын жəне сол мүлік арқылы өзінің міндеттемелері
бойынша жауап беретін, өз атынан мүліктік жəне
жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерге ие
болып жəне жүзеге асырып отыра алатын, сотта
талапкер жəне жауапкер бола алатын ұйым жатады.
Заңды тұлғаның атауы Қазақстан Республикасында
тіркелген заңды тұлғалардың атауын толықтай немесе бір бөлігін қайталамауы қажет. Коммерциялық
ұйым болып табылатын заңды тұлғаның атауы заңды
тұлғаны тіркегеннен кейін оның фирмалық атауына айналады. Заңды тұлға фирмалық атауын өзі пайдалануға
құқылы, яғни басқа тұлғалар қолдана алмайды. Олар
бөгде біреудің фирмалық атауын заңсыз пайдаланса,
фирмалық атаудың иесінің талабы бойынша мұндай атауды қолдануды тоқтауға және тартқан шығынды өтеуге
міндетті. Сондықтан компания атауы іздеу барысында,
өзіндік, жаңа атау ойлап табыңыз!
Заңды тұлғалар коммерциялық және коммерциялық
емес болып екіге бөлінеді. Егер компания табыс табу
мақсатында құрылған болса, қатысушылары кірісті
бөліп алады (құрылтайшы құжаттарда жазылған), сол
себептен де ол коммерциялық болып табылады.
Заңды тұлға дербес балансқа немесе мөрге ие
болуға міндетті.
Коммерциялық заңды тұлғаға өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде табыс табуды көздеп отырған ұйым жатады.
Коммерциялық емес ұйым кәсіпкерлік қызмет айналыса
алады, бірақ жарғыда көрсетілген шеңберден аспайды!!!

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛАЙ ТІРКЕУГЕ БОЛАДЫ?
Заңды тұлға оның мемлекеттік тіркеуден өткен
сəтінен бастап құрылған болып есептеледі.
Заңды тұлғаны тіркеу үшін тіркеу органына
төмендегідей құжаттар ұсынылады:
1) Бекітілген пішімдегі өтініш.
2) Мемлекеттік жəне орыс тіліндегі құрылтай
құжаттардың бау өткізілген жəне нөмірленген
түріндегі, үш данадағы тізбесі.
3) Заңды тұлғаның басшысы мен құрылтайшыларының жеке басын куəландыратын құжаттардың,
олардың салық төлеуші ретіндегі куəліктерінің
көшірмелері.
4) Заңды тұлғаның орналасқан жерін куəландыратын құжат.
5) Бюджетке заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
үшін алымның төленгенін растайтын түбіртек
немесе құжат.
Кейбір жағдайда қызметтің ұйымдық-құқықтық нысанына, түріне байланысты қосымша құжаттар мен
оларға талаптар заңда бекітіледі.
Коммерциялық заңды тұлғалар өз қызметін үлгі
жарғысы негізінде жүзеге асырулары мүмкін, оның
мазмұны заңды тұлғаның ұйымдық құқықтық нысаны82

Вам по почте заказным письмом с уведомлением, в случае если Вы не явились в налоговый орган для получения решения в течение десяти календарных дней со
дня принятия решения налоговым органом (при этом,
решение, направленное по почте заказным письмом с
уведомлением, считается врученным налогоплательщику с даты отметки налогоплательщиком в уведомлении почтовой связи или иной организации связи).
В случаях возникновения условий, не позволяющих
применять этот специальный налоговый режим, налогоплательщик представляет налоговое заявление в налоговый орган в течение пяти рабочих дней с даты возникновения несоответствия условиям и переходит на
общеустановленный порядок с месяца, следующего за
месяцем, в котором возникло такое несоответствие.
КАКИЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
СУЩЕСТВУЮТ?
Юридическим лицом является организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права
и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Наименование юридического лица не должно полностью или
в существенной части дублировать наименование юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан. Наименование юридического лица, являющегося
коммерческой организацией, после регистрации юридического лица, является его фирменным наименованием. Юридическое лицо имеет исключительное право
использования фирменного наименования, т.е. другие
лица не могут его использовать. Те, кто незаконно используют чужое фирменное наименование, по требованию собственника фирменного наименования обязаны
прекратить использование такого наименования и возместить причиненные убытки. Так что, находясь в поиске наименования компании, придумывайте свое, оригинальное наименование!
Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие. Если компания создается с целью извлекать доход и участники распределяют доход (что
прописывается в учредительных документах), то она
является коммерческой.
Юридическое лицо обязано иметь самостоятельный
баланс и печать.
Коммерческим юридическим лицом является организация, преследующая извлечение дохода в качестве
основной цели своей деятельности.
Некоммерческие организации тоже могут заниматься предпринимательской деятельностью, но только в
рамках того, что указано в уставах!!!

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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на байланысты Үкімет Қаулысымен белгіленеді. Егер
заңды тұлғаның құрылтайшылары өз қызметін үлгі
жарғы негізінде жүзеге асыруға шешім қабылдаса,
онда заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу барысында
жарғыны беру талап етілмейді. Сонымен қатар тіркеуші
мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасы Әділет
министрлігі бекіткен нысанда нотариалдық тəртіпте
куəландырылған өтінішті үш данада береді, тек шағын
кəсіпкерліктің субъектісі болып табылатын шаруашылық
серіктестіктің өтінішінен басқалары.
Заңнамалық актілермен ескерілген құжаттардан
өзге қандай да бір құжаттар мен мəліметтерді талап
етуге тыйым салынады.
Құжаттардың жиынтығы толық ұсынылмай, оларда
кемшіліктер болып, құрылтай құжаттар бойынша сарапшының (маманның) қорытындысын алу қажет болған
жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерімен ескерілген өзге негіздемелер
бойынша мемлекеттік (есептік) тіркеу мен қайта тіркеудің мерзімі тоқтатылады.
Заңды тұлға құрылтай құжаттарға негізделумен
əрекет етеді:
• құрылтай шарты (егер коммерциялық ұйымды бір
ғана тұлға құрып отырса, жасалмайды);
• Жарғы.
Шағын кəсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік
тіркеу (қайта тіркеу) жəне олардың филиалдары мен
өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) əрекеті қажетті
құжаттар қосарланған өтініштің берілген күнінен бастап
үш жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізілуі тиіс.
Заңды тұлғаны құрудың мақсатқа лайықты
болмауының себебіне орай оны тіркеуден бас тартуға
жол берілмейді. Мемлекеттік тіркеуден бас тартуға
байланысты сотқа шағымдануға болады. Тіркеу органы заңды тұлғаны тіркеуден жəне филиалды (өкілдікті)
есептік тіркеу мен қайта тіркеуден заңсыз түрде
бас тартқан жағдайда өтінім беруші сол арқалаған
шығындарды сот тəртібімен өтеп беруді талап етуге
құқылы.

ТОЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК (ТС) ДЕГЕН НЕ?
Толық серiктестiктiң мүлкi жеткiлiксiз болған
жағдайда қатысушылары серiктестiктiң мiндеттемелерi
бойынша өзiне тиесiлi барлық мүлкiмен ортақ
жауапкершiлiкте болатын серiктестiк толық серiктестiк
деп танылады.
• Азамат тек бір ғана толық серіктестіктің қатысушысы бола алады.
• Толық серіктестікке қатысушының қалған қатысушылардың келісімінсіз өз атынан жəне өз мүддесін
көздеумен немесе үшінші тұлғалардың мүддесінде
серіктестік
қызметінің
тақырыбын
құрайтын
мəмілелерді жасасуға құқығы жоқ.
• Қатысушы өз үлесін (үлесінің бір бөлігін) өзге қатысушыларға немесе үшінші тұлғаларға тек қалған
қатысушылардың келісуімен ғана бере алады.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЛИЦО?
Юридическое лицо считается созданным с момента
его государственной регистрации.
Для регистрации юридического лица в регистрирующий орган предоставляются:
1) заявление по установленной форме;
2) перечень учредительных документов на государственном и русском языках, в прошнурованном
и пронумерованном виде, в трех экземплярах;
3) копии документов, удостоверяющих личность
руководителя и учредителей юридического лица, их
свидетельств налогоплательщика;
4) документ, удостоверяющий местонахождение
юридического лица;
5) квитанция или документ, подтверждающий
уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию юридических лиц.
В некоторых случаях, в зависимости от организационно-правовой формы, вида деятельности, законодательством установлены дополнительные документы
и требования к ним.
Коммерческие юридические лица могут осуществлять свою деятельность на основании типового устава, содержание которого определено Постановлением
Правительства в зависимости от организационной правовой формы юридического лица.
В случае если учредители юридического лица приняли решение осуществлять свою деятельность на
основе типового устава, то представление устава в
процессе государственной регистрации юридического
лица не требуется. При этом в регистрирующие органы представляются три экземпляра заявления по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан, удостоверенные в нотариальном порядке
(нотариальное удостоверение не требуется для субъектов малого предпринимательства).
Требование каких-либо документов и сведений, кроме документов предусмотренных законодательными актами, запрещается.
В случаях представления неполного пакета документов, наличия в них недостатков, необходимости
получения по учредительным документам заключения
эксперта (специалиста), а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан, срок государственной (учетной) регистрации и перерегистрации прерывается.
Юридическое лицо действует на основании учредительных документов:
• учредительного договора (не заключается, если
коммерческая организация учреждается одним лицом);
• устава.
Государственная регистрация (перерегистрация) субъектов малого предпринимательства и учетная регистрация
(перерегистрация) их филиалов и представительств должны быть произведены не позднее трех рабочих дней со дня
подачи заявления с приложением необходимых документов.
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Сурет 8. Коммерциялық заңды тұлғалар
Рисунок 8. Коммерческие юридические лица

•

Толық серіктестіктің қатысушысы серіктестіктен
шығатыны туралы қалған қатысушыларды заңнамалық актілермен немесе құрылтай келісімшарт пен
ескерілген мерзімнен кем болмайтын мерзімнен
бұрын ескертумен содан кез келген уақытта шығып
кете алады.

КОММАНДИТТIК СЕРIКТЕСТIК (КС) ДЕГЕН НЕ?
Серiктестiктiң мiндеттемелерi бойынша өзiнiң
бүкiл мүлкiмен (толық серiктерiмен) қосымша жауап беретiн бiр немесе одан да көп қатысушылармен
қатар, серiктестiктiң (салымшылардың) мүлкiне өздерi
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Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности образования юридического лица не допускается. Отказ в государственной регистрации может быть
обжалован в суде. В случае незаконного отказа в регистрации юридического лица и учетной регистрации
и перерегистрации филиала (представительства) регистрирующим органом заявитель вправе требовать возмещения понесенных им убытков в судебном порядке.
ЧТО ТАКОЕ «ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (ПТ)»?
Полным признается товарищество, участники которого при недостаточности имущества полного товарищества несут солидарную ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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салған салымдардың жиынтығымен шектелетiн бiр
немесе одан көп қатысушыларды да енгiзетiн және
серiктестiктiң кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға
қатыспайтын серiктестiк сенiм серiктестiгi деп танылады. Салымшылардың жауапкершілігі енгізген салымның
сомасымен шектеледі, жəне олар серіктестіктің
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына қатыспайды.
• Азамат тек бiр ғана сенiм серiктестiгiнiң толық
серiктесi бола алады.
• Сенiм серiктестiгiндегi толық серiктес толық
серiктестiктiң қатысушысы бола алмайды.
• коммандиттік серіктестіктің салымшысы құрылтай
құжаттармен ескерілген өлшемде, əдіс пен тəртіп
бойынша бастапқы салым мен қосымша жарналарды
(салымдарды) салымдап отыруға міндетті.
Сенім (Коммандиттік) серіктестігінің салымшысы
төмендегідей құқықтарға ие:
• серіктестіктің таза табысының оның жарғылық
капиталдағы үлесіне тиесілі бөлігін құрылтай
құжаттарда ескерілген тəртіп бойынша алып отыру;
• серіктестіктің қаржылық есебімен танысу, сондайақ оның дұрыс құрастырылғанын тексеру мүмкіндігін
қамтамасыз етуді талап ету;
• Жарғылық капиталдағы өз үлесін немесе оның бөлігін басқа салымшыға немесе үшінші тұлғаға
серіктестіктің заңдық актілері мен құрылтай
құжаттарында қарастырылған тəртіпте беруге.
• Салымшының өзінің барлық үлесін басқа тұлғаға
беруі оның серіктестік қатысушысы болуын
тоқтатады.

«ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
(ЖШС)» ДЕГЕН НЕ?
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік деп бір немесе
бірнеше тұлғаның құрған серіктестігі танылады.
ЖШС Жарғылық капиталы құрылтай құжаттарына
сəйкес белгілі өлшемге ие үлестерге бөлінген. ЖШС
қатысушылары
соның
міндеттемелері
бойынша
жауапкершілікте болмайды жəне қызметімен байланысты болатын залалдардың тəуекелін солардың қосқан
салымдарының құны шегінде арқалайды.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

•
•

•

•

Гражданин может быть участником только одного
полного товарищества.
Участник полного товарищества не вправе без
согласия остальных участников совершать от своего
имени и в своих интересах или в интересах третьих
лиц сделки, которые составляют предмет деятельности товарищества.
Передача участником своей доли (части доли) другим
участникам полного товарищества либо третьим
лицам возможна лишь с согласия всех остальных
участников.
Участник полного товарищества может в любое
время выйти из товарищества, предупредив об этом
остальных участников не менее чем за срок, предусмотренный законодательными актами или учредительным договором.
ЧТО ТАКОЕ «КОММАНДИТНОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО(КТ)» ?

Коммандитным признается товарищество, которое
включает, как участников с полной ответственностью (их
называют полными товарищами), так и участников с ограниченной ответственностью (вкладчиков). Ответственность вкладчиков ограничивается суммой внесенного
вклада, и они не принимают участия в осуществлении
товариществом предпринимательской деятельности.		
• Гражданин может быть полным товарищем только
в одном коммандитном товариществе.
• Полный товарищ в коммандитном товариществе не
может быть участником полного товарищества.
• Вкладчик коммандитного товарищества обязан вносить первоначальный вклад и дополнительные
взносы (вклады) в размере, способом и порядке,
предусмотренными учредительными документами.
Вкладчик коммандитного товарищества имеет право:
• получать часть чистого дохода товарищества, причитающуюся на его долю в уставном капитале,
в порядке, предусмотренном учредительными документами;
• знакомиться с финансовой отчетностью товарищества, а также требовать обеспечения возможности
проверки правильности ее составления;
• передать свою долю в уставном капитале или ее
часть другому вкладчику или третьему лицу в порядке, предусмотренном законодательными актами
и учредительными документами товарищества.
Передача вкладчиком всей своей доли иному лицу
прекращает его участие в товариществе.
ЧТО ТАКОЕ «ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОО)»?
Товариществом с ограниченной ответственностью
признается учрежденное одним или несколькими лицами товарищество. Уставный капитал ТОО разделен на
доли определенных размеров в соответствии с учредительными документами. Участники ТОО не отвечают по
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
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Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің құрылтайшылары, сондай-ақ ол құрылғаннан кейін серіктестік мүлкінен үлеске құқық алған адамдар оның қатысушылары
болып табылады.
Сондай-ақ:
• жарғылық капиталдың алғашқы мөлшері мен
құрылтайшылардың салым сомасынан кем емес
жəне серіктестікті мемлекеттік тіркеуден өткеннен
кейінгі айлық есептік көрсеткішінің 100 еселік
өлшеміне теңестіріледі. Бұл — жарғылық капиталының ең төмен мөлшері 100 теңгеден кем болмауы тиіс шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектісі
болып
танылатын
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестікке қолданылмайтынын ескертеміз.
• ЖШС жалғыз қатысушысы ретінде бір тұлғадан
тұратын өзге шаруашылық серіктестігі болуы мүмкін
емес;
• мекемелер, егер заңнамалық актілерде өзгесі
ескерілмесе, меншіктенушінің рұқсаты бойынша ғана
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысушылары бола алады;
• ЖШС өзге түрдегі шаруашылық серіктестігі, акционерлік қоғам немесе өндіріс кооперативі ретінде
қайта құрылуға құқылы.
ЖШС қызметі жоғарыда аталған бірқатар нормативтік — құқықтық актілермен, сондай-ақ ҚР 1998 жылғы 22 сəуірдегі № 220-1 «Жауапкершілігі шектеулі жəне
қосымша жауапкершілікке ие серіктестіктер туралы»
заңымен реттеліп отырады.
«ҚОСЫМША ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ИЕ
СЕРІКТЕСТІК (ҚЖС)» ДЕГЕН НЕ?
Қосымша жауапкершілікке ие серіктестік деп
өзінің қатысушылары соның міндеттемелері бойынша
өздерінің жарғылық капиталға салған салымдары бойынша жауап беретін, ал ол сомалар жеткіліксіз болған
жағдайда соған қосымша түрде тиесілі болып келетін
мүлік бойынша солар салымдаған салымдарға еселі
көлемде жауап беретін серіктестік танылады.
ҚЖС қызметі жоғарыда аталған бірқатар нормативтік
құқықтық актілермен, сондай-ақ ҚР 1998 жылғы 22
сəуірдегі № 220-1 «Жауапкершілігі шектеулі жəне
қосымша жауапкершілікке ие серіктестіктер туралы»
заңымен реттеліп отырады. Қосымша жауапкершілікке
ие серіктестікке арнап жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі туралы ережелер қолданылады.
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ (АҚ) ДЕГЕН НЕ?
Акционерлік қоғам деп өзінің қызметін жүзеге
асыру үшін қаражаттарды тарту мақсатында акциялар
шығарып отыратын заңды тұлға танылады. Акционерлік
қоғамның акционерлері соның міндеттемелері бойынша
жауапкершілікте болмайды жəне заңнамалық актілерде
ескерілген жағдайларды санамағанда, соларға тиесілі
акциялардың құны шегінде қоғамның қызметімен байланысты залалдардың тəуекелін арқаламайды.
Акционерлік
қоғам
өз
қатысушыларының
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деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов.
Участниками товарищества с ограниченной ответственностью являются его учредители, а также лица,
получившие право на долю в имуществе товарищества
после его создания.
А также:
• Первоначальный размер уставного капитала равен
сумме вкладов учредителей и не может быть менее
суммы, эквивалентной ста размерам месячного
расчетного показателя на дату представления
документов для государственной регистрации товарищества, исключение — товарищество с ограниченной ответственностью, являющееся субъектом
малого предпринимательства, размер минимального
уставного капитала которого не может быть менее
100 тенге.
• ТОО не может иметь в качестве единственного
участника другое хозяйственное товарищество,
состоящее из одного лица.
• Учреждения могут быть участниками товариществ
с ограниченной ответственностью с разрешения
собственника, если иное не предусмотрено законодательными актами.
• ТОО вправе преобразоваться в иное хозяйственное
товарищество, акционерное общество или в производственный кооператив.
Деятельность ТОО регулируется рядом нормативных правовых актов, названных выше, а также Законом
РК от 22 апреля 1998 года N 220-1 «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью».
ЧТО ТАКОЕ «ТОВАРИЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТДО)»?
Товариществом с дополнительной ответственностью признается товарищество, участники которого
отвечают по его обязательствам своими вкладами в
уставный капитал, а при недостаточности этих сумм дополнительно принадлежащим им имуществом в размере, кратном внесенным ими вкладам.
Деятельность ТДО регулируется рядом нормативных правовых актов, названных выше, а также Закон
РК от 22 апреля 1998 года N 220-1 «О товариществах
с ограниченной и дополнительной ответственностью».
К товариществу с дополнительной ответственностью
применяются правила о товариществе с ограниченной
ответственностью
ЧТО ТАКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО)?
Акционерным обществом признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения
средств для осуществления своей деятельности. Акционеры акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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мүлкінен бөлектенген мүлікке ие, өз мүлкі шегінде өз
міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болады
жəне өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша
жауапкершілікте болмайды.
Акционерлік қоғамның құқықтық күйі, акционерлердің құқықтары мен міндеттері ҚР АК, Қазақстан
Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы
№ 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, өзге
де заңнамалық актілерге сəйкес белгіленеді.
«ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВ (ӨК)» ДЕГЕН НЕ?
Өндіріс кооперативі деп азаматтардың солардың
жеке еңбектік қатысуына жəне соның мүшелерінің
мүліктік жарналарын (пайларын біріктіруге негізделген)
мүшелік негізіндегі ерікті түрде бірлесуі танылады.
• Кооператив мүшелерінің саны екеуден кем болмауы тиіс.
• Кооператив мүшелері кооперативтің міндеттемелері
бойынша қосымша (субсидиарлық) жауапкершілікте
болады.
• Кооператив мүшесінің кооперативтің міндеттемелері
бойынша (субсидиарлық) жауапкершілігінің шекті
көлемі құрылтай құжаттармен белгіленеді, алайда
ол кооператив мүшесі пайының бағасының көлемінен кем болмауы тиіс.
• Кооператив мүшелерінің арасындағы жауапкершілікті бөлу олардың пайларының көлеміне теңбе-тең
түрде жүргізіледі.
ӨК қызметі жоғарыда аталған бірнеше нормативтік
құқықтық актілермен, сондай-ақ 1995 жылдың
5 қазанындағы №2486 «Өндіріс кооперативі туралы»
заңымен реттеліп отырады.
Шағын бизнес аясында құрылған заңды тұлға
оңайлатылған декларация бойынша жұмыс істеуге
құқылы.
Арнайы салық режимін қолдануға құқығы жоқ:
1) филиалдары, өкілдіктері бар заңды тұлғалар;
2) заңды тұлғалардың филилдары, өкілдіктері;
3) басқа да негізделген құрылымдық бөлімшелері
және (немесе) әртүрлі елді мекендерге салық салу
нысандары бар салық төлеушілер (мүлікті жалға
беру қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілерден басқа);
4) заңды тұлғаның қатысу үлесі 25 пайыздан астам
заңды тұлғалар;
5) құрылтайшысы бір уақытта арнайы салық режимін
қолданатын басқа да заңды тұлғаның құрылтайшысы
болып табылатын заңды тұлға.
Жоғарыда айтылғандай, арнайы салық режимін
келесі қызмет түрлерін жүзеге асыратын тұлғаларға
қолдануға болмайды:
1) акциздік өнімдерді өндіру;
2) акциздік өнімдерді сақтау жəне көтерме түрде
сату;
3) мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін — бензин,
жанармай мен мазутты сату;
4) лотерея ұйымдастыру жəне өткізу (мемлекеттік
(ұлттық) лотереядан басқа);
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Акционерное общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих участников, несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам своих участников.
Правовое положение акционерного общества, права и обязанности акционеров определяются в соответствии с ГК РК, Законом Республики Казахстан от 13 мая
2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», другими законодательными актами.
ЧТО ТАКОЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ (ПК)»?
Производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе членства
для совместной предпринимательской деятельности,
основанной на их личном трудовом участии и объединении его членами имущественных взносов (паев).
• Членов кооператива должно быть не менее двух.
• Члены кооператива несут по обязательствам кооператива дополнительную (субсидиарную) ответственность.
• Предельный размер дополнительной (субсидиарной)
ответственности члена кооператива по обязательствам кооператива определяется учредительными
документами, но не может быть меньше размера
стоимости пая члена кооператива.
• Распределение ответственности между членами
кооператива производится пропорционально размеру их паев.
Деятельность ПК регулируется рядом нормативных
правовых актов, названных выше, а также Законом от
5 октября 1995 года N 2486 «О производственном кооперативе».
Юридическое лицо, созданное в рамках малого бизнеса, имеет право работать по упрощенной декларации.
Специальный налоговый режим не вправе применять:
1) юридические
лица,
имеющие
филиалы,
представительства;
2) филиалы, представительства юридических лиц;
3) налогоплательщики, имеющие иные обособленные структурные подразделения и (или) объекты
налогообложения в разных населенных пунктах (за
исключением налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность по сдаче в аренду имущества);
4) юридические лица, в которых доля участия других
юридических лиц составляет более 25 процентов;
5) юридические лица, у которых учредитель одновременно является учредителем другого юридического лица, применяющего специальный налоговый
режим.
Как уже было сказано раньше, специальный налоговый режим нельзя применять лицам, осуществляющим
следующие виды деятельности:
1) производство подакцизных товаров;
2) хранение и оптовая реализация подакцизных
товаров;
3) реализация отдельных видов нефтепродуктов —
бензина, дизельного топлива и мазута;
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5) жер асты байлығын пайдалану;
6) əйнек ыдыстарды жинау жəне қабылдау;
7) металл сынықтары мен қара жəне түсті металл
қалдықтарын жинау дайындау), сақтау, өңдеу жəне
сату;
8) кеңес беру қызметі;
9) бухгалтерлік есеп немесе аудит саласындағы
қызметі;
10) қаржы, сақтандыру қызметі жəне сақтандыру
брокері мен сақтандыру агентінің делдалдық қызметі.
Егер Сіз заңды тұлғаны құрып жатқан болсаңыз, біз
Сізге өз жұмысыңызға заңгерлерді, бухгалтерлер мен
өзге де мамандарды немесе кеңес берушілерді тартуды
ұсынамыз.
Заңды тұлғалардың ісін жүргізу тәсілін ЖК
ісін жүргізу тәсілімен салыстыруға келмейді!!!
Кəсіби мамандардың қызметін пайдаланыңыз!

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЛЫҚ
ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ НЕДЕ?
Салық органдарының қызметтері «Қазақстан
Республикасының салық төлеушісін тіркеу бойынша
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына» негізделген,
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық
комитетінің www.salyk.kz адресіндегі web-порталының
«Салықтық қызметтердің сапасы» бөлімінде, салық
органдарының ақпаратты қабылдау мен өңдеу орталықтарының ақпараттық тақшаларында, салық органдарының ақпаратты қабылдау мен өңдеу орталықтарындағы бизнесмендерге материалдарды таратуға
арналған материалдар үшін бөлінген сөрелерде,
жəшіктерде, үстелдерде орналастырылған.
Қазіргі уақытта салық төлеуші мен салық органының
«кездесу орны» Ақпараттарды қабылдау және өңдеу
орталықтары болып табылады. Бүгінгі күні осы Салық
органының Ақпараттарды қабылдау және өңдеу
орталықтары кешенді қызмет түрлерін ұсынады, соның
ішінде:
• тіркеу және анықтама сипатындағы әртүрлі
құжаттарды алу үшін жазылған 50 астам түрлі
өтініштерді қабылдайды;
• қағаз түріндегі және электрондық түрдегі салық
есептерін Салық төлеушінің терминалы арқылы
қабылдайды, салық органдарының телекоммуникациялары мен компьютерлік жабдықтарын тегін
пайдалануға мүмкіндік береді;
• консультациялық қызмет көрсетеді;
• шағымды немесе ұсынысты шығым мен үсыныстар
кітабы, шағымдарға арналған жәшік арқылы беру
мүмкіндігі бар;
• салық заңнамасындағы жаңалықтар туралы ақпараттық стендтер, бейнероликтер арқылы білуге,
сондай-ақ ҚР ҚМ Салық комитетінің бағдарламасын
алу мүмкіндігі бар.
Салық комитеттері сенбі мен жексенбі күндерін
санамағанда, күнделікті сағат 09.00-да бастап сағат
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4) организация и проведение лотерей (кроме государственных (национальных));
5) недропользование;
6) сбор и прием стеклопосуды;
7) сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
8) консультационные услуги;
9) деятельность в области бухгалтерского учета или
аудита;
10) финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента.
В случае если Вы создаете юридическое лицо, то
для его работы мы Вам рекомендуем привлечь для работы юристов, бухгалтеров и других специалистов или
консультантов.
Ведение дел юридического лица несопоставимо с ведением дел ИП!!!
Доверьтесь профессионалам!
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН?
Услуги налоговых органов базируются на Конституции, Налоговом Кодексе, иных нормативных правовых
актах, включая Стандарты оказания государственных услуг Республики Казахстан, которые размещены
на web-портале Налогового комитета Министерства
финансов
Республики
Казахстан
по
адресу:
www.salyk.kz, на информационных стендах Центров
приема и обработки информации налоговых органов;
на полках, в ящиках, на столах, отведенных для материалов для раздачи бизнесменам в Центрах приема и
обработки информации налоговых органов.
В настоящее время «местом соприкосновения» налогоплательщика и налогового органа являются Центры
приема и обработки информации. На сегодняшний день
в Центрах приема и обработки информации налоговых
органов оказывают широкий спектр услуг, в том числе:
• принимаются более 50 видов заявлений на получение
различных документов регистрационного и справочного характера;
• принимается налоговая отчетность как на бумажных
носителях, так и в электронном виде через Терминал налогоплательщика с предоставлением возможности использования телекоммуникаций и
компьютерного оборудования налоговых органов на
бесплатной основе;
• оказываются консультационные услуги;
• имеется возможность подать жалобу или предложения через книгу жалоб и предложений, ящик для
жалоб;
• имеется возможность узнать про нововведения в налоговом законодательстве посредством информационных стендов, видеороликов, а также получить
программное обеспечение Налогового комитета МФ РК.
Режим работы налоговых комитетов ежедневный,
кроме субботы и воскресенья с 09.00 до 18.00 часов со
скользящим графиком работы.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

6. КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЗАҢДЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ / ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

18.00-ге дейін өзгермелі жұмыс кестесі бойынша жұмыс
істейді.
Кəсіпкерді тіркеу үшін алдын-ала жазылып жатудың
қажеті жоқ.
Сіздің құқықтарыңыз бұзылған жағдайда Сізге төмендегі тұлғаларға шағымыңызды жіберуіңізге болады:
1) салық органдарының ақпаратты қабылдау мен
өңдеу орталықтарының басшыларына;
2) тіркеулік есепке алу жеріндегі салық органдарының басшыларына;
3) жоғары тұрған салық органдарының басшыларына.
Сондай-ақ:
• сіздің құқықтарыңыздың бұзылғаны туралы Салық
органдарының ақпаратты қабылдау мен өңдеу
орталықтарында орналасқан салық төлеушілердің
қызметтердің ұсынылу сапасына қатысты пікірлерінің сауалнама-бланкісін немесе келу карточкаларын толтыра отырып баяндап беруіңізге болады, Сіз сол жерде бəрін əңгімелеп бересіз.
Толтырылған бланкіні шағымдар мен ұсыныстарға
арналған арнайы жəшікке түсіру қажет;
• тіркеулік есепке алу жеріндегі салық органдарының,
жоғары тұрған салық органдарының «сенім»
телефондарына немесе 8 (7172) 717963 телефоны
бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетіне хабарласуыңызға болады.
Салық органдарының «сенім» телефондарының
тізімі №11 қосымшада келтірілген;
• шағымыңызды call-e-tax@mgd.kz адресі бойынша
электрондық шағым кітабына жазуыңызға болады;
• шағымды поштамен жіберіп немесе тіркеулік
есеп алу жеріндегі Салық органдарының ақпаратты
қабылдаумен өңдеу орталықтарында, жоғары
тұрған салық органдарында немесе Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетінде орналасқан шағымдар мен ұсыныстарға
арналған арнайы жəшіктерге салуға болады;
• Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Салық комитетінің келесі мекенжай бойынша
орналасқан кеңсесіне тапсыруға болады: Астана
қ., Жеңіс даңғ., 11.
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТКЕ ҚАНДАЙ
МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗІЛЕДІ?
Мемлекеттік бақылаудың құқықтық аспектілері
Кəсіпкерлік қызметтің құқықтық негіздері Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан
Республикасының Азаматтық Кодексінде көрсетілген
және 6 қаңтар 2011 жылғы №377- IV «Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы заңынан
және Қазақстан Республикасындағы басқа да нормативтік-құқықтық
актілерден,
сондай-ақ
Салық
кодексінен (салық тексерулер үшін), Еңбек кодексінен
(еңбек инспекциясының тексеруі үшін), «Халықтың
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» туралы
кодекстен (денсаулық сақтау, халықтың санитарлықЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Предварительно записываться для регистрации
предпринимателя не надо.
В случае нарушения Ваших прав, ненадлежащего
обслуживания, Вы можете направить жалобу:
1) руководителям Центров приема и обработки
информации налоговых органов по месту регистрационного учета,
2) руководителям налоговых органов по месту регистрационного учета,
3) руководителям вышестоящих налоговых органов.
Также:
• рассказать о нарушениях Ваших прав можно, заполнив специальный бланк опроса мнений налогоплательщиков по качеству оказания услуг или карточки
посещения, находящихся в Центрах приема и обработки информации налоговых органов, где Вы все
опишете. Заполненный бланк необходимо опустить
в специальный ящик для жалоб и предложений;
• обратиться на телефоны «доверия» налоговых
органов по месту регистрационного учета, вышестоящих налоговых органов.
Жалобу можно:
• написать в электронную книгу жалоб;
• направить почтой или опустить в специальные ящики
для жалоб и предложений, расположенные в Центрах приема и обработки информации налоговых
органов по месту регистрационного учета, в вышестоящих налоговых органах или в Налоговом комитете
Министерства финансов Республики Казахстан;
• передать в канцелярию Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, расположенного по адресу: г. Астана, пр. Победы, 11.
КАКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?
Правовые аспекты государственного контроля
Правовые основы предпринимательской деятельности заложены в Конституции Республики Казахстан,
Гражданском Кодексе Республики Казахстан и состоят из Закона Республики Казахстан от 6 января 2011
года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, таких как Налоговый
кодекс (для налоговых проверок), Трудовой кодекс (для
проверок инспекции труда), Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» (для проверок в области здравоохранения, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения) и т.д.
Правоохранительные органы проводят контрольные и
(или) надзорные мероприятия только!!!:
• в рамках оперативно-розыскной деятельности,
• уголовного преследования,
• административного производства,
• реализации регулятивных функций, осуществляемых правоохранительными органами,
• в иных случаях, предусмотренных ЗАКОНАМИ
Республики Казахстан.
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Кесте 16 – Әртүрлі бақылау түрлерінің сипаттамасы
Таблица 16. Характеристики различных видов контроля
Атауы
Наименование

Тексеру субъектісі
Субъект проверки

Тексеру мәні
Предмет проверки

Мемлекеттік
органдардың
қызметін бақылау
контроль деятельность
государственного
органа

Тексерілетін
субъектісін бақылау
және тексеру
по проверке и наблюдению за проверяемыми
субъектами

Қазақстан Республикасы заңнамасында
белгіленген
қызметке қойылатын
талаптарға сәйкестігі
на предмет соответствия их деятельности
требованиям, установленным законодательством Республики
Казахстан

Мемлекеттік
органның қызметін
қадағалау
надзор деятельность
государственного
органа

Тексерілетін
субъектісін бақылау
және тексеру
по проверке и
наблюдению за
соблюдением
проверяемыми
субъектами

Қазақстан Республикасы заңнамасының
талаптар
требований законодательства Республики
Казахстан

эпидемиологиялық әл-ауқаты саласындағы тексерулер
үшін) және т.б. тұрады.
Құқық қорғау органдары бақылау және (немесе)
қадағалау шараларын төмендегі жағдайда ғана
өткізеді!!!:
• Жедел-іздестіру қызметінің барысында;
• Қылмыстық іздестіру;
•	Әкімшілік іс өндірісінде;
• Құқық қорғау органдары жүргізетін реттеу қызметін
жүзе асыру кезінде;
• Қазақстан Республикасы ЗАҢДАРЫНДА қарастырылған басқа да жағдайларда.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік бақылау және
қадағалау туралы заңнамасы, сондай-ақ барлық
уәкілетті лауазымды тұлғалардың бақылау-қадағалау
әрекеттері Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді. Мемлекеттік органдарға, заңда
қарастырылған нормативтік-құқықтық актілерден басқа,
заңнан туындайтын жеке кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізу тәртібіне қатысты нормативтік - құқықтық
актілерді шығаруға тыйым салынады.
6 қаңтар 2011 жылғы
№377- IV «Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік
бақылау
және
қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы заңына назар аударыңыз, қазіргі уақытта бақылау және қадағалау
ұғымдары әртүрлі талқыланады.
Бақылау қадағалауға қарағанда ерекшеленеді,
қадағалауда жедел әрекет ету (тексеру жүргізу барысында және нәтижесінде Қазақстан Рес¬публикасының
заңдарында қарастырылған қоғамға қауіпті зардапты болдырмау мақсатында тексерілетін субъектілерге ықпал ету
тәсілдері) шарасы, ал бақылауда — ол қолданылмайды.
Қадағалау уәкілетті мемлекеттік органның әкімшілік
іс жүргізуді қозғамастан, жедел ден қоюдың құқық
шектейтін шараларын қолдануы болып табылады. Оны
қалай түсінуге болады?
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Тексеру барысы
Ход проверки

Шаралар
Меры

Жүргізу барысында
және нәтижесінде
в ходе осуществления и
по результатам которой

Жедел әрекет етпеу,
құқықты шектеу шаралары қолданылуы
мүмкін
могут применяться
меры правоограничительного характера
без оперативного
реагирования

Жүргізу барысында
және нәтижесінде
в ходе осуществле-ния
и по результатам которой

құқықты шектеу,
соның ішінде жедел
әрекет ету шаралары
қолданылуы мүмкін
могут применяться
меры правоограничительного характера, в
том числе оперативного
реагирования

Законодательство Республики Казахстан о контроле и надзоре, а значит, и все контрольно-надзорные
действия уполномоченных должностных лиц, основываются на Конституции Республики Казахстан. Государственным органам запрещается принимать подзаконные нормативные правовые акты по вопросам порядка проведения проверок субъектов частного предпринимательства, за исключением нормативных правовых
актов, предусмотренных законами.
Обратим внимание, что Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» сейчас различает понятия контроля и надзора.
Контроль от надзора отличается тем, что при надзоре применяются меры оперативного реагирования
(предусмотренные законами Республики Казахстан способы воздействия на проверяемых субъектов в целях
предотвращения наступления общественно-опасных последствий, применяемые в ходе осуществления и по результатам проверки), а при контроле — не применяются.
Надзор заключается в том, что уполномоченные государственные органы имеют право применять по отношению к проверяемому субъекту правоограничительные меры оперативного реагирования без возбуждения
административного производства. Что это значит?
Это значит, если деятельность, товар (работа, услуга)
проверяемого субъекта представляют непосредственную угрозу конституционным правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц,
жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности Республики Казахстан, то проверяющие лица обязаны принять ряд мер запретительноограничительного характера в отношении проверяемого субъекта в случаях и в порядке, определяемых законами Республики Казахстан, и об этом они обязаны уведомить прокурора.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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контроль

Сыртқы

Ішкі

Внешний

Внутренний

Тексерілетін жеке кәсіпкерлік
субъектілерінің қызметін тексеру және
қадағалау бойынша бақылау және
қадағалау органы жүргізетін бақылау.
Контроль, осуществляемый органом контроля и
надзора по проверке и наблюдению за деятельностью проверяемых субъектов частного предпринимательства.

Мемлекеттік органдар қабылдаған
шешімді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарын құрылымдық
және аумақтық бөлімшелердің,
ведомстваға қарасты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың орындауына бақылау
жасайтын мемлекеттік орган
Контроль, осуществляемый государственным
органом за исполнением его структурными и
территориальными подразделениями, подведомственными государственными органами и организациями принятых государственным органом
решений, а также требований законодательства
Республики Казахстан.

Тексеру жүргізу тәртібі «Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік бақылау
және қадағалау туралы» заңның 10-бабына және 2-бөліміне сәйкес анықталады.

Тексеру жүргізу тәртібі «Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік бақылау
және қадағалау туралы» заңның 8-бабына
сәйкес анықталады.

Порядок проведения определяется статьей 10 и
главой 2 Закона «О государственном контроле и
надзоре в Республике Казахстан».

Порядок проведения определяется статьей 8
Закона «О государственном контроле и надзоре
в Республике Казахстан».

Сурет 9. Бақылау түрлері
Рисунок 9. Виды контроля

Яғни, бұл дегеніміз жедел ден қоюдың құқық
шектейтін шаралары Қазақстан Рес¬публикасының
заңдарымен көзделеді және мемлекеттік органдар, егер тексерілетін субъектінің қызметі, тауарлары (жұмыстары, көр¬сетілетін қызметтері) жеке және
заңды тұлғалардың конституциялық құқықтарына,
бостандықтарына және заңды мүдделеріне, адамдардың
өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, Қазақстан
Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне тікелей қатер
төндірген жағдайда қолданады, онда тексеруші тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте және жағдайда тексерілетін субъектіге
қатысты бірқатар тыйым салу-шектеу шараларын
қолдануға міндетті және бұл туралы прокурорға
хабарлауға міндетті.
Сонымен қатар әртүрлі тексеру нысандарын өткізу
кезеңдері да түрлі болатындығын есте ұстаған дұрыс
(сурет 15).
1) тексерілетін субъектіге мемлекеттік органның
лауазымды тұлғасының келуі;
2) басқа да бақылау және қадағалау нысанын жүргізу
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

При этом надо понимать, что для разных форм проверок существуют разные этапы их проведения:
1. Посещение проверяемого субъекта должностным
лицом государственного органа.
2. Запроса необходимой информации, касающейся предмета проверки, за исключением истребования необходимой информации при проведении
иных форм контроля.
3. Вызова проверяемого субъекта с целью получения информации о соблюдении им требований,
установленных законодательством Республики Казахстан.
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в отношении нескольких субъектов частного
предпринимательства одновременно только по соблюдению требований налогового законодательства Республики Казахстан по вопросам:
1) постановки на регистрационный учет в налоговых
органах;
2) наличия контрольно-кассовых машин;
3) наличия и подлинности акцизных и учетно-конт91
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кезінде
қажетті
ақпараттарды
талап
ету
жағдайларынан басқа, тексеруге мәніне қатысты
қажетті ақпаратты сұрау;
3) Тексерілетін субъектіні Қазақстан Республикасы
заңнамасында және Қазақстан Республикасы
Үкіметінің қаулысында белгіленген талаптарды
сақтауы туралы ақпаратты алу мақсатында шақыру.
Жоспарлы жəне жоспардан тыс тексерулер Қазақстан Республикасы салық заңының талаптарын сақтай
отыра, жеке кəсіпкерліктің бірнеше субъектілеріне
қатысты бір уақытта жүргізілуі мүмкін:
1) салық органдарында тіркеуге қою;
2) бақылау-кассалық машинасының болуы;
3) акциздік жəне есепті-бақылау маркаларының
түпнұсқасы жəне болуы, біржолғы талонның болуы,
этил спиртін босатуға лицензия, рұқсаттың болуы,
патент, Қазақстан Республикасы Салық Кодекісінің
574 бабында көрсетілген тіркеу карточкасының
болуы.
Тексерудің мәні тексеру жүргізетін субъектілерінің
Қазақстан Республикасы заңының талаптарының сақтауы болып табылады.
Жоспарлы жəне жоспардан тыс тексерулер былай
бөлінеді:
1) кешенді тексерулер;
2) тақырыптық тексерулер.
Сіздің кәсіпкерлікті жүргізу үшін пайдаланатын
нысандарыңызды — Сізді келмей және қажеттілік пен
жеткіліктілік қағидасы бойынша уәкілетті органдар
жүргізуге міндетті басқа да бақылау және қадағалау
нысандары бар. Бірақ, бұл жерде де ерекшелік бар. Ол
мыналар:
1. Қазақстан Республикасы салық заңнамасымен
белгіленген
(Қазақстан
Республикасы
салық
кодексін қараңыз);
2. егер келу рұқсат қағаздарын алумен байланысты,
яғни Сіздің өтінішіңіз бойынша зерттеу және сізге
белгілі кәсіп түріне рұқсат беру үшін болса (бірақ,
бұл жағдайда тек қана нысанның (субъект)
орналасқан жеріндегі құқықтық статистика органдарын келетін уақыттан бір тәулік бұрын хабардар
ету керек);
3. салмақ түсетін және қоршайтын ғимараттар мен
құрылыстарды өзгерту және қайта салуға қойылатын
талаптарға сәйкес құрылыстық-құрастыру жұмыстарын (егер олар жүргізіліп жатқан болса) тексеру;
4. Әлеуметті маңызды азық-түлік тауарларының
бөлшектік бағаларының шекті мөлшерінің сақталуын
бақылау. Сондай-ақ әлеуметті маңызды азық-түлік
тауарлары дегеніміз, адам ағзасындағы негізгі
тағамдық заттарға қажеттілігін қанағаттандыруға
арналған және белсенді әрі салауатты өмір салты
үшін энергия беретін тауарлар, оның тізбесі
Қазақстан Республикасы Үкіметімен бекітіледі.
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рольных марок, наличия разового талона, наличия
лицензии, разрешения на отпуск этилового спирта,
патента, регистрационной карточки, указанной в статье
574 Налогового кодекса Республики Казахстан.
Предметом проверки является соблюдение проверяемыми субъектами требований, установленных законодательством Республики Казахстан.
Плановые и внеплановые проверки подразделяются на:
1) комплексные проверки;
2) тематические проверки.
Есть и иные формы контроля и надзора, которые
должны проводиться уполномоченными органами исключительно по принципу необходимости и достаточности и без посещения Вас — предпринимателей и Ваших объектов, используемых для предпринимательства. Однако и здесь есть исключения. Это случаи:
1. установленные налоговым законодательством
Республики Казахстан (смотри Налоговый Кодекс
Республики Казахстан);
2. если посещение связано с получением разрешительных документов, то есть по Вашему заявлению
для исследований и передачи Вам разрешений на
определенные виды деятельности (но в этом случае
обязательно уведомлением органов правовой статистики по месту нахождения объекта (субъекта) за сутки до его посещения);
3. проведения инспектирования строительномонтажных работ (если они ведутся) на соответствие требованиям, предъявляемым к возведению и
изменению несущих и ограждающих конструкций
зданий и сооружений;
4. контроля соблюдения размеров предельно допустимых розничных цен на социально значимые
продовольственные товары. При этом социально
значимые продовольственные товары — это продовольственные товары, предусматривающие удовлетворение потребностей организма человека
в основных пищевых веществах и энергии для
сохранения активной и здоровой жизни, перечень
которых утверждается Правительством Республики
Казахстан.

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Бақылау және қадағалау
Контроль и надзор

тексеру нысанында

Қазақстан Республикасы Салық
кодексінде басқа жағдайлар
қарастырылмаған болса, ескерту-алдын
алу сипатындағы нысандарда

в форме проверки

В иной форме, носящей предупредительнопрофилактический характер, если иное не
предусмотрено Налоговым кодексом
Республики Казахстан
Тексерілетін субъектіне алдын ала хабарламасы талап етіледі (кейбір жағдайда)

Тексерілетін субъектіне алдын ала хабарламасы талап етілмейді

требуется предварительное уведомление (в ряде
случаев) проверяемого субъекта

не требуется предварительное уведомление проверяемого субъекта

Құқықтық статистика және арнай есеп
бойынша уәкілетті органда тіркеу талап
етіледі

Құқықтық статистика және арнай есеп
бойынша уәкілетті органда тіркеу талап
етілмейді

требуется регистрация в уполномоченном
органе по правовой статистике
и специальным учетам

не требуется регистрация в уполномоченном
органе по правовой статистике
и специальным учетам

Сурет 10. Бақылау және қадағалау нысаны
Рисунок 10. Формы контроля и надзора

Тексеру нысаны
Проверка в форме
1. тексерілетін субъектіге мемлекеттік
органның лауазымды тұлғасының келуі
1. посещения проверяемого субъекта должностным лицом государственного органа

2. басқа да бақылау және қадағалау нысанын жүргізу кезінде қажетті ақпараттарды
талап ету жағдайларынан басқа, тексеруге
мәніне қатысты қажетті ақпаратты сұрау
2. запроса необходимой информации, касающейся предмета проверки, за исключением истребования необходимой информации при проведении
иных форм контроля и надзора

3. Тексерілетін субъектіні Қазақстан Республикасы заңнамасында
белгіленген талаптарды сақтауы туралы ақпаратты алу
мақсатында шақыру
3. вызова проверяемого субъекта с целью получения информации
о соблюдении им требований, установленных законодательством
Республики Казахстан
Сурет 11. Тексеру нысандары
Рисунок 11. Формы проверок
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ТЕКСЕРУДІ КІМ ЖƏНЕ ҚАНДАЙ ЖИІЛІКПЕН
ЖҮРГІЗЕ АЛАДЫ?
Жоспарлы тексерудің өткізу жиілігі тəуекелділік
дəрежесіне байланысты субъектің қатысын есепке ала
отыра, ауыртпалықтың зардабын, салалық статистикаға
байланысты Қазақстан Республикасының заңын бұзу,
сондай ақ жоспардан тыс тексерулердің нəтижелеріне
байланысты:
• жылына бір рет — жоғары тəуекелділік дəрежесі
кезінде;
• үш жылда бір рет — орташа тəуекелділік дəрежесі
кезінде;
• бес жылда бір рет — төмен тəуекелділік дəрежесі
кезінде.
Қазақстан Республикасы заңының жəне Қазақстан
Республикасы Үкіметінің қаулысының талаптарын
сақталуын санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау,
мал дəрігерлігі,карантин жəне өсімдіктерді қорғау,
тұқым шығару, астық жəне мақта нарығы саласында жоспарлы тексерулерді жүргізудің жиілігі төмендегілерден
жиі болмауы тиіс:
1. мал дəрігерлігі, карантин жəне өсімдіктерді
қорғау, тұқым шығару, астық жəне мақта нарығы
саласында:
• жарты жылда бір рет — жоғары тəуекелділік
		
дəрежесі кезінде;
• жылына бір рет — орташа тəуекелділік дəрежесі
		
кезінде;
• үш жылда бір рет — төмен тəуекелділік дəрежесі
		
кезінде;
2) санитарлық-эпидемиологиялық бақылау саласында:
• айына бір рет — жоғары тəуекелділік дəрежесі
		
кезінде;
• тоқсанына бір рет — орташа тəуекелділік дəре		
жесі кезінде;
• жылына бір рет — төмен тəуекелділік дəрежесі
		
кезінде.
Тексерулерден қорықпаңыз, оның орнына тексеруді
кім, қашан жəне қандай мақсатпен жүргізуге құқылы
екендігін білген жөн. Мақсат пен қағидаларын білсеңіз
өзіңізді тексерушілердің заңсыз əрекетінен қорғай аласыз.
Тексеру мемлекеттік органның тексеруді тағайындау
туралы актісі негізінде жүргізіледі. Бұл міндетті
сипатқа ие болып келетін құжат, тексеруші оны Сізге
қол қойғызып беруі керек. Салық қызметі органдары жүзеге асыратын тексеруді тағайындау туралы
Акт, тек қарсы тексерулерден басқа, міндетті түрде
ҚазақстанРеспубликасы заңында бекітілген тəртіпте
құқықтық статистика жөніндегі органда тіркеледі.
Тексеруді тағайындау туралы актіде төмендегідей
мəліметтер көрсетіледі:
1) актінің нөмірі мен күні;
2) мемлекет органының атауы;
3) тексеруді жүргізуге құзырлы тұлғаның (тұлғалардың) тегі, есімі, əкесінің есімі мен лауазымы;
4) жекеменшік кəсіпкерліктің тексеріліп отырған
субъектісінің атауы немесе өзіне қатысты тексеру
жүргізу белгіленген жеке кəсіпкердің тегі, есімі,
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КТО И КАК ЧАСТО МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ
ПРОВЕРКИ?
Периодичность проведения плановых проверок
зависит от степени риска с учетом значимости субъекта
с точки зрения тяжести последствий, отраслевой статистики нарушений законов Республики Казахстан, а также результатов внеплановых проверок:
• одного раза в год — при высокой степени риска;
• одного раза в три года — при средней степени риска;
• одного раза в пять лет — при незначительной степени риска.
Для проверки соблюдения требований законов
Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области санитарноэпидемиологического надзора, ветеринарии, карантина
и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка периодичность проведения плановых
проверок не должна быть чаще:
1) в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка:
• одного раза в полгода — при высокой степени риска;
• одного раза в год — при средней степени риска;
• одного раза в три года — при незначительной
		
степени риска;
2) в области санитарно-эпидемиологического
контроля:
• одного раза в месяц — при высокой степени риска;
• одного раза в квартал — при средней степени риска;
• одного раза в год — при незначительной степени
		
риска.
Предлагаем Вам не бояться проверок, а наиболее
точно понимать кто, когда и с какой целью имеет право приходить к Вам с проверкой. Зная о целях и нормах,
Вы всегда сможете оградить себя от неправомерных действий со стороны проверяющего.
Проверка проводится на основании акта о назначении проверки государственным органом. Это обязательный документ, который Вам должен вручить под
роспись уполномоченный проверяющий. Акт о назначении проверки, за исключением встречных проверок,
осуществляемых органами налоговой службы, в обязательном порядке регистрируется в органе по правовой
статистике в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
В акте о назначении проверки указываются:
1) номер и дата акта;
2) наименование государственного органа;
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение
проверки;
4) наименование проверяемого субъекта частного
предпринимательства или фамилия, имя, отчество
(при его наличии) индивидуального предпринимателя,
в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождения, идентификационный
номер, участок территории;
5) предмет назначенной проверки;
6) срок проведения проверки;
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

6. КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЗАҢДЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ / ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

	əкесінің есімі, оның орналасқан жері, салық
төлеушінің тіркеу нөмірі;
5) белгіленген тексерудің тақырыбы;
6) тексерудің басталу мен аяқталу күні;
7) тексеруді жүргізудің құқықтық негіздемелері,
сонымен бірге нормативтік құқықтық актілер,
олардың міндетті сипатқа ие талаптары тексерілуге
жатады;
8) тексерілетін кезең;
9) актілерге қол қоюға уəкілетті тұлғаның қолы,
жəне мемлекет органының мөрі.
Сізді тексеруге келген шенеунік төмендегідей
құжаттарды ұсынуға міндетті:
• тексеру тағайындалғандығы туралы акт, оған
құқықтық статистика органында тіркеуге алынғандығы туралы белгі қойылады;
• қызметтік куəлігі;
• қажет болған жағдайда құзырлы органның режимдік нысандарға келуге рұқсатқағазы;
• тексеру қағазы;
• нысандарды аралау үшін қажетті медициналық
кіру қағазы.
Тексеру
қағазында
жекеменшік
кəсіпкерлік
субъектісінің қызметіне қатысты толық талаптар тізімі
көрсетіледі жəне оны ешкім де көбейте алмайды! Басқа
талаптар тексеру қағазына енгізуге жатпайды жəне
жекеменшік кəсіпкерлік субъектісін тексеру барысында
оған ұсынылуға тиіс емес!!
Мемлекеттік органдар міндетті ведомствалық
есеп беру нысандарына қатысты актілерді, тексеру
қағаздарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін,
тексерудің жартыжылдық жоспарын дайындайды және
бекітеді. Олар мемлекеттік органдардың ресми сайттарында жарияланады.
Тексерушінің құжаттарын мұқият түрде қарап
шығыңыз!
Тексеруді тексеруді тағайындау туралы актісінде
көрсетілген лауазымды тұлға (тұлғалар) ғана жүргізе
алады!!
Назар аударыңыз! Тексеруді жүргізетін мемлекеттік
органның лауазымды тұлғасына тексеру мəніне жатпайтын талаптарды көрсетуге жəне өз өтінішін білдіруге
тыйым салынады.
Кəсіпкердің тексеру кезіндегі міндеттері:
• тексеруші тұлғаның тексерудің заңдылығын растайтын құжаттар және қызметтік куәлігі бар болған
жағдайда нысанға кедергісіз өтуін қамтамасыз ету;
• тексерудің нəтижелері туралы актіге қосарлау үшін,
тексерудің міндеттері мен тақырыбына сəйкес
қағаздағы жəне электрондық тасымалдаушыларда берілген қажетті құжаттарды (мəліметтерді)
ұсыну, сондай-ақ автоматтандырылған мəліметтер
қорына (ақпараттық жүйелерге) қатынауға мүмкіндік
беру;
• тексеруді белгілеу туралы актінің екінші данасында
алғаны туралы белгі жасау.
Тексерушілер міндеті:
1) Қазақстан Республикасы заңдарын, жеке
кəсіпкерлік субъектісінің құқықтар мен заңдық
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

7) правовые основания проведения проверки,
в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
8) проверяемый период;
9) подпись лица, уполномоченного подписывать
акты, и печать государственного органа.
Чиновник, прибывший Вас проверять, обязан предъявить:
• акт о назначении проверки с отметкой о реги		
страции в органе по правовой статистике;
• служебное удостоверение;
• при необходимости, разрешение компетентного
		
органа на посещение режимных объектов;
• проверочный лист;
• медицинский допуск, наличие которого необхо		
димо для посещения объектов.
Проверочный лист включает в себя исчерпывающий перечень требований к деятельности субъектов
частного предпринимательства и не может быть кемлибо расширен! Иные требования не подлежат включению в проверочные листы и в ходе проверки к субъектам частного предпринимательства не должны предъявляться!!
Государственные органы разрабатывают и утверждают акты, касающиеся форм обязательной ведомственной отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, полугодовой план проведения проверок. Они публикуются на официальных
сайтах государственных органов.
Внимательно изучите все документы проверяющего!
Помните, что проверка может проводиться только
тем должностным лицом (лицами), которое указано в
акте о назначении проверки!
Внимание!! Должностным лицам государственных органов, осуществляющим проверку, запрещается
предъявлять требования и обращаться с просьбами, не
относящимися к предмету проверки.
Обязанности предпринимателя при проведении
проверки:
• обеспечить беспрепятственный проход проверяющего лица на объект при наличии документов,
подтверждающих их законность и служебного удостоверения;
• представлять необходимые документы (сведения)
на бумажных и электронных носителях либо их
копии для приобщения к акту о результатах проверки,
а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с
задачами и предметом проверки;
• сделать отметку о получении на втором экземпляре
акта о назначении проверки.
Проверяющие обязаны:
1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов частного
предпринимательства;
2) проводить проверки на основании и в строгом
соответствии с порядком, установленным законами
Республики Казахстан;
3) не препятствовать установленному режиму работы
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мүдделерін сақтауға;
2) Тексеруді Қазақстан Республикасының осы
жəне басқа заңында белгіленген негізінде жəне
қатаң тəртіпке сəйкес жүргізу;
3) Тексеру барысында жеке кəсіпкерлік субъектісінің
белігіленген жұмыс тəртібіне кедергі жасамау;
4) Қазақстан Республикасы заңында белігіленген
талаптарды бұзылғанын ескерту, анықтау жəне
алдын алу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңына
сəйкес берілген өкілеттігін уақтылы жəне толығымен
орындау;
5) жеке кəсіпкерлік субъектісіне тексеру барысына
қатысуға, тексеруге қатысты мəселелерге түсіндірме беруіне кедергі жасамау;
6) жеке кəсіпкерлік субъектісіне тексеру барысында
тексеруге қатысты қажетті ақпаратты беруге;
7) жеке кəсіпкерлік субъектісінің жүргізілген
тексерудің қорытындысы туралы актіні тексеру
біткен күні табыстауға;
8) жүргізілген тексерудің қорытындысында алынған
құжаттар мен мəліметтердің сақталуын қамтамасыз
ету.
Тексеру жəне бақылау функцияларын жүзеге
асыруға өкілетті мемлекеттік органның лауазымды
тұлғасы тексеру жүргізу барысында:
1) мемлекеттік органның атынан əрекет ететін бұл
лауазымды тұлғалар мемлекеттің органның құзырына жатпайтын талаптарды орындауды талап етуге;
2) тексеру нысаны болып табылмайтын немесе
тексерудің
мəніне
жатпайтын
құжаттарды,
ақпаратты, қоршаған орта объектілері мен өндірістік
ортаны тексеруде өнім үлгісін, сынамасын көрсетуді
талап етуге;
3) қоршаған орта объектілері мен өндірістік ортаны
тексеруде өнім үлгісін, сынамасын оларға зерттеу,
сынау, өлшем жүргізу үшін аталған үлгілерді, сынаманы
белгіленген
нысанда
жəне
(немесе)
мемлекеттік стандартқа белгіленген нормадан саны
асса, үлгілерді, сынаманы таңдау ережесімен жəне
оларды зерттеу тəсілдерімен, сынау, өлшеу,
техникалық регламент немесе басқа да техникалық
құжаттармен, ереже жəне зерттеу, сынау, өлшеу
тəсілдерін хаттама ресімдемей алуға;
4) тексеру қорытындысында алынған ақпаратты
жəне коммерциялық немесе заңмен қорғалатын
басқа құпияны жариялауға жəне (немесе) таратуға,
тек Қазақстан Республикасы заңында қарастырылған жағдайдан басқа;
5) тексеру жүргізудің белгіленген мерзімінен асуға;
6) жеке немесе заңды тұлғаға қатысты сол мəселе
бойынша одан бұрын жүргізілген тексеруді қасақана
қайтадан жүргізуге;
7) мемлекеттік тексеру мақсатында жеке кəсіпкерлік субъектісінің есебінен шығын шығаратын
шараларды жүргізуге.
Жеке кəсіпкерлік субъектілері тексеру барысында
құқылы:
1) тексерушілердің келесілерді тексеруіне жол
бермеуге:
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субъекта частного предпринимательства в период
проведения проверки;
4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики
Казахстан полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законами Республики Казахстан;
5) не препятствовать субъекту частного предпринимательства присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять субъекту частного предпринимательства необходимую информацию, относящуюся
к предмету проверки при ее проведении;
7) вручить субъекту частного предпринимательства
акт о результатах проведенной проверки в день ее
окончания;
8) обеспечить сохранность полученных документов
и сведений, полученных в результате проведения
проверки.
При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на осуществление контрольных и надзорных функций государственного органа, не имеют права:
1) проверять выполнение требований, если такие
требования не относятся к компетенции государственного органа, от имени которого действуют эти
должностные лица;
2) требовать предоставления документов, информации, образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами
проверки или не относятся к предмету проверки;
3) отбирать образцы продукции, пробы обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований,
испытаний, измерений без оформления протоколов об
отборе указанных образцов, проб по установленной
форме и (или) в количестве, превышающем нормы,
установленные государственными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими
документами, правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
4) разглашать и (или) распространять информацию,
полученную в результате проведения проверки и
составляющую коммерческую или иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
5) превышать установленные сроки проведения
проверки;
6) проводить заведомо повторную проверку физического или юридического лица, в отношении которого
ранее проводилась проверка, по одному и тому же
вопросу;
7) проводить мероприятия, носящие затратный
характер, в целях государственного контроля, за
счет субъектов частного предпринимательства.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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• жоспарлы тексеруді тағайындауда алдыңғы
		
тексеруге
қатысты
уақытша
аралықтың
		
сақталмауына;
• мемлекеттік органдардың өз құзырына жат		
пайтын
мəселелер
бойынша
тексерулер
		
жүргізуді тағайындауына;
• заңда белгіленген тексеру мерзімін тағайындау
		
туралы актіде мерзімінің артуы немесе өтіп
		
кетуі;
• мемлекеттік органның сол бір мəселе бойынша
		
одан бұрын жүргізілген тексеруді əдейі қайтадан
		
жүргізуді бір мезгілде тағайындауына, тек
		
Қазақстан республикасының «Жеке кəсіпкерлік
		
туралы» Заңында қарастырылған бірқатар
		
жағдайлардан басқа;
• егер алдыңғы тексеруде бүұзушылықтар
		
анықталмаған
жағдайда,
жоспардан
тыс
		
тексеруді тағайындауға;
• жоғарыда көрстеліген ақпараттар мен құжаттар
		
болмаса;
• өтініште немесе хабарламада қылмыстардың
		
жасалғаны немесе дайындалып жатқаны тура		
лы, жеке, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің
		
құқығы мен заңды мүдделерінің бұзылуы
		
туралы басқа да үндеуде көрсетілген уақыт
		
шеңберінен
асатын
мерзімде
тексеруді
		
тағайындауға;
• тиісті өкілеттігі жоқ тұлғаларға тексеру жүргізуді
		
тапсыруға;
• бір ғана тексеруді тағайындау туралы актіде
		
тексеруге жататын жеке кəсіпкерліктің бірнеше
		
субъектілерін көрсетуге, Қазақстан Респуб		
ликасының «Жеке кəсіпкерлік туралы» Заңында
		
көрсетілген жағдайлардан басқа;
• тексеру мерзімін заңда белгіленген мерзімн
		
артық көрсетсе;
2) жүргізіп жатқан тексерудің мақсаты болып
табылмайтын немесе актіде көрсетілген мерізімге
жатпайтын мәліметтерді ұсынбауға;
3) мемлекеттік органдар немесе лауазымды
тұлғалардың заңда қарастырылмаған кəсіпкерлердің
қызметін
шектейтін
тыйымдарын
орындамауға;
4) тексеру жүргізу барысын, сондай ақ тексеру
шеңберінде лауазымды тұлғаның белгілі бір əрекеттерін аудио жəне видеотехникалар құралдарының
көмегімен, лауазымды тұлға жұмысына кедергі
тудырмай белгілеп қою;
5) мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалдарға
коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратқа
рұқсат етпеу, тек Қазақстан Республикасы Заңында
белгіленген оларға тапсырылған функцияларды
жүзеге асыру үшін қажетті ақпараттан басқа.
6) Үшінші тұлғаларды өз мүдделерімен құқығын
көрсету мақсатында тексеруге қатысуға, сондай
ақ осы баптың 1-тармағының 5 — тармақшасында
қарастырылған үшінші тұлғалардың əрекетін жүзеге
асыруға.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Субъекты частного предпринимательства при проведении проверки имеют право:
1) не допускать к проверке проверяющих в случаях:
• несоблюдения временных интервалов по отно		
шению к предшествующей проверке при назна		
чении плановой проверки;
• назначения государственными органами проверок
		
по вопросам, не входящим в их компетенцию;
• превышения либо истечения указанных в акте о
		
назначении проверки сроков, установленных
		
законами;
• назначения государственным органом заведомо
		
повторной проверки, в отношении которого
		
ранее проводилась проверка, по одному и тому
		
же вопросу, за один и тот же период, за исклю		
чением ряда случаев, предусмотренных Законом
		
Республики Казахстан «О частном предприни		
мательстве»;
• назначения внеплановой проверки, если пред		
шествующей проверкой не были выявлены
		
нарушения;
• отсутствия информации и документов, указан		
ных выше;
• назначения проверки за период, выходящий за
		
рамки промежутка времени, указанного в заявле		
нии или сообщении о совершенных либо
		
готовящихся преступлениях, в иных обращениях
		
о нарушениях прав и законных интересов физи		
ческих, юридических лиц и государства;
• поручения проведения проверки лицам, не име		
ющим на то соответствующих полномочий;
• указания в одном акте о назначении проверки
		
нескольких субъектов частного предпринима		
тельства, подвергаемых проверке, за исключе		
нием случаев, указанных в Законе Республики
		
Казахстан «О частном предпринимательстве»;
• продления сроков проверки свыше срока, уста		
новленного законами;
2) не предоставлять сведения, если они не относятся
к предмету проводимой проверки или не относятся
к периоду, указанному в акте;
3) не исполнять не основанные на законе запреты
государственных органов или должностных лиц,
ограничивающие предпринимателя;
4) фиксировать процесс осуществления проверки,
а также отдельные действия должностного лица,
проводимые им в рамках проверки, с помощью
средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;
5) не предоставлять государственным органам и
должностным лицам доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, кроме той, которая
необходима для реализации возложенных на них
функций, установленных законами Республики
Казахстан;
6) привлекать третьих лиц к участию в проверке в
целях представления своих интересов и прав, а также
осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи;
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7) тексеруді тағайындау туралы актіні жəне
Қазақстан Республикасы заңында белгіленген
тəртіпте мемлекеттік органдардың лауазымды
тұлғаларының əрекетін (əрекетсіздігін) жəне тексеру
қорытындылары туралы актіге шағым беруге;
Құқық қорғау органдары прокурор санкциясының,
қылмыстық іс қозғау туралы тергеу органдарының
қаулысы негізінде немесе сот қаулысы негізінде
ақпаратқа ие жеке кəсіпкерлік субъектілерінен
де, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты,
оның ішінде коммерциялық құпия болып табылатын
ақпаратты, сұрауға жəне алуға құқылы.
Тексеру барысында біз Сіздерге Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы № 124-III
«Жеке кəсіпкерлік туралы» Заңымен, 2008 жылғы
10 желтоқсанындағы № 99-IV «Бюджетке салық жəне
басқа міндетті төлемдер туралы» (Салық Кодексі)
Қазақстан Республикасы Кодексімен жəне 2010 жылғы 30
маусымдағы № 296-IV «Қазақстан Республикасындағы
кедендік ісі туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексімен және т.б. танысып шығуды ұсынамыз.
Өрескел бұзушылықтарға жатады:
1) тексеру жүргізуге негіздің болмауы;
2) тексеру жүргізу туралы актінің болмауы;
3) тексеру жүргізу туралы хабарлама мерзімінің
сақталмауы;
4) тексерілушінің заңда көрсетілген құқығының
бұзылуы;
5) жоспарлы тексеруді тағайындауда алдыңғы
тексеруге қатысты уақыт аралығының бұзылуы;
6) тексеріліп жатқан субъектіге тексеру актісін
бермеуі.
Тексеруді ұйымдастыру мен жүргізу талаптарының
дөрекі бұзылса тексеру жарамсыз деп саналады, ал осы
тексеру қорытындысы жөніндегі акт Сіздің жол берген
бұзушылықтардың дəлелі болып табылмайды, жəне оны
жоғары мемлекеттік органдар мен соттың өзгертуіне
негіз болып табылады. Жеке кəсіпкерлік субъектісінің
тексерудің жарамсыздығы жөніндегі өтінішін жоғарғы
мемлекеттік органның қарастыруы өтініш берілген
күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
Өтінішті қарастырудың көрсетілген мерзімі бұзылған
жағдайда, шешім жеке кəсіпкерлік субъектісінің пайдасына шешілді деп есептелінеді.
Тексерудің нəтижелері бойынша тексерудің нəтижесі
туралы екі данада акт жасалады, оның біреуі Сізге
беріледі. Тексерудің нəтижесі туралы актіге өнімнің
үлгілерін (сынамаларын) алу туралы, қоршаған орта
нысандарын тексеру туралы актілер, жүргізілген
зерттеулердің (сынақтардың) жəне сараптамалардың
хаттамалары
(қорытындылары)
жəне
тексерудің
нəтижесімен байланысты өзге де құжаттар мен
солардың көшірмелері қосарланады.
Тексеру барысында Қазақстан Республикасы
заңдарына бұзушылық жол берілмеген жағдайда, тексеру қорытындысы туралы актіде тиісті жазба жасалады.
Əрбір кəсіпкер Тексеру мен келулерді тіркеу
кітабын жүргізуге құқылы. Сізге тексеру мақсатымен
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7) обжаловать акт о назначении проверки и акт о
результатах проверки и действия (бездействия)
должностных лиц государственных органов в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Правоохранительные органы вправе запрашивать и
получать необходимую информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, как от субъекта
частного предпринимательства, так и от государственных органов, обладающих этой информацией, на основании санкции прокурора, постановления следственных органов о возбуждении уголовного дела либо на
основании постановления суда.
В случае проведения проверки мы настоятельно
рекомендуем Вам внимательно изучить также Закон
Республики Казахстан от 31 января 2006 года № 124-III
«О частном предпринимательстве», Кодекс Республики
Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах
и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Кодекс Республики Казахстан от 30 июня
2010 года № 296-IV «О таможенном деле в Республике
Казахстан» и другие.
К грубым нарушениям относятся:
1) отсутствие оснований проведения проверки;
2) отсутствие акта о назначении проверки;
3) несоблюдение сроков уведомления о проведении
проверки;
4) нарушение прав проверяемого, установленного
законами;
5) нарушение временного интервала по отношению
к предшествующей проверке при назначении
плановой проверки;
6) непредставление проверяемому субъекту акта
проверки.
Проверка, проведенная с грубым нарушением требований к ее организации и проведению, признается
недействительной, а акт по результатам данной проверки не может являться доказательством нарушения
Вами чего-либо и является основанием для его отмены вышестоящим государственным органом или судом.
Рассмотрение вышестоящим государственным органом заявления субъекта частного предпринимательства
в связи с недействительностью проверки осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента подачи заявления. В случае нарушения установленного срока рассмотрения такого заявления считается, что решение принято в пользу субъекта частного предпринимательства.
По результатам проверки составляется акт о результатах проверки в двух экземплярах, один из которых —
для Вас. К акту о результатах проверки прилагаются
при их наличии акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.
В случае отсутствия нарушений законодательства
Республики Казахстан при проведении проверки в акте
о результатах проверки производится соответствующая
запись.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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келген лауазымды тұлғалар осы кітапқа өзінің атыжөнін, лауазымын жəне актіде аталған мəліметтерді
көрсетіп, атқарған əрекеттері туралы жазуы керек.
Мемлекет органдарының және олардың лауазымды
тұлғаларының тексеру жүргізу кезіндегі заңсыз жеке
кәсіпкерлікке кедергі келтіретін əрекеттері (әрекетсіздіктер) Қазақстан Республикасының заңдарымен
белгіленген жауапкершілікке тартылатындығын білу
керексіз.
Жеке кəсіпкерлік субъектісінің қызметін тыйым салу
немесе тоқтату сот шешімі бойынша ғана жүргізіледі,
алайда бұл кейбір жағдайда сот шешімінсіз үш күнге
жол беріледі, көрсетілген мерзімде талап өтінішті сотқа
ұсынуға міндетті. Сонымен қатар бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органның қызметке
тыйым салу мен тоқтату туралы актісі сот шешімі
шығарылғанға дейін жарамды болады.
Ал ең бастысы, жеке кəсіпкерлік субъектісі
келтірген зияндар жəне жеке кəсіпкерлік субъектісіне
жасалған зиян оның кəсіпкерлік қызметіне заңсыз түрде
кедергі жасалған жағдайда орнын толтыруға жатады.
Мемлекеттік орган немесе оның лауазымды тұлғасы
жеке кəсіпкерлік субъектісін тексеруде белгіленген тексеру жүргізу тəртібін бұзған жағдайда (тексеруді негізсіз
тағайындау, тексеруді акті жасамай жəне құқықтық
статистика органында тіркемей жүргізу, құжаттарды
заңсыз алу, материалдық құндылықтарды заңсыз инвентаризациялау, өндірісті тоқтату, артық анықтамалар
жасау, негізсіз сұраным жасау жəне басқа жағдайларда)
шығынның орнын толтыру үшін ұсынылған шығын
көлеміне субъекті қызметкерлеріне материалдарды тексеруге дайындағандары үшін сыйақы сомасы, өндірісті
əдейілеп тоқтату кезеңіндегі еңбекақылары, өндірісті
тоқтату кесірінен тиісті тауарларды (жұмыс, қызмет) тарата алмағандықтан жеке кəсіпкерлік субъектісі жіберіп
алған пайдасы кіреді.
Құқығы бұзылған кəсіпкер оған келтірілген зиянының
орнын толықтай төлеуді талап ете алады. Зиян келтірілді
деп құқығы бұзылған тұлғаның шығындары, оның
мүлкісінің жоғалуы немесе зақымдануы (нақты зиян),
сондай ақ егер оның құқығы бұзылмаған жағдайда,
айналымның дағдылы жағдайында түсетін табыстар (жіберіп алған пайда). Азаматқа немесе заңды
тұлғаға мемлекеттік билік органының заңға сəйкес емес
актісінің нəтижесінде келтірілген зияндар, сондай-ақ
бұл органдардың лауазымды тұлғаларының əрекеттер
(əрекетсіздігі) Қазақстан Республикасы немесе əкімшілікаймақтық бірлікке сəйкес орнын толтыруға жатады.
Сонымен қатар, Сіздің билік немесе басқару органдарына бұзылған құқықты қорғау үшін жазған өтінішіңіз,
заң актілерінде басқа жағдалар қарастырылмаса, сотқа
өз құқығыңызды қорғау туралы талап арыз жазуға
кедергі келтірмейтіндігін білгеніңіз жөн.
Егер мемлекеттік бақылау жүргізу кезінде жеке
кәсіпкерлік субъектілерінің құқығы мен заңды мүддесі
бұзылған жағдайда, кәсіпкер тиісті органның және
(немесе) лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне
(әрекетсіздіктер) жоғары тұрған мемлекеттік органға немесе сотқа Қазақстан Республикасының заңнамасында
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Любой предприниматель имеет право вести Книгу
учета посещений и проверок. Должностные лица,
проверяющие Вас, обязаны произвести запись о проводимых действиях с указанием фамилий, должностей
и данных, изложенных в акте.
Вы должны знать, что любые действия (бездействие) государственных органов и их должностных лиц,
которые незаконно препятствуют частному предпринимательству, влекут ответственность, установленную
законами Республики Казахстан.
Приостановление или запрещение деятельности субъекта частного предпринимательства только по решению
суда, однако, это возможно без судебного решения, допускается в исключительных случаях на срок не более трех
дней с обязательным предъявлением в указанный срок
искового заявления в суд. При этом акт государственного
органа, осуществляющего контрольные функции, о приостановлении или запрещении деятельности действует до
вынесения судебного решения.
А самое главное, что все убытки, понесенные субъектом
частного предпринимательства, и иной вред, причиненный субъекту частного предпринимательства вследствие
неправомерного воспрепятствования его предпринимательской деятельности, подлежат возмещению.
В случае нарушения государственным органом или его
должностным лицом установленного порядка проведения
проверки субъекта частного предпринимательства
(необоснованное назначение проверки, производство
проверки без вынесения акта и регистрации его в органе
по правовой статистике, неправомерное изъятие
документов, незаконная инвентаризация материальных
ценностей, приостановление производства, составление
излишних справок, предъявление необоснованных
запросов и в иных случаях) в объем убытков,
предъявляемых к возмещению, могут быть включены суммы вознаграждений, выплаченных работникам субъектов
частного предпринимательства за подготовку материалов
для проверки, заработная плата за время вынужденной
остановки производства, упущенная выгода, которую получил бы субъект частного предпринимательства при реализации соответствующих товаров (работ, услуг), не выпущенных вследствие приостановления производства.
Предприниматель, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками подразумеваются расходы, которые
произведены или должны быть произведены лицом,
право которого нарушено, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных
условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). А убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате издания не
соответствующего законодательству акта органа государственной власти, иного государственного органа,
а также действиями (бездействием) должностных
лиц этих органов, подлежат возмещению Республикой Казахстан или соответственно административнотерриториальной единицей.
Кроме того, Вы должны знать, что Ваше обращение
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белгіленген тәртіпте шағымдануға құқылы.
ШАРТ ДЕГЕН НЕ?
Екі немесе одан көп адамның азаматтық құқықтар
мен міндеттерді белгілеу, өзгерту немесе тоқтату туралы келісімі келісімшарт деп танылады. ҚР Азаматтық
кодексі 378-бабы.
Əдетте, көпшілігі «шарт» пен «мəміле» ұғымдарын
бір-бірімен шатыстырып жатады.
Жеке тұлғалар (ҚР азаматтары, шетелдіктер), заңды
тұлғалар, мемлекет шарт Тараптары болуы мүмкін.
Заңнамада мәмілелер мен шарттардың бірнеше түрі
белгіленген.
Біржақты мәміле дегеніміз, заңнамаға сәйкес немес
тараптардың келісімі бойынша жасалуына бір жақтың
ықтияры жеткілікті және қажет болатын мәмілелер.
Бір тарапты мәміле мәміле жасаған тұлғаларға
міндеттемелер жүктейді. Ол заңнамалық актілерде немесе тұлғалар арасындағы келісімдерде белгіленген
басқа жағдайларда бөгде тұлғаларға да міндеттеме
жүктей алады. Бір тарапты мәмілелерде міндеттеме
және шарт туралы жалпы ережелер қолданылады,
себебі бұл заңнамаға, мәміленің табиғаты мен маңызына
қайшы келмейді.
Мысалы, Сіз компания ашуды ұйғардыңыз. Сіз оның
жалғыз құрылтайшысы боласыз. Бұл бір тарапты мәміле
болып саналады.

или управления не препятствует Вам обратиться в суд
с иском о защите права, если законодательными актами
не предусмотрено иное.
В случае нарушения прав и законных интересов
субъектов частного предпринимательства при осуществлении государственного контроля, предприниматель
вправе обжаловать действия (бездействие) соответствующего органа и (или) должностного лица в вышестоящий государственный орган либо в суд в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
ЧТО ТАКОЕ ДОГОВОР?
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей. Статья 378 Гражданского Кодекса РК.
Как правило, многие путают понятия «договор» и
«сделка». Договор есть разновидность сделки.
Сторонами договора могут быть физические лица (граждане РК, иностранцы), юридические лица, государство.
Законодательством определено большое разнообразие видов сделок и договоров.
Односторонней считается сделка, для совершения которой, в соответствии с законодательством или соглашением сторон, необходимо и достаточно выражения воли
одной стороны.

мәмілелер
сделки

біржақты
односторонние

екіжақты
двусторонние

көпжақты
многосторонние

шарт
договор
Сурет 12. Шарттың түрлері
Рисунок 12. Виды договоров

Шарт жасау үшін екі (екіжақты мәміле) немесе үш
тараптың не одан да көп тараптың (көпжақты мәміле)
ықтияры қажет болады.
Егер тараптар белгілі бір жағдайлардың болуы не
болмауына қарай, құқықтары мен міндеттемелерді
туындауын енгізсе, мәміле кідіртпелі талаппен жасалған
болып саналады.
Егер тараптар белгілі бір жағдайлардың болуы не
болмауына қарай, құқықтары мен міндеттемелерді
тоқтатуды енгізсе, мәміле күшін жою талабымен
жасалған болып саналады.
Бұл жағдайда, менің есіме «12 орындық» рома-нындағы
жағдай есіме түседі — «егер таңертен ақша болса,
кешке орындық та болады». Бұл кідіртпелі талабы бар
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Односторонняя сделка создает обязанности для лица,
совершившего сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законодательными актами либо соглашением с этими лицами. К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах, поскольку это не противоречит законодательству,
природе и существу сделки.
Вот, например, Вы один решили создать компанию.
И Вы будете ее единственным учредителем. Вот пример
односторонней сделки.
Для совершения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка)
либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Мәмілелер (Шарттар)
Сделки (Договоры) Договоры

Шартты
Условные

Шартсыз
Безусловные

Кідіртпелі талаппен
под отлагательным условием
Күшін жою талабымен
под отменительным условием
Сурет 13. Мәміле типтері
Рисунок 13. Типы сделок

мәміленің мысалы.
Біздің пікірімізше, шартта барлық жағдайлар
ескерілуі керек. Мысалы, Сіз тауарды өзіңізге (Сіз
сатып алушысыз) жеткізу мерзімі және Сіздің тауар
үшін төлемді Сатушыға төлеу мерзімі туралы бапты жазасыз. Сіз «Сатушы 2012 жылдың 14 қазанына дейін
тауарды жеткізуге міндетті. Сатып алушы 2012 жылдың
17 қазанына дейін төлем жасауға міндетті» — деп
жазасыз. Бұл сөйлем ешқандай шартсыз мынаны
білдіреді — жеткіздім — қабылдадым.
Бірақ!!! Егер Сатушы 2012 жылдың 14 қазанына
дейін тауарды жеткізбесе, кез келген жағдайда жеткізу
мерзіміне қарамай, Сіз оған ақы төлеуге міндеттісіз!
Сонымен
қатар,
«жеткіздім»
деген
сөз
нені
аңғартатындығы да айқын емес.
Осы сөлем былай жазылғанда дұрыс болады: «Сатушы тауардың меншік құқығын 2012 жылдың 14 қазанына
дейін беруге міндетті. Сатып алушы жеткізілген тауарды қабылдауға және Сатушыға ....... кезден бастап
3 операциялық күннен кешіктірмей төлем жасауға
міндетті» (бұл кідіртпелі талап). Көп нүкте тұрған жерлерге Сатып алушы тауарды алған кезден бастап, тауарды орамадан шешкен кезден бастап, шекарадан өткен
күннен бастап және т.б. қоюға болады, яғни аталған үш
күн саналатын күнді белгілеу керек.
Бұл жерде де тәуекел бар. Егер сатушы тауарды
жеткізбеген жағдайда, Сіз осы тауарларды ұмытып,
жаңа тауар сатып алуыңыз мүмкін, онда сатушы тауарды кешіктіріп жеткізіп, сізден қабыдауды және төлем
жасауды талап етеуі мүмкін. Сондықтан бұдан әрі былай
деп жазған дұрыс «Егер тауар Сатып алушыға шартта
белгіленген мерзімде жеткізілмесе, осы шарттың заңды
күші жойылды деп есептеледі» (күшін жою талабы).
Сондай-ақ бірінші жағдайда, сатушы сапасыз тауар
жеткізуі мүмкін деген тәуекел бар. Сіз оған төлем жасауға
міндетті боласыз. Егер сіз Сатып алушы болсаңыз, былай жазыңыз: «Сатушы тауардың меншік құқығын 2012
жылдың 14 қазанына дейін беруге міндетті. Сатып алушы қабылдауға, егер жеткізілген тауарды саны мен сапасын жағынан дұрыс болса, Сатушыға ....... кезден бастап
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сделка считается совершенной под отлагательным
условием, если стороны поставили возникновение прав
и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.
Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение
прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит оно или
не наступит.
В этом случае можно привести случай из романа
«12 стульев» — «если утром будут деньги, то вечером будут стулья». Это пример отлагательной условной
сделки. «Если утром денег не будет, то вечером стульев
не будет». Пример отменительной условной сделки.
В договоре все условия должны быть оговорены.
Например, Вы прописываете статью сроки поставки товара Вам (Вы покупатель), и Вашей оплаты за товар
Продавцу. Вы пишите «Продавец обязан поставить товар до 14 октября 2012 года. Покупатель обязан оплатить товар до 17 октября 2012 года». Это фраза без
условий — поставил-принял.
Но!! Если Продавец не поставил товар до 14 октября
2012 года, то в любом случае Вы должны его оплатить вне
зависимости от поставки! Кроме того, совсем не ясно, что
означает слово «поставил».
Правильнее написать эту фразу следующим образом: «Продавец обязан передать право собственности на
товар до 14 октября 2012 года. Покупатель обязан принять поставленный товар и оплатить за него Продавцу
не позднее трех операционных дней со дня …..» (это отлагательное условие). Там, где стоит многоточие, надо
написать со дня получения товара Покупателем, со дня распаковки товара, со дня пересечения границы и т.д., то есть
определить дату, от которой отсчитываются эти три дня.
Здесь есть тоже свой риск. Если товар продавцом
не поставлен и не привезен, и Вы купили новый товар,
забыв про данный договор, то продавец, привезя товар
с задержкой, может потребовать его принять и оплатить.
Поэтому здесь лучше всего написать дальше «Если товар
не передан Покупателю в установленный договором срок,
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Сурет 14. Мәміле түрлері
Рисунок 14. Виды сделок

3 операциялық күннен кешіктірмей төлем жасауға міндетті».
Заңнама немесе тараптардың келісімі бойынша жазбаша (жай немесе нотариалдық) немесе басқа да нысан белгіленбеген мәміле ауызша жасалуы да мүмкін.
Негізінен, бұл орындалатын уақытта жасалатын
мәмілелерге қатысты болады.
Мысалы, орындалатын кезде жасалатын мәміле
дегеніміз дүкеннен нан сатып алу-сату келісімі болып
табылады.
Тұлғаның әрекетінде мәмілені жасауға деген
ықтияры көрініп тұрғанда, мұндай мәміле жасалды деп
саналады.
Мысалы, автобуста отырған кезде тұлға мәміле
жасайды, оған сәйкес автобус паркі тұлғаны баратын жеріне жеткізуге, ал тұлға тасымалдау үшін төлем
жасауғат міндеттенеді.
Жетон, билет беру арқылы расталатын немесе растаушы белгімен қабыланатын мәмілелер заңнамада басқа
жағдайлар қарастырылмаса, ауызша нысанда жасалған
болып саналады. Егер заңнамада немесе тараптардың
келісімінде
басқа
жағдайлар
қарастырылмаса,
үнсіздік мәміле жасау ықтиярлығының белгілі ретінде
қабылданады. Егер заңнамаға қайшы келмесе, жазбаша жасалған шартты орындау туралы мәмілелер ауызша жасалуы да мүмкін.
Жазбаша жасалуы керек мәмілелер:
1) заңнамада белгілі бір мәміле түріне арнайы
қарастырылмаса немесе іскери айналым дәстүрінен туындамаса, орындалатын кезде жасалатын
мәмілелерден басқа, кәсіпкерлік қызмет барысында
жүзеге асырылатын мәмілелер;
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то настоящий договор считается утратившим свою юридическую силу» (это отменительное условие).
Также в первой фразе есть риск, что продавец привезет некачественный товар. Вы должны будете его все равно оплатить. Поэтому совсем правильно, если Вы являетесь покупателем, написать: «Продавец обязан передать
право собственности на товар до 14 января 2012 года. Покупатель обязан принять поставленный товар и в случае,
если он принят покупателем по количеству и качеству,
оплатить за него Продавцу не позднее трех операционных дней со дня ...». Сделка, для которой законодательством или соглашением сторон не установлена письменная (простая либо нотариальная) или иная определенная
форма, может быть совершена устно. Это в частности все
сделки, исполняемые при самом их совершении.
Так, например, сделкой, исполняемой при самом ее
совершении, является сделка купли-продажи в магазине хлеба.
Такая сделка считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
Так, например, садясь в автобус, лицо совершает
сделку, согласно которой автобусный парк обязуется
доставить лицо до места назначения согласно маршруту, а лицо обязуется оплатить такую перевозку.
Сделка, подтвержденная выдачей жетона, билета или
иного обычно принятого подтверждающего знака, признается заключенной в устной форме, если иное не установлено законодательством. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон. СделКӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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2) орындалатын кезде жасалатын мәмілелерден
басқа, жүз есептік көрсеткіш сомасынан асатын
мәмілелер;
3) заңнамада немесе тараптардың келісімінде
қарастырылған басқа да жағдайларда.
Жазбаша жасалған мәмілелерге тараптардың
немесе олардың өкілдері қол қою керек. Заңнамаға немесе бір қатысушының талабына қайшы келмесе, мәміле
жасау кезінде қолды көшіргіш факсимильдік құралды
пайдалануға рұқсат беріледі (осы бөлімнің авторы
қолды көшіргіш факсимильдік құралды пайдалануға
кеңес бермейді).
Егер заңнамада немесе тараптардың келісімінде
басқа жағдайлар қарастырылмаса, хат алмасу, телеграмма, телефонограмма, телетайпограмма, факс немесе субъектілер белгілейтін және оның мазмұны
еркін білдіретін басқа да құжаттар жазбаша нысанда
жасалған мәміле ретінде қарастырылады.
Егер азаматтар жеке жетіспеушілік, сырқат немесе
сауатсыздығы салдарынан өздері қол қоя алмаса, онда
оның өтініші бойынша мәмілеге басқа азамат қол қоя
алады. Егер заңнамада басқа жағдай қарастырылмаса,
соңғы тұлғаның қолы нотариуспен немесе нотариалдық
әрекеттерді жасауға құқығы бар басқа уәкілетті тұлғамен
куәландырылуы керек, онда мәміле жасаушының қолын
қоя алмау себептері көрсетіледі.
Біз Сізге мəмілелерді əрдайым жазбаша түрде жасасып отыруды ұсынамыз, себебі мұндай жағдайда
небір нəрсені (кімнің, нені, қашан жасап, қандай тауар жеткізуі тиіс екендігін) дəлелдеу жеңіл жəне сотта өз
мүддеңізді қорғау əрдайым жеңіл болады.
Егер Сіз мəміле жасаған болсаңыз, Сіз өзге тараптан
орындалуын растайтын құжатты (қолхат, орындалған
жұмыс актісі, салыстырып тексеру актісі мен т.б.) талап
етуіңізге құқығыңыз бар. Мəмілеге қатысты қаржылық
құжаттар қатаң түрде заңнамаға сай рəсімделуі
тиіс,олай болмаған күнде салық қызметі оларды есепке
қабылдамайды.
Заңнамада және тараптардың келісімінде мәміле
нысаны сәйкес келетін қосымша талаптар белгіленуі
мүмкін.
Заңнамалық актілерде немесе тараптардың келісімінде қарастырылған жағдайларда, жазбаша мәміле
нотариалдық куәландырудан кейін ғана жасалған болып саналады.
28 шілде 1998 жылғы №539 Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінің бұйрығымен бекітілген «Қазақстан
Республикасы
нотаруистарының
нотариалдық
әрекеттерді
жасау
тәртібі
туралы»
нұсқаулық
нотариалдық куәландыру тәртібін түсіндіреді.
Нұсқаулыққа сәйкес нотариус заңнама бойынша
міндетті нотариалдық нысан белгіленген мәмілелерді
куәландырады. Тараптардың қалауы бойынша заңнама
бойынша міндетті нотариалдық нысан белгіленбеген
мәмілелерді куәландыруға болады.
Қолданыстағы заңнамаға сəйкес міндетті нотариалдық куəландыруға бизнес саласындағы төмендегідей мəміле түрлері жатады:
1) егер заңнамада басқа қарастырылмаған болса,
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ки во исполнение договора, заключенного в письменной
форме, могут по соглашению сторон совершаться устно,
если это не противоречит законодательству.
В письменной форме должны совершаться сделки:
1) осуществляемые в процессе предпринимательской деятельности, кроме сделок, исполняемых при
самом их совершении, если для отдельных видов
сделок иное специально не предусмотрено законодательством или не вытекает из обычаев делового
оборота;
2) на сумму свыше ста расчетных показателей, за
исключением сделок, исполняемых при самом их
совершении;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
Сделка, совершенная в письменной форме, должна быть подписана сторонами или их представителями. Допускается при совершении сделки использование
средств факсимильного копирования подписи, если это
не противоречит законодательству или требованию одного из участников (автор данного раздела не рекомендует
использовать факсимильное копирование подписи).
К совершению сделки в письменной форме приравнивается, если иное не установлено законодательством или
соглашением сторон, обмен письмами, телеграммами, телефонограммами, телетайпограммами, факсами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления.
Если гражданин вследствие физического недостатка,
болезни или неграмотности не может собственноручно
подписаться, то по его просьбе сделку может подписать
другой гражданин. Подпись последнего, если иное не
предусмотрено законодательством, должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий
сделку не мог подписать ее собственноручно.
Рекомендуется всегда совершать сделки в письменной
форме, т.к. тогда легче что-либо доказать (кто, что, когда
должен сделать, какой товар поставить) и всегда легче защитить свои интересы в суде.
Если Вы совершили сделку, Вы имеете право потребовать от другой стороны документ, подтверждающий
исполнение (расписку, акт выполненных работ, акт сверки и т.д.). Финансовые документы по сделке должны
быть оформлены в строгом соответствии с законодательством, иначе они не будут приятны в расчет налоговыми
службами.
Законодательством и соглашением сторон могут
устанавливаться дополнительные требования, которым
должна соответствовать форма сделки.
В случаях, установленных законодательными актами
или соглашением сторон, письменные сделки считаются совершенными только после их нотариального
удостоверения.
Инструкция, утвержденная Приказом Министра
юстиции Республики Казахстан от 28 июля 1998 года
N 539 «О порядке совершения нотариальных действий
нотариусами Республики Казахстан» разъясняет поря103
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нотариалдық куəландыруды қажет ететін мүлікті
басқару мен мəмілелерді жасасу жөніндегі сенімхаттар;
2) жылжымайтын мүлікті қайтарып алу (сату, айырбастау, сыйға тарту және т.б.) және басқа да
мүліктің орналасқан жеріне қарай мүліктік құқығын
қайтарып алу шарттары, сондай-ақ тұрған орнына
қарамай, жылжымалы мүлікті қайтарып алу шарттары («Нотариат туралы») ҚР заңының 54-бабы,
2-тармағы);
3) азаматтардың және (немесе) заңды тұлғалардың,
соның ішінде шетел азаматтарының жалпы меншігіндегі (бірлескен немесе үлестік) мүлікті пайдалану
тәртібі туралы шарттар;
4) азаматтық заңнамада ескерілген жағдайларды
санамағанда, өзге біреуге қайта сеніп тапсыру
тəртібі бойынша ұсынылатын сенімхаттар;
5) шаруашылық
серіктестіктердің
құрылтай
құжаттары, шаруашылық серіктестіктердің құрылтай
құжаттарына олардың құрылтайшылар немесе
уағдаластық негізінде әрекет ететін олардың
өкілдері қол қояды. Бұл жағдайда құрылтай
шартының мәтінінде немесе Жарғының растау
жазбасында сенімхатты
кім куәландырғаны
(бергені) және күні, тіркеу нөмірі көрсетіледі.
Нотариус коммерциялық және бөгде ұйымдыққұқықтық нысандағы (өндірістік және тұтынушылар
кооперативі, қоғамдық және діни қауымдастықтар,
қоғамдық қорлар, ассоциациялар, мекелемелер,
мемлекеттік кәсіпорындар және басқалар) коммерциялық емес ұйымдардың құрылтай құжаттарын
куәландырудан бас тартуға құқылы;
6) басқалар.
Міндетті түрде тіркеуге жататын не жатпайтын
мәмілелер (шарттар) әртүрлі болады.
Заңнамалық актілерге сәйкес мемлекеттік немесе
басқа да тіркеуге жататын мәмілелер, соның ішінде
заңнадама көрсетілген құқық беретін, өзгертетін немесе
шектейтін мәмілелер заңнамалық актілерде қарастырылмаған болса, тіркеуден кейін жасалған болып
саналады. Егер мемлекеттік тіркеуді талап ететін мәміле
тиісті нысанда жасалғанмен, бір тарап оны тіркеуден
бас тартатын болса, сот келесі тараптың талап етуі бойынша мәмілені тіркеу туралы шешім шығаруға құқылы.
Бұл жағдайда мәміле сот шешімі бойынша тіркеледі.
Төмендегі шарттарды мемлекеттік тіркеу міндетті:
• жылжымайтын мүлікке қатысты мəмілелерді тіркеу;
• жылжымалы мүлікке қатысты мəмілелерді тіркеу;
• құнды қағаздарға қатысты мəмілелерді тіркеу;
• қоғам үшін елеулі тарихи (соның ішінде археологиялық), көркемдік немесе өзге түрдегі мəдени
құндылыққа ие мүлікке қатысты мəмілелерді тіркеу;
• капитал қозғалысына байланысты мəмілелерді
тіркеу;
• лицензиялық мəмілелерді тіркеу;
• жер байлығын пайдалануға қатысты мəмілелерді
тіркеу;
• мемлекеттік қарыз шарттарын тіркеу;
• екінші деңгейлі банктердің кепілдік пен кепілгерлік
шарттарын тіркеу;
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док нотариального удостоверения.
Согласно инструкции, нотариус удостоверяет сделки, для которых законодательством установлена обязательная нотариальная форма. По желанию сторон могут удостоверяться и другие сделки, для которых законодательством не установлена обязательная нотариальная форма.
В соответствии с действующим законодательством
подлежат обязательному нотариальному удостоверению следующие виды сделок в сфере бизнеса:
1) доверенности на управление имуществом и на
совершение сделок, требующих нотариального удостоверения, если иное не установлено законодательством;
2) договоры отчуждения (продажи, мены, дарения и
т.п.) недвижимого имущества и иных отчуждаемых
вещных прав на недвижимое имущество, по месту
нахождения этого имущества, а также договора отчуждения движимого имущества — вне зависимости
от места его нахождения (пункт 2 статьи 54 Закона
Республики Казахстан «О нотариате»);
3) договоры о порядке пользования имуществом,
находящимся в общей (совместной или долевой)
собственности граждан и (или) юридических лиц,
в том числе иностранных;
4) доверенности, выдаваемые в порядке передоверия,
кроме случаев, предусмотренных гражданским
законодательством;
5) учредительные документы хозяйственных товариществ; Учредительные документы хозяйственного
товарищества подписываются его учредителем (-ями)
или их представителем (-ями), действующим (-ими)
на основании доверенности. В таком случае в тексте
учредительного договора или в удостоверительной
надписи в Уставе указываются дата, номер регистрации и кем удостоверена (выдана) доверенность.
Нотариус не вправе отказать в удостоверении учредительных документов коммерческих и некоммерческих организаций иных организационно-правовых
форм (производственных и потребительских кооперативов, общественных и религиозных объединений,
общественных фондов, ассоциаций, учреждений,
государственных предприятий и других);
6) другие.
Также различают сделки (договора), подлежащие
обязательной регистрации и не подлежащие ей.
Сделки, подлежащие в соответствии с законодательными актами государственной или иной регистрации, в том числе сделки, создающие, изменяющие или
прекращающие права, перечисленные в законодательстве, считаются совершенными после их регистрации,
если иное не предусмотрено законодательными актами.
Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе, по требованию другой стороны, вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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•
•

мемлекеттік сатып алу бойынша мәмілелерді тіркеу;
және т.б.
Шарт бойынша тарап өз мiндеттемелерiн орындағаны үшiн ақы алуы немесе бiр-бiрiне бiр нәрсе беруi керек болса, бұл өтеулі шарт болып табылады. Заңнамада
шарттың мазмұны немесе мәні басқаша көрсетілмесе,
шарт өтеулі болып табылады. Кредиттік шарт өтеулі
шарт үлгісі болып саналады.
Бiр тарап екiншi тарапқа одан ақы алмай немесе
ешнәрсе бермей бiр нәрсенi ұсынуды мiндетiне алған
шарт өтеусіз шарт болып табылады. Мүлікті өтеусіз пайдалану шарты өтеулі шарт үлгісі болып саналады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің ерекше
бөлігінде бір шарттың элементтерінен тұратын әртүрлі
шарттар қарастырылған (сатып алу-сату шарты, лизинг, жалға беру шарты және т.б.).
Тараптар заңдарда көзделген түрлi шарттардың
элементтерi бар шарт жасаса алады (аралас шарт).
Тараптардың аралас шарт бойынша қатынастарына,
егер тараптардың келiсiмiнен немесе аралас шарттың
мәнiнен өзгеше туындамаса, аралас шартта элементтерi
бар шарттар туралы заңдардың тиiстi бөлiктерi
қолданылады.

Жария шарт ( ҚР АК 387-бап) коммерциялық
ұйыммен жасалған және өз қызметiнiң сипатына қарай
оған өтiнiшпен келетiн әркiмге қатысты жүзеге асырылатын тауарларды сату, жұмыстарды атқару немесе қызмет
көрсету жөнiндегi оның мiндеттемелерiн белгiлейтiн
шарт жария шарт деп танылады (бөлшек сауда, көпшiлiк
пайдаланатын көлiкпен тасымалдау, байланыс қызметiн
көрсету, энергиямен қамтамасыз ету, медицина, мейманхана қызметiн көрсету және т.б.). Коммерциялық
ұйымның заңдарда көзделген жағдайлардан басқасында,
жария шарт жасасу жөнiнде бiреуге басқалардан
артықшылық жасауға құқығы жоқ. Тұтынушылардың
кейбiр санатына жеңiлдiк беру заңдармен жол берiлетiн
жағдайларды қоспағанда, тауарлардың, жұмыс пен
қызметтiң бағасы, сондай-ақ жария шарттың өзге
ережелерi тұтынушылардың бәрiне бiрдей болып
белгiленедi. Тұтынушыға тиiстi тауарлар (жұмыс, қызмет)
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Подлежат обязательной государственной регистрации следующие договора:
• регистрация сделок с недвижимым имуществом;
• регистрация сделок с движимым имуществом;
• регистрация сделок с ценными бумагами;
• регистрация сделок с имуществом, имеющим значительную историческую (в том числе археологическую), художественную или иную культурную
ценность для общества;
• регистрация сделок, связанных с движением капитала;
• регистрация лицензионных сделок;
• регистрация сделок на недропользование;
• регистрация государственных договоров займа;
• регистрация договоров гарантий и поручительства
банками второго уровня;
• регистрация сделок по государственным закупкам;
•
и т.п.
Договор, по которому сторона должна получить
плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Договор предполагается возмездным, если из законодательства, содержания или существа договора не вытекает
иное. Кредитный договор является типичным примером
возмездного договора.
Безвозмездным признается договор, по которому
одна сторона обязуется предоставить что-либо другой
стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. Договор безвозмездного пользования имуществом является типичным безвозмездным
договором.
Особенной частью Гражданского Кодекса Республики Казахстан предусмотрены различные типы договоров, содержащих элементы одного договора (договор
купли-продажи, лизинга, аренда и т.д.).
Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законодательством (смешанный договор).
К отношениям сторон по смешанному договору применяется в соответствующих частях законодательство о
договорах, элементы которых содержатся в смешанном
договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон
или существа смешанного договора.
Публичным договором признается договор
(Ст.387 ГК Республики Казахстан), заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности
по продаже товаров, выполнению работ или оказанию
услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого,
кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание
и т.п.). Коммерческая организация не вправе оказывать
предпочтение одному лицу перед другим в отношении
заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора
устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законодательством
допускается предоставление льгот для отдельных кате105
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ұсыну мүмкiншiлiгi бола тұра коммерциялық ұйымның
жария шарт жасасудан бас тартуына жол берiлмейдi.
Заң құжаттарында көзделген жағдайларда Қазақстан
Республикасының Үкiметi жария шарттарды жасау және
орындау кезiнде тараптар үшiн мiндеттi ережелер (үлгi
шарттар, ережелер және т.б.) шығаруы мүмкiн. Мысал
ретінде, қазақстандық баспасөзде жарияланатын тұрғын
үй-коммуналдық қызметті көрсету бойынша жария шарттарды, нан қабылдаушы және астық иелері арасында жасалған жария шарттарды алуға болады (19 қаңтар
2001 жылғы N 143-II «Астық туралы» Қазақстан Республикасы заңы).
Ережелерiн тараптардың бiреуi формулярларда немесе өзге стандартты нысандарда белгiлеген және басқа
тарап оны ұсынылған шартқа тұтастай қосылу жолы деп
қабылдай алатын шарт қосылу шарты деп танылады. Егер
қосылу шарты заңдарға қайшы келмегенiмен, бұл тарапты осындай шарттар бойынша берiлетiн құқықтардан айыратын болса немесе мiндеттеменi бұзғаны үшiн басқа
тараптың жауапкершiлiгiн жоятын немесе шектейтiн болса не қосылған тарап үшiн онда анық қиындық келтiретiн,
шарттың талаптарын белгiлеуге қатысатын мүмкiндiгi
болып тұрғанда өзiнiң ақылға қонымды түсiнiлетiн
мүдделерiн негiзге ала отырып қабылдамай-ақ қоятын
талаптары болса, шартқа қосылған тарап шартты бұзуды
талап етуге құқылы. Егер қосылған тарап шарттың
қандай жағдайларда жасалғанын бiлсе немесе бiлуге тиiс
болса, қанағаттандырылуға жатпайды.

Өзара келісілген шарт дегеніміз, талаптары
тараптардың келісімімен анықталатын шарт.
Негізгі шарт бойынша тараптар шарт мәні бойынша
құқықтар мен міндеттемелерді иеленеді.
Алдын ала жасалатын шарт бойынша тараптар
алдын ала жасалатын шартта көзделген жағдайларда
мүлiк беру, жұмыс орындау немесе қызмет көрсету туралы болашақта шарт (негiзгi шарт) жасасуға мiндеттенедi.
Алдын ала жасалатын шарт негiзгi шарт үшiн заңдарда
белгiленген нысанда, ал егер негiзгi шарт нысаны
белгiленбесе, жазбаша түрде жасалады. Алдын ала жасалатын шарт нысаны туралы ережелердiң сақталмауы
оның жарамсыз болып қалуына әкелiп соқтырады. Алдын
ала жасалатын шартта негiзгi шарттың мәнiн, сондайақ басқа да елеулi жағдайларын белгiлеуге мүмкiндiк
беретiн ережелер болуға тиiс. Алдын ала жасалатын
шартта тараптар негiзгi шартты жасасуға мiндеттенетiн
мерзiм көрсетiледi. Егер алдын ала жасалатын шартта
мұндай мерзiм белгiленбесе, олар көздеген шарт алдын
ала жасалған кезден бастап бiр жыл iшiнде жасалуға
тиiс. Алдын ала шарт жасасқан тарап өзi көздеген шартты жасасудан жалтарған реттерде, егер заңдарда немесе шартта өзгеше көзделмесе, осы арқылы келтiрiлген
залалды екiншi тарапқа өтеуге мiндеттi. Алдын ала жасалатын шартта көзделген мiндеттемелер, егер тараптар негiзгi шартты жасасуға тиiс мерзiм бiткенге дейiн
ол жасалмаса не тараптардың бiрi екiншi тарапқа бұл
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горий потребителей. Отказ коммерческой организации
от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие
товары (работы, услуги) не допускается. В случаях, предусмотренных законодательными актами, Правительство
Республики Казахстан может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении
публичных договоров (типовые договоры, положения и
т.п.). В качестве примера можно привести публичные договора на оказание жилищно-коммунальных услуг, которые периодически печатаются на страницах казахстанской прессы; публичные договора между хлебоприемным предприятием и владельцем зерна (Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 г. N 143-II «О зерне»).
Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения
к предложенному договору в целом. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения
договора, если договор присоединения хотя и не противоречит законодательству, но лишает эту сторону прав,
обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие
явно обременительные для присоединившейся стороны
условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. Однако это требование не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключает договор.
Взаимосогласованным договором является
договор, условия которого определяются соглашением сторон. По основному договору стороны непосредственно приобретают права и обязанности по предмету
договора.
По предварительному договору стороны обязуются
заключить в будущем договор о передаче имущества,
выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным
договором. Предварительный договор заключается
в форме, установленной законодательством для основного договора, а если форма основного договора не
установлена, то в письменной форме. Несоблюдение
правил о форме предварительного договора влечет его
недействительность. Предварительный договор должен
содержать условия, позволяющие установить предмет,
а также другие существенные условия основного договора. В предварительном договоре указывается срок,
в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре
не определен, предусмотренный им договор подлежит
заключению в течение года с момента заключения
предварительного договора. В случаях, когда сторона,
заключившая предварительный договор, уклоняется от
заключения предусмотренного им договора, она обязана
возместить другой стороне вызванные этим убытки, если
иное не предусмотрено законодательством или договоКӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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шартты жасасуға ұсыныс жiбермесе, тоқтатылады.
Егер ниеттер туралы хаттамада (ниеттер туралы шартта) тараптардың оған алдын ала жасалатын шарт
күшiн беру ниеттерi тiкелей көзделмесе, ол азаматтыққұқықтық шарт болып табылмайды және оның орындалмауы заңдық зардаптарға әкелiп соқтырмайды.

Шарт қатысушыларының пайдасына жасалатын шартты тараптар арасында қатысушылар үшін
ыңғайлы жағдайлармен жасалады. Шарт қатысушылары
құқықтар мен міндеттемелерді иеленеді.
Үшiншi жақтың пайдасына жасалатын шарт
дегеніміз, тараптар несие берушiге емес, шартта
көрсетiлген немесе көрсетiлмеген және борышқордан
мiндеттеменi өзiнiң пайдасына орындауды талап етуге құқығы бар үшiншi жаққа борышқор орындап беруге
мiндеттi деп көрсеткен шарт үшiншi жақтың пайдасына
жасалған шарт болып танылады. Егер заңдарда немесе шартта өзгеше көзделмесе, үшiншi жақ борышқорға
шарт бойынша өз құқығын пайдалану ниетiн бiлдiрген
кезден бастап тараптар өздерi жасасқан шартты үшiншi
жақтың келiсiмiнсiз бұза алмайды немесе өзгерте алмайды. Борышкер шартта өзiнiң несие берушiге қарсы
қоя алатындай қарсылықтарын үшiншi жақтың талаптарына қарсы қоюға құқылы. Үшiншi жақ шарт бойынша өзiне берiлген құқықтан бас тартқан ретте несие
берушi, егер заңдарға және шартқа қайшы келмесе, бұл
құқықты пайдалана алады (мысалы, үшінші тұлғаның
пайдасына жасалатын сақтандыру шарты).
Лицензиялық шарт — құқық иесі (лицензиар)
келесі тарапқа (лицензиат) топологиясын, өнертабысын,
авторлық шығармаларын және өнеркәсіптік және
зияткерлік меншік нысандарын уақытша пайдалану
құқығын беру туралы шарт (мысалы, Сіз өзіңіз ойлап
тапқан және осы рецепт пен бейнесінің авторы ретінде
арнайы мемлекеттік органда тіркеген технологияңыз бойынша печенье дайындайсыз және т.б. Сіз осы печеньены
пісіру үшін шығарушыдан — лицензиардан рұқсат аласыз).
Сыртқы экономикалық шарт (Мәміле)
Барлық
кәсіпкерлер
сыртқы
экономикалық
қызметтің қатысушылары болуға құқығы бар, яғни олар
сыртқы экономикалық мәміле, басқа мемлекеттердің
кәсіпкерлерімен мәміле жасай алады. Сыртқы
экономикалық қызметтің қатысушылары экспорт, кері
экспорт, импорт, кері импорт және өнім транзитін
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды
немесе жеке тұлғалары, шет мемлекеттердің заңды немесе жеке тұлғалары бола алады.
Қатысушыларының бірі Қазақстан Республикасының
заңды тұлғасы немесе Қазақстан Республикасының
азаматы болып табылатын сыртқы экономикалық
мәміле жасалу орнына қарамай, жазбаша түрде
жасалады. Сыртқы экономикалық мәміле нысаны жасалу орнындағы құқыққа бағынады. Бірақ Қазақстан
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ром. Обязательства, предусмотренные предварительным
договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он
не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.
Протокол о намерениях (договор о намерениях),
если в нем прямо не предусмотрены намерения сторон
придать ему силу предварительного договора, не является гражданско-правовым договором, и неисполнение
его не влечет за собой юридических последствий.
Договор в пользу участников договора
заключаются сторонами на приемлемых для участников договора условиях. Права и обязанности возникают
непосредственно у участников договора.
Договором в пользу третьего лица признается
договор, в котором стороны установили, что должник
обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему
лицу, указанному или не указанному в договоре и имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. Если иное не предусмотрено
законодательством или договором, с момента выражения
третьим лицом должнику намерения воспользоваться
своим правом по договору стороны не могут расторгать
или изменять заключенный ими договор без согласия
третьего лица. Должник в договоре вправе выдвигать
против требования третьего лица возражения, которые
он мог бы выдвинуть против кредитора. В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного
ему по договору, кредитор может воспользоваться этим
правом, если это не противоречит законодательству и
договору (например, договор страхования в пользу третьего лица).
Лицензионный договор — договор, по которому
правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать топологию, изобретение, авторское произведение и другой
объект промышленной и интеллектуальной собственности, определенным способом (например, Вы изготавливаете печенье по технологии, которую кто-то придумал и зарегистрировал в специальном государственном органе, как автор этого рецепта, оформления и т.д.
Вы покупаете разрешение печь это печенье у создателя — лицензиара).
Внешнеэкономический договор (Сделка)
Все предприниматели имеют право быть участниками внешнеэкономической деятельности, а, следовательно, имеют право осуществлять внешнеэкономические
сделки, то есть совершать сделки с предпринимателями
других государств. Участниками внешнеэкономической
деятельности являются юридические или физические
лица Республики Казахстан, иностранные юридические
или физические лица, осуществляющие экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит продукции.
Внешнеэкономическая сделка, хотя бы одним из участников которой является юридическое лицо Республики
Казахстан или гражданин Республики Казахстан, совершается, независимо от места заключения сделки,
в письменной форме. Форма внешнеэкономической
сделки подчиняется праву места ее совершения.
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Республикасындағы құқық талабын сақталса, шетелде жасалған мәміле нысанын сақтамау салдарынан
жарамсыз болуы мүмкін. Жылжымайтын мүлікке қатысты
мәміле нысаны мүлік орналасқан елдің құқығына
бағынады, ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тізіліміне енгізілген жылжымайтын мүлікке қатысты —
Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.
Сыртқы экономикалық операцияларды жүзеге
асыру кезінде арыз беруші келісімшарт шартында
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының
өкілетті тұлғаларын экспорттық бақылауға жататын
өнімдерді тексеру үшін кіргізуге міндетті.
Ерікті шарттар — заңнамада белгіленген талаптардын тұрмайтын шарттар.
Міндетті шарттар заңнамада белгіленген талаптардын тұратын және (немесе) жасалуға міндетті шарттар
(мысалы, жария шарт, типтік шарт).
Ұзақ мерзімді келісімшарт дегеніміз, тауарларды
тиеу, жұмысты орындау, бір жылдан астам уақытқа
қызмет көрсету келісімшарты (шарты). Келісімшартты
орындау үлесі салық кезеңінің соңына дейін жинақталған
шығын сомасын осы келісімшарт бойынша жалпы
шығын сомасымен салыстыру арқылы анықталады. Ұзақ
мезімді келісімшарттарға қатысты кірістер мен шегеру
нақты орындалу бөлігінде салық кезеңі ішінде есепке
алынады.
Шартта оның жекелеген талаптары тиісті шарт
түріне арналып жасалған және басылым құралдарында
жарияланған үлгі ереже бойынша анықталатындығы
қарастырылады.
Үлгі ережелер үлгі шарт немесе басқа да құжат нысанында баяндалуы мүмкін.
Үлгі келісімшарт — Қазақтан Республикасы
Үкіметі бекіткен жекелеген келісімшарт түрлерінің
ерекшеліктері немесе келісімшарт жасау кезінде үлгі
ретінде қолданылатын жекелеген операцияларды
жүргізу еркешелігі көрсетілетін үлгі келісімшарт.
Уәкілетті органмен бекітілген жалпы келісімшарт
Қазақстан Республикасы заңына сәйкес тараптардың
өзара құқықтары мен міндеттерін реттеу мақсатында
заңды аспектілерін анықтайды. Жалпы келісімшарт
бірыңғайландырылған
бөліктен
(әрбір
жағдайда
өзгеріссіз қалатын жалпы ережелер) және келісілетін
бөліктен (тараптардың атауы, мерзімі мен келісімшарт
жасау орны, ұсынылған жеңілдіктің шарттары мен
түрлері, тараптармен келісуді талап ететін артықшылықтар және т.б.) тұрады.
Есіңізде болсын:
• Шарт жазбаша түрде жəне 2 данада (минимум) жасалады!
• Шарт мемлекеттік жəне орыс тілдерінде
жасалады!
• Шартқа өзгертулер мен толықтырулар тек
тараптардың келісуімен жазбаша түрде ғана
енгізіледі!
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Однако сделка, совершенная за границей, не может
быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования права
Республики Казахстан. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где
находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое внесено в государственный
реестр в Республике Казахстан, — праву Республики
Казахстан.
При осуществлении внешнеэкономических операций, заявитель в условиях контракта обязан обеспечить доступ полномочных государственных органов Республики Казахстан к проверке конечного использования продукции, подлежащей экспортному контролю.
Свободные договоры — договоры, не содержащие законодательно установленных требований.
Обязательные — договоры, содержащие законодательно установленные требования и (или) обязательны к заключению. (Например, публичный договор,
типовой договор).
Долгосрочным контрактом является контракт
(договор) на отгрузку товаров, выполнение работ, оказание услуг сроком действия более одного года. Доля
исполнения контракта определяется посредством сопоставления суммы расходов, произведенных до конца
налогового периода, с общей суммой расходов по данному контракту. Доходы и вычеты, касающиеся долгосрочных контрактов, учитываются в течение налогового периода в части фактического их исполнения.
В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия определяются примерными условиями, разработанными для договоров соответствующего
вида и опубликованными в печати.
Примерные условия могут быть изложены в форме
примерного договора или иного документа, содержащего эти условия.
Модельный контракт — примерный контракт,
утверждаемый Правительством Республики Казахстан,
в котором отражаются особенности отдельных видов
контрактов или особенности проведения отдельных
операций и который используется в качестве образца
при составлении контрактов.
Рамочный контракт, утвержденный уполномоченным
органом, определяет юридические рамки в соответствии с законами Республики Казахстан в целях регулирования взаимных прав и обязанностей сторон при
осуществлении сторон. Рамочный контракт состоит из
унифицированной части (общих условий, которые остаются неизменными в каждом отдельном случае) и согласуемой части (наименование сторон, сроки и место
заключения контракта, условия и виды предоставленных льгот и преференций и т.д., которые требуют согласования сторон).
Помните:
• Договор заключается в письменной форме и
в 2-х экземплярах по одному экземпляру
(минимум) для каждой из сторон!
• Договор заключается на государственном и
русском языках!
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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•

Шартқа қол қоймай тұрып, онымен мұқият
танысып шығыңыз!
Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған әрбір шарттың түрлерінде шартта міндетті
түрде көрсетілетін маңызды жағдайлар болады.
Бірақ, шартта оның кейбір шарттары осы түрдегі
шарттарға арнап жасалған және басылымдарда басылған
үлгі жағдай ретінде анықталатындығы көрсетілген. Егер
шартта үлгі жағдайға сілтеме жасалмаған болса, мұндай
үлгі шарттар тараптарға қатысты іскери айналымда
қалыптасқан әдет ретінде қолданылады.

БАҚЫЛАУ-КАССА МАШИНАЛАРЫ НЕ ҮШІН
ҚАЖЕТ?
Қазақстан Республикасының аумағында сауда операцияларын жүзеге асыру кезінде немесе қолма-қол
ақша арқылы қызмет көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысу міндетті түрде бақылаукасса машиналарын қолдану арқылы жүргізіледі. Яғни,
төменде көрсетілгендерден басқа барлық қолма-қол
ақшамен жұмыс жасайтын кәсіпкерлер клиенттермен
(сатып алушылармен) есеп айырысу кезінде бақылаукасса аппараттары қолданады және оларда болуы
ҚАЖЕТ.
Бақылау-касса машиналары — тауарларды
өткізу және (немесе) қызмет көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулары туралы ақпаратты
тіркеуді және көрсетуді қамтамасыз ететін фискалды
модульдер, фискалды жады блогы бар электронды
құрылғылар.
Бақылау-касса машиналарын қолдану кезінде
мынадай талаптар қойылады:
1) қолма-қол ақша арқылы ақшалай есеп айырысумен байланысты қызметін бастағанға дейін бақылаукасса машиналарын салық органында есепке қою
жүзеге асырылады;
2) тауар немесе қызмет көрсету үшін төленген
сомаға бақылау-касса машинасының чегін (сауда автоматында пайдаланылатын бақылау-касса машиналарын қоспағанда) немесе тауар чегін беру жүзеге
асырылады;
3) бақылау-касса машиналарына салық органдары
лауазымды адамдарының қолжетімділігі қамтамасыз
етіледі.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

•

Изменения и дополнения в договор вносятся
только в письменной форме с согласия сторон!
• Прежде
чем
подписывать
договор
—
внимательно его изучите!
Практически каждый вид договора, предусмотренный законодательством Республики Казахстан, имеет
те или иные существенные условия, которые должны
быть в обязательном порядке в договоре.
Однако в договоре может быть предусмотрено, что его
отдельные условия определяются примерными условиями, разработанными для договоров соответствующего вида и опубликованными в печати. В случаях, когда
в договоре не содержится отсылка к примерным условиям, такие примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев делового оборота.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ
МАШИНЫ?
На территории Республики Казахстан денежные расчеты, осуществляемые при торговых операциях, работах, услугах посредством наличных денег, производятся с обязательным применением контрольно-кассовых
машин. То есть почти все предприниматели, имеющие
дело с наличными деньгами, за исключением тех, кто
будет указан ниже, ДОЛЖНЫ иметь и применять при
расчетах с клиентами (покупателями и т.д.) контрольнокассовые аппараты.
Контрольно-кассовые машины — это специальные электронные устройства (фискальные модули или
компьютерные системы), которые имеют блок фискальной памяти и обеспечивающие регистрацию и отображение информации о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг.
При применении контрольно-кассовых машин
необходимо:
1) до начала деятельности (связанной с денежными
расчетами посредством наличных денег) поставить
на учет контрольно-кассовую машину в налоговом органе;
2) при реализации товара всегда выдавать чек
контрольно-кассовой машины на сумму, уплаченную
за товар, работу, услугу;
3) допускать должностных лиц налоговых органов к
контрольно-кассовой машине.
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Бақылау-касса машиналарын қолданбайды:
1) Жалдамалы қызметкерлердің еңбегін тұрақты
негізде қолданбайтын жеке тұлғалар;
2) Салық заңнамасына сәйкес есептелетін кәсіпкерлік
қызметтен түсетін жалпы жылдық табысы Қазақстан
Республикасы заңнамалық актілерінде жеке тұлғалар
үшін бекітілген салық салынбайтын жалпы жылдық
табыс көлемінен аспайтын жеке тұлғалар (12 ең
төменгі еңбекақы);
3) табыстары төлем көзедері арқылы алынатын және
жалдамалы қызметкерлерді пайдаланбайтын жеке
тұлғалар;
4) жалдамалы қызметкерлері жоқ, мүліктік табысы бар (мысалы, пәтер, машина сату және т.б.) жеке
тұлғалар; (жеке кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік
тіркеуге жатпайтын жоғарыда көрсетілген жеке
тұлғалар);
5) қызметін шағын бизнес субъектілері үшін арнайы
салық режимі шеңберінде (акцизделетін тауарларды
өткізушілерден басқа) патент негізінде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер;
6) қызметін шаруа немесе фермер қожалықтары
үшін арнайы салық режимі шеңберінде (акцизделетін
тауарларды өткізушілерден басқа) жүзеге асыратын
жеке кәсіпкерлер;
7) уәкілетті органның келісімі бойынша көлік
саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен
нысанда билеттер беру арқылы қоғамдық қалалық
көлікте тасымалдау бойынша халыққа қызмет көрсету
бөлігінде ақшалай есеп айырысулар;
8) ҚР Ұлттық Банкі.
Егер Сіз сауда автоматтарымен және (немесе)
қызмет көрсету терминалдарымен жарақтандырылған
бақылау-касса машиналарын пайдаланатын болсаңыз,
онда Сіз әрбір сауда автоматтары және (немесе) қызмет
көрсету терминалдары орналасқан жері бойынша салық
органында есепке қойылуға тиіс.
Автодүкен және (немесе) шатырдан көшпелі сауда
жасау кезінде қолданылатын бақылау-касса машиналары салық төлеушінің орналасқан жері бойынша салық
органында есепке қойылуға тиіс.
Компьютерлік жүйе болып табылатын бақылау-касса
машиналарын қоспағанда, бақылау-касса машинасын
салық органдарында есепке қойған кезде Сіз салық
органына төмендегілерді ұсынасыз:
1) бақылау-касса машинасын салық органында
есепке қою туралы салықтық өтінішті (салық
өтініштерінің
бланкілері
Орталықтарда
тегін
беріледі. Сондай-ақ Сіз Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі Салық комитетінің интернетресурсындағы «Ұсынылатын сілтемелер» бөлімінің
«Салық өтініштері» бөлімшесінде орналасқан салық
өтініштерінің нысанын басып шығара аласыз:
www.salyk.kz.);
2) іске қосу фискалды режимді орнатпай-ақ мүмкін
болатын, салық төлеуші туралы мәліметтерді
қамтитын бақылау-касса машинасын;
3) дайындаушы зауыттың паспортын;
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Контрольно-кассовые машины
не должны применять:
1) физические лица, которые не используют труд наемных работников на постоянной основе;
2) физические лица, которые имеют от предпринимательской деятельности совокупный годовой доход,
исчисленный в соответствии с налоговым законодательством, в размере, не превышающем необлагаемый налогом размер совокупного годового дохода,
установленный для физических лиц законодательными актами Республики Казахстан (12 минимальных заработных плат);
3) физические лица, если их доходы облагаются у источника выплаты, и если они не имеют наемных работников;
4) физические лица, которые имеют имущественный
доход, (например, продали квартиру, машину и т.п.) и
если они не имеют наемных работников;
(выше перечислены физические лица, которые не
подлежат обязательной государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей);
5) индивидуальные предприниматели (кроме реализующих подакцизные товары), осуществляющие свою
деятельность на основе патента;
6) индивидуальные предприниматели (кроме реализующих подакцизные товары), осуществляющие свою
деятельность в рамках специального налогового режима для крестьянских или фермерских хозяйств;
7) в части оказания услуг населению по перевозкам
в общественном городском транспорте с выдачей билетов по форме, утвержденной уполномоченным государственным органом в области транспорта по согласованию с уполномоченным органом;
8) Национальный Банк Республики Казахстан.
Контрольно-кассовая машина должна быть исправной.
Ее тип (модель) должен быть включен в государственный
реестр.
Если Вы используете контрольно-кассовые машины, являющиеся компьютерными системами, которыми оснащены торговые автоматы и (или) терминалы
оплаты услуг, то Вы должны встать на учет в налоговом
органе по месту использования каждого торгового автомата и (или) терминала оплаты услуг.
Контрольно-кассовые машины, используемые при
осуществлении выездной торговли с автолавок и (или)
палаток, подлежат постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения таких налогоплательщиков.
Для постановки на учет в налоговых органах
контрольно-кассовой машины, за исключением контрольнокассовых машин, являющихся компьютерными системами,
Вы должны представить в налоговый орган:
1) налоговое заявление о постановке контрольнокассовой машины на учет в налоговом органе (бланки
налоговых заявлений предоставляются Вам бесплатно в Центре. Также Вы можете самостоятельно
распечатать формы налоговых заявлений, которые
размещены в подразделе «Налоговые заявления»
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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4) нөмірленген, тігілген, салық төлеушінің қолымен
және (немесе) мөрімен расталған қолма-қол ақша
есебінің кітабын және тауар чектерінің кітабын
табыс етеді. қолма-қол ақша есебінің кітабы — ауысым сайын қолма-қол ақша айналымын, тауарлық
чектерді, бақылау-касса машинасының фискалды
жады көрсеткіштерін есепке алу журналы; тауар
чектерінің кітабы — кітапқа біріктірген тауарлық
чектердің жиынтығы; Кітаптарға өте ұқыпты қарап,
дұрыстап толтыру керек, оны жоғалтуға болмайды,
салық органдарының толтыру туралы барлық
талаптарын сақтау қажет.
Егер Сіз компьютерлік жүйе болып табылатын
бақылау-касса машинасын есепке қоятын болсаңыз,
онда жергілікті салық органына:
1) бақылау-касса машинасын салық органында
есепке қою туралы салықтық өтінішті;
2) компьютерлік жүйенің жұмыс істеу мүмкіндіктері
мен сипаттарының қысқаша сипаттамасын;
3) салық органында тіркеуге қою үшін мәлімделген компьютерлік жүйе моделінің «Салық инспекторының жұмыс орны» модулін пайдалану жөніндегі
нұсқаулықты табыс етеді және онымен жұмыс
істеуді қамтамасыз етеді.
Мыналар салықтық өтініштің қабылданғандығын
растау болып табылады:
1) салық төлеушіде қалатын салықтық өтініштің
екінші данасына қызметкердің тегін, аты-жөнін,
қолын, құжаттың кіріс нөмірін және қабылданған
күнін қоюды білдіретін салықтық өтініштің қабылданғаны туралы салық органы қызметкерінің белгісі;
2) кіріс кұжатын қабылдау және шығыс құжатын
беру туралы мәліметтер көрсетілген талон.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы
«12» мамырдағы № 501 «Бақылау-касса машиналарын
(БКМ) есепке қою және есептен шығару» мемлекеттік
қызмет стандартын бекіту туралы» қаулысына сәйкес,
яғни «Бақылау-касса машиналарын (БКМ) есепке қою
және есептен шығару» мемлекеттік қызметін (бұдан
әрі — мемлекеттік қызмет) есепке қою Қазақстан
Республикасының салық органдарының ақпаратты
қабылдау және өңдеу орталықтарында жүргізіледі.
Мемлекеттік қызмет туралы ақпаратты Қазақстан
Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитетінің
интернет-ресурсынан www.salyk.kz мекенжайы бойынша, сондай-ақ салық заңнамасын түсіндіру бойынша
Call-орталығына 8 (7172) 58-09-09 телефоны бойынша
өтініш жасай отырып алуға болады.
Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі. Мемлекеттік
қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді.
Жеделдетілген қызмет көрсету режимі көзделмеген.
Орталық салық төлеушілерге қызмет көрсетуге бөлінген
операциялық залды немесе бірнеше бөлек кабинеттерді
білдіреді. Онда күту орындары, құжаттарды толтыру мен құруға арналған үстелдер, анықтамалық,
консультациялық қызметтерді көрсетуге арналған «терезелер», ақпараттық стенділер, дене мүмкіндіктері
шектеулітұтынушыларға қызмет көрсету үшін жағдайлар көзделген, өртке қарсы қауіпсіздік шаралары
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

раздела «Рекомендуемые ссылки» Интернетресурса Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан по адресу: www.salyk.kz);
2) контрольно-кассовую машину, содержащую сведения о налогоплательщике, ввод которых возможен без установки фискального режима;
3) паспорт завода-изготовителя;
4) пронумерованные, прошнурованные, заверенные
подписью и (или) печатью налогоплательщика книгу
учета наличных денег и книгу товарных чеков.
Книга учета наличных денег — журнал учета ежесменного оборота наличных денег, товарных чеков,
показаний фискальной памяти контрольно-кассовой
машины. Книга товарных чеков — совокупность
товарных чеков, объединенных в книгу. Книги можно
приобрести в налоговых органах или завести самому.
К книгам потом надо относиться очень бережно —
аккуратно заполнять, не терять, соблюдать все требования налоговых органов по их заполнению.
Если Вы ставите на учет контрольно-кассовую машину, являющейся компьютерной системой, Вы должны передать в налоговый орган по месту своего нахождения:
1) налоговое заявление о постановке контрольнокассовой машины на учет в налоговом органе;
2) краткое описание функциональных возможностей и характеристик компьютерной системы;
3) руководство по использованию модуля «Рабочее
место налогового инспектора» заявленной для постановки на учет в налоговом органе модели компьютерной системы и обеспечить доступ к нему.
Подтверждением приема налогового заявления является:
1) отметка сотрудника налогового органа о приеме
налогового заявления, которая заключается в проставлении фамилии, инициалов, подписи сотрудника
и даты приема налогового заявления на втором
экземпляре заявки, остающейся у налогоплательщика;
2) талон с указанием сведений о приеме входного и
выдаче выходного документа.
Постановка на учет осуществляется согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от
12 мая 2011 года № 501 «Об утверждении стандартов
государственных услуг», т.е. это государственная услуга «Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых
машин (ККМ)» (далее — государственная услуга), которая оказывается Центрами приема и обработки информации налоговых органов Республики Казахстан.
Информацию о государственной услуге можно
получить на Интернет-ресурсе Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан по адресу:
www.salyk.kz, а также обратившись в Call-центр по
разъяснению налогового законодательства по номеру
телефона: 8 (7172) 58-09-09.
Государственная услуга оказывается бесплатно.
Предварительная запись для получения услуги не требуется. Режим ускоренного обслуживания не предусмотрен. Центр представляет собой операционный зал
или несколько отдельных кабинетов, выделенных для
обслуживания налогоплательщиков, в которых пред111
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қабылданған. Орталықтардың жұмыс режимі: демалыс және мереке күндерін қоспағанда, күн сайын түскі
үзіліссіз сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін.
Бақылау-касса машиналарын есепке қою салық
төлеуші бақылау-касса машинасын есепке қою туралы өтініш берген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде
салық органы бақылау-касса машинасына тіркеу нөмірін
және әрбір бақылау-касса машинасына карточкасы
береді (бақылау-касса машинасының бүкіл пайдалану
мерзімі бойына сақталады және салық органдарының
талабы бойынша көрсетіледі). Сізге бақылау — касса машинасын бектілген жұмыс режимімен және салық
органының пломбасымен, сондай-ақ куәландырылған
қолма-қол ақшаны және тауар чектерін есепке алу
кітабымен, бақылау-касса машинасын дайындаушызауыт төлқұжатымен бірге қайтарады.
Компьютерлік жүйе болып табылатын бақылаукасса машиналарын есепке қойған кезде:
• компьютерлік жүйеге фискалды режим белгілеу
(ақпаратты компьютерлік жүйенің фискалды деректеріне рұқсатсыз қол жеткізуден криптографиялық
тұрғыдан қорғайтын құралдардың белсенді жұмыс
істеуін білдіреді);
• бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасын
ресімдейді.
Бірақ, БКМ мемлекеттік тізілімінде БКМ үлгісі болмаса немесе есепке қою үшін ұсынылған БКМ ақау болса, онда мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартылады
және БКМ тіркеу есебіне қоймайды.
Салық төлеушінің жауапты тұлғасы (мысалы, кассир
немесе сатушы) бақылау-касса машинасын пайдаланған
кезде:
1) бақылау-касса машинасын пайдалану жөніндегі
нұсқаулыққа сәйкес тауар, жұмыстар, қызметтер
көрсету құнын енгізу операциясын жүзеге асырады;
2) электр энергиясы болмаған немесе бақылаукасса машинасында ақаулар болған жағдайда
тауарлық чек толтырады және береді;
3) қолма-қол ақша есебінің кітабын толтырады;
4) ауысым
аяқталған
кезде
бақылау-касса
машинасының моделін дайындаушының техникалық
талаптарына сәйкес ауысымдық есепті алу (Z-есеп)
жолымен «ауысым соңы» рәсімін орындайды.
Салық төлеуші оларға мөр қойылған немесе толық
толтырылған күнінен бастап бес жыл бойы сақтауға
тиіс:
• Ауысымдық есептер,
• қолма-қол ақша есебінің кітабы,
• тауарлық чектерді есепке алу кітабы,
• жою, қайтару чектері,
• жою және қайтару операциялары жүргізілген
бақылау чектері, Сауда автоматтарында пайдаланылатындарды қоспағанда, бақылау-касса машиналары үшін
ауысым кезеңі жиырма төрт сағаттан аспауға тиіс.
Сауда автоматтарымен жарақтандырылған бақылаукасса машиналары үшін ауысым кезеңін салық төлеуші
айқындайды, бұл ретте ол күнтізбелік бір айдан аспауға тиіс.
БКМ бұзылуы да мүмкін. Бақылау-касса машинасы
мына жағдайларда, егер:
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усмотрены места для ожидания, столы для заполнения и формирования документов, «окна» для оказания
справочных, консультационных услуг, информационные стенды, условия для обслуживания потребителей с
ограниченными физическими возможностями, приняты
меры противопожарной безопасности. Режим работы
Центра: ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, с 09.00 до 17.00 часов без перерыва на обед.
В течение пяти рабочих дней со дня подачи Вами налогового заявления о постановке на учет контрольнокассовой машины в налоговом органе, на каждую
контрольно-кассовую машину присваивают регистрационный номер и выдают регистрационную карточку на
каждую контрольно-кассовую машину (хранится в течение всего срока эксплуатации контрольно-кассовой машины и предъявляется по требованию налоговых органов). Конечно, Вам возвращают контрольно-кассовую
машину с установленным фискальным режимом работы
и пломбой налогового органа, а также заверенные книги учета наличных денег и товарных чеков и паспорт
завода-изготовителя контрольно-кассовой машины.
По постановке ККМ, являющейся компьютерной системой, Вам должны:
• установить фискальный режим работы в компьютерной системе (активация средств криптографической защиты информации от несанкционированного
доступа к фискальным данным компьютерной системы);
• выдать регистрационную карточку ККМ.
Однако, если модели ККМ в Государственном реестре ККМ нет или есть неисправности в представленной для постановки на учет ККМ, то в предоставлении
государственной услуги отказывают и ККМ не ставят
на регистрационный учет.
Ответственное лицо налогоплательщика (например,
продавец или кассир) при эксплуатации контрольнокассовой машины:
1) осуществляет операции ввода стоимости товара,
работы, услуги в соответствии с руководством по
эксплуатации контрольно-кассовой машины;
2) в случае отсутствия электроэнергии или неисправности контрольно-кассовой машины заполняет
и выдает товарный чек;
3) заполняет книгу учета наличных денег;
4) при завершении смены выполняет процедуру
«конец смены» путем снятия сменного отчета
(Z-отчет) согласно техническим требованиям изготовителя модели контрольно-кассовой машины.
В течение пяти лет с даты печати или полного заполнения должны храниться:
• сменные отчеты,
• книги учета наличных денег,
• книги учета товарных чеков,
• чеки аннулирования, возврата,
• контрольные чеки, по которым проведены операции
аннулирования и возврата.
Для контрольно-кассовых машин, за исключением
использующихся в торговых автоматах, период смены
не должен превышать двадцать четыре часа.
Для контрольно-кассовых машин, которыми оснаКӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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1) басып шығармаса, анық баспаса немесе бақылау
чегіндегі деректемелер толық басылмаса;
2) фискальдық жадының деректерін алуға мүмкіндік болмаса;
3) салық органының пломбасы болмаса немесе
бүлінсе;
4) дайындаушы зауыттың таңбасы жоқ болса
техникалық ақаулы деп есептеледі.
Егер бақылау-касса машинасы істен шықса, БКМ
техникалық қызмет көрсету орталығына көрсетіңіз,
егер салық органы белгілеген пломбаның бүтіндігі
бұзылмайтын болса, ол жерден ақаудың себептері
мен жөндеу мерзімі көрсетілген қорытындысы алыңыз.
Салық органының пломбасының бүтіндігін бұзбай жою
мүмкін емес бақылау-касса машинасының техникалық
ақауы болған жағдайда салық төлеуші ақау пайда
болған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде бақылаукасса машинасы тіркеуге қойылған салық органына:
1) бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасының нөмірін, берілген күнін және ақау болған
күннің басындағы есептегіштің жиынтық көрсеткіштерін көрсете отырып, салықтық өтініш;
2) негізделген жөндеу жүргізу мерзімдері мен ақау
себептерін көрсете отырып техникалық қызмет
көрсету орталығының қорытындысын береді.
Салық органы со күні (салықтық өтінішті қабылдаған
күні) ақауды жою үшін бақылау-касса машинасы
пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсат беру туралы немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.
Шешім екі нысанда болуы мүмкін, ол арнайы нысанда
ресімделеді — пломбаның бүтіндігін бұзуға рұқсат беру
немесе рұқсат бермей.
Егер пломба бұзылған болса, техникалық ақау
жойылғаннан кейін пломба орнату үшін бақылау-касса
машинасын салық органына табыс ету мерзімі техникалық
қызмет
көрсету
орталығының
қорытындысында
көрсетілген жөндеу жүргізу мерзімінен кем болмауға,
бірақ бақылау-касса машинасы пломбасының бүтіндігін
бұзуға салық органының рұқсатын берген күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспауға тиіс
БКМ басқа, салық комитетіне БКМ тіркеу кезінде
тапсырған кітаптарға да мұқият болған дұрыс. ҚР Салық
кодексінің 650- бабына сәйкес, бақылау-касса машиналарын пайдалану кезінде салық төлеуші жауапты
тұлғасының қолма-қол ақшаны есепке алу кітабын және
басқа да есепке алу кітаптарын толтыруы міндетті талап
болып табылады. Бақылау-касса машиналарын пайдалану кезінде салық төлеуші жауапты тұлғасының қолмақол ақшаны есепке алу кітабын және басқа да есепке
алу құжаттамаларын толтыру талаптарын орындамауы
салық есебін, БКМ пайдалану тәртібін бұзу болып табылады және ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің
(ӘҚБК) 208,215-баптарына сәйкес айыппұл түріндегі
әкімшілік жауапкершілікті қолдануды қарастырады.
ҚР ӘҚБ 208-бабында есепке алу құжаттамаларының
болмауы және салық есебін жүргізуді бұзу үшін әкімшілік
жауапкершілік қарастырылған. Салық төлеушіде есеп
құжаттамасының болмауы деп бухгалтерлік құжаттаманың және (немесе) салық нысандарының,
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

щены торговые автоматы, период смены определяется
налогоплательщиком и не должен превышать один календарный месяц.
В ряде случаев ККМ может стать неисправной. При
этом, ККМ считается технически неисправной в случаях,
если:
1) не печатает, печатает неразборчиво или реквизиты
на контрольном чеке, которые должны быть, печатаются не полностью;
2) отсутствует возможность получить данные
фискальной памяти;
3) отсутствует или повреждена пломба налогового
органа;
4) отсутствует маркировка завода-изготовителя.
В случае неисправности контрольно-кассовой машины, Вы должны обратиться в центр технического
обслуживания ККМ, и взять у них заключение с обоснованным указанием сроков проведения ремонта и причин
неисправности, если устранение технической неисправности невозможно без нарушения целостности пломбы
налогового органа. После этого Вы, в течение трех рабочих дней с момента возникновения неисправности,
должны подать в налоговый орган, в котором произведена постановка на учет контрольно-кассовой машины:
1) налоговое заявление с указанием номера,
даты выдачи регистрационной карточки контрольнокассовой машины и суммарных показаний счетчика
на начало дня, в который произошла неисправность;
2) заключение центра технического обслуживания
с обоснованным указанием сроков проведения
ремонта и причины неисправности.
В этот же день
(в день приема налогового
заявления)
налоговый
орган
принимает решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на нарушение целостности пломбы
контрольно-кассовой машины для устранения неисправности. Решение может быть только в двух формах, которые оформляются по специальной форме —
или разрешить нарушить целостность пломбы, или
отказать в выдаче разрешения.
Если пломба нарушена, то срок представления
контрольно-кассовой машины в налоговый орган для
установки пломбы после устранения технической неисправности не может быть меньше срока проведения ремонта, указанного в заключении центра технического обслуживания, но не более пятнадцати рабочих дней со дня выдачи разрешения налогового органа на нарушение целостности пломбы.
Помимо ККС необходимо очень серьезно отнестись к книгам, которые Вы сдавали в налоговый комитет при регистрации ККС. Согласно требованию
статьи 650 Налогового кодекса, заполнение книги учета наличных денег ответственным лицом налогоплательщика и других книг учета при эксплуатации контрольно-кассовой машины является обязательным условием. Неисполнение требования по
заполнению книги учета наличных денег и иной документации учета ответственным лицом налогоплательщика при эксплуатации контрольно-кассовой
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салықтық есепке алу саясаты құжаттарының, салық
салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау үшін, сондай-ақ салық
міндеттемелерін есептеу үшін негіз болып табылатын
өзге де құжаттардың болмауы түсініледі.
Ауысым кезінде кассаға ақша салу (қызметтік кіріс),
сондай-ақ ауысым кезінде ақша алу (қызметтік шығыс)
міндетті түрде қолма-қол ақшаны есепке алу кітабына
жазылады, онда операция жүргізілген уақыты мен сомасы көрсетіледі және жауапты тұлғаның қолы қойылады.
Қолма — қол ақшаны есепке алу кітабының нысаны
30 желтоқсан 2008 жылғы Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің № 637 «Салық әкімшілігін жүргізудің
кейбір мәселелері туралы» бұйрығымен бекітілген. Яғни,
БКМ арқылы жүргізілген қолма-қол ақшалармен бірге,
қызметті кіріс пен қызметтік шығыс қолма-қол ақшаны
есепке алу кітабында көрсетілуі керек. Кассадағы
нақты сома қолма-қол ақшаны есепке алу кітабында
белгіленген сомамен сәйкес келуі тиіс.
Бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасында
көрсетілген мәліметтер өзгерген кезде салық төлеуші
бақылау-касса машинасы есепте тұрған салық органына бақылау-касса машинасының тіркелу деректеріне
өзгерістер енгізу үшін өзгерістер туындаған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде өтініш береді.
Мына жағдайларда:
1) тіркеу карточкасын жоғалту (бүлдіру);
2) тіркеу карточкасында көрсетілген мәліметтерді
өзгерту;
3) тіркеу карточкасында сәйкестендіру нөмірінің болмауы кезінде бақылау-касса машинасын есепке
қойған жердегі салық органдары тіркеу карточкасын
ауыстырып береді.
Бақылау-касса машинасын есептен шығару мынадай жағдайларда:
1) сауда операциялары немесе қолма-қол ақша
арқылы қызмет көрсету кезінде жүзеге асырылатын
ақшалай есеп айырысумен байланысты қызметті
жүзеге асыру тоқтатылған;
2) бақылау-касса машинасын пайдаланатын жер
немесе бақылау-касса машинасын сауда автоматында немесе қызмет көрсетуді төлеу терминалында пайдаланатын салық төлеушінің орналасқан
жері өзгерген жағдайда, егер мұндай өзгеріс
бақылау-касса машинасын басқа салық органында
тіркеуді талап ететін;
3) техникалық ақауларына байланысты бақылаукасса машинасын одан әрі қолдану мүмкін болмаған;
4) бақылау-касса
машинасын
мемлекеттік
тізілімнен шығарған;
5) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына
қайшы келмейтін өзге де жағдайларда жүргізіледі.
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машины является нарушением ведения налогового учета, порядка применения ККМ и предусматривает административную ответственность в виде
штрафа, ответственность за которые предусмотрена статьями 208, 215 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях
(КоАП). Статьей 208 (КоАП) предусмотрена административная ответственность за нарушения, связанные с отсутствием учетной документации и нарушение ведения налогового учета. При этом под
отсутствием у налогоплательщика учетной документации понимается отсутствие бухгалтерской документации и (или) налоговых форм, налоговой учетной политики, иных документов, являющихся основанием для определения объектов
налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, а также для исчисления налогового обязательства.
Внесение денег в кассу (служебный приход) в течение смены, а также изъятия из кассы денег (служебный
расход) в течение смены в обязательном порядке заносятся в книгу учета наличных денег с указанием
времени и суммы произведенной операции и подписи
ответственного лица. Форма книги учета наличных денег
утверждена Приказом Министра финансов Республики
Казахстан от 30 декабря 2008 года № 637 «О некоторых вопросах налогового администрирования». То
есть, кроме наличных средств, проведенных через
ККМ, в книге учета наличных денег должны быть отражены служебный приход и служебный расход. И,
конечно, фактическая сумма кассы должна совпадать
с суммой, отраженной в книге учета наличных денег.
При изменении сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины, Вы,
в течение пяти рабочих дней с момента возникновения изменений, обязаны подать в налоговый орган по
месту постановки на учет контрольно-кассовой машины.
А в случаях:
1) утери (порчи) регистрационной карточки,
2) изменения сведений, указанных в регистрационной карточке,
3) отсутствия идентификационного номера в регистрационной карточке,
налоговым органом по месту постановки на учет
контрольно-кассовой машины производится замена регистрационной карточки.
В случаях:
1) прекращения осуществления деятельности, связанной с денежными расчетами, осуществляемыми
при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг посредством наличных денег;
2) изменения места использования контрольнокассовой машины или места нахождения налогоплательщика, использующего контрольно-кассовую
машину в торговом автомате или терминале оплаты
услуг, если такое изменение требует регистрации
контрольно-кассовой машины в другом налоговом
органе;
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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3) невозможности дальнейшего применения в связи
с технической неисправностью контрольно-кассовой
машины;
4) исключения контрольно-кассовой машины из
государственного реестра;
5) в иных случаях, не противоречащих налоговому законодательству Республики Казахстан, Вы должны
снять контрольно-кассовую машину с учета.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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7. БИЗНЕС-ЖОСПАР
БИЗНЕС-ЖОСПАР ДЕГЕН НЕ?
Жаңа бизнестің қалай жұмыс істейтініне баға беріп,
оның нəтижелерін болжамдау шін кəсіпкерге нақты
қызметін бастаудан бұрын бизнес-жоспарды құру керек.
Бизнес-жоспар — бұл Сіздің келешек бизнесіңізді
жан-жақты толық сипаттау. Бизнес — жоспарда бизнестің идеясы туралы əңгімелеп, қаржылық талдау
жүргізіп, маркетингтік жоспар мен қызметкерлер жоспарын құру қажет. Сол кезде жекеменшік
кəсіпкерліктің бейнесі айқындала бастайды.
Бизнес-жоспарды əзірлеу кезінде болашақ
кəсіпкердің өзі үшін көп нəрсені ашып жəне
анықтауы да үлкен мəнге ие болады.
Бизнес-жоспар Сізге де, Сіздің бизнес бойынша әлеуетті серіктестеріңізге де, Сіздің өз
ісіңізге арнап несие алуды көздеп отырған
банкке де қажет.
Жоспарлау кəсіпкердің мүмкіндіктерін
оңтайлы түрде жақсартуға, сонымен қатар барлық
түрдегі ресурстарды барынша тиімді түрде пайдалануға
жəне қате əрекеттердің алдын-алуға бағытталған.
Кез келген бизнес-жоспардың мүдделі оқырмандары
болуы тиіс. Бизнес-жоспардың кімге арналуына байланысты соның мазмұнын белгілейтін бірнеше əртүрлі
себептер бар:
• Өзіңізге арналған бизнес-жоспар. Бұл төмендегідей сауалдарға жауап беретін өз-өзін бақылау
болып табылады:
• Істі ашу үшін не қажет?
• Идея оны іске асыру үшін жеткілікті дəрежеде
		
ақиқатқа сай ма?
• Несие алуға арналған бизнес-жоспар.
Əдетте, банктер кəсіпкерлерден несие беру (немесе
бермеу) туралы шешім шығару үшін бизнес- жоспарды
талап етеді.
• Инвесторлардың
қаражаттарын
тартуға
арналған бизнес-жоспар.
Инвесторлар ретінде жеке тұлғалар (соның ішінде достары немесе туыстары) немесе заңды тұлғалар шығуы
мүмкін. Оларға сіздің бизнесіңізге ақша салымдаудың
тиімді екендігін дəлелдеу үшін бизнес-жоспар үлкен
себебін тигізуі мүмкін.
• Жергілікті немесе шетелдік серіктеспен біріккен кəсіпорын құруға арналған бизнесжоспар. Сауатты түрде жасалған бизнес-жоспар
	əріптесіңізге сіздің ісіңіздің елеулі екендігіне сенім
береді.
• Жаңа қызметкерлерді тартуға арналған
бизнес-жоспар. Қазіргі кезде өзге фирмалардың
кəсіби шеберлерін оларға тіпті жоғары еңбекақы
беремін деп уəде берумен өзіңізге тартудың өзі
қиынға түсуде. Фирманың келешек қызметін сипаттау әлеуетті қызметкерге ұсынылып отырған
жұмыстың келешектігі мен тұрақтылығы жайлы
ақпарат береді.
• Өзге компаниямен бірігуге арналған бизнес116
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ЧТО ТАКОЕ БИЗНЕС-ПЛАН?
Чтобы оценить, как будет работать новый бизнес,
сделать прогноз его результатов, предпринимателю
стоит составить бизнес-план до начала реальной деятельности.
Бизнес-план — это полное описание Вашего
будущего бизнеса с разных сторон. В бизнес-плане
необходимо рассказать об идее бизнеса, провести
финансовый анализ, создать маркетинговый план и план по персоналу. И тогда картина собственного предпринимательства
станет ясной и четкой. Огромное значение
имеет то, что при подготовке бизнес-плана
сам будущий предприниматель может многое для себя открыть и прояснить.
Бизнес-план нужен и Вам, и Вашим потенциальным партнерам по бизнесу, и банку,
в который Вы намерены обратиться за кредитом для Вашего дела.
Планирование направлено на оптимальное использование возможностей предпринимателя, а также всех
видов ресурсов и предотвращение ошибочных действий.
Любой бизнес-план должен иметь заинтересованных
читателей. Существует несколько различных причин,
которые определяют содержание бизнес-плана в зависимости от того, для кого он предназначен:
• Бизнес-план для себя. Это своего рода самоконтроль, который отвечает на вопросы:
• Что необходимо для открытия дела?
• Достаточно ли реалистична идея?
• Бизнес-план для получения кредита. Как правило, банки требуют от предпринимателей бизнесплан для решения о выдаче (или не выдаче) кредита.
• Бизнес-план для привлечения средств инвесторов. Инвесторами могут выступить частные лица
(в том числе друзья или родственники) или юридические лица. Для того, чтобы доказать им, что стоит
вложиться в Ваш бизнес, бизнес-план может быть
весьма полезен.
• Бизнес-план для совместного предприятия
с местным или иностранным партнером. Грамотный
бизнес-план дает уверенность партнеру в серьезности вашего дела.
• Бизнес-план для привлечения новых сотрудников. Обычно, трудно переманить профессионалов из других фирм, даже пообещав им более
высокие заработки. Описание будущей деятельности
фирмы дает потенциальному сотруднику информацию о перспективности и стабильности предлагаемой работы.
• Бизнес-план для объединения с другой компанией. Он поможет увидеть выгодность сделки:
положительные и отрицательные стороны совместной деятельности.
Пример бизнес-плана для начинающего
предпринимателя приведен в приложении 7.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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жоспар. Ол мəміленің тиімділігін: біріккен қызметтің
жағымды жəне жағымсыз жақтарын көруге себін
тигізеді.
Бұдан әрі бизнес-жоспардың негізгі бөлімдерін
ұсынамыз.
Бастаушы кәсіпкерге арналған бизнес жоспардың үлгісі қосымша 7 көрсетілген.
БИЗНЕС-ЖОСПАР ҚАНДАЙ БӨЛІМДЕРДЕН
ТҰРАДЫ?
Бизнес-идея
Ең алдымен, ісін жаңа бастаған кәсіпкер немен
айналысатындығын шешіп алу керек. Яғни, оған бизнесидея табу қажет. Бұл өте күрделі және жауапты кезең.
Бизнестің қалай құрылатындығы осы кезеңге байланысты болады. Бизнес идеясының көзі ретінде кәсіпкердің
жеке бақылауы және кәсіпкердің, оның достары мен
туыстарының, таныстарының өзіне ыңғайлы нысанда
қандай да болмасын қажеттілікті қанағаттандыра алмау
тәжірибесі болуы мүмкін. Оның нысаны және басқа да
бизнес-идеялардың көздері төмендегі 17, 18 — кестелерінде көрсетілген.
Сонымен қатар, бизнес-идея табу үшін кәсіпкерге
өзінің білімі мен дағдысын, жұмыс тәжірибесін, әуестігі
мен қызығушылығын бағалағаны дұрыс. Бұл көптеген
бизнес-идеялардың ішінен өзіне лайықтысын таңдауға
мүмкіндік береді.
Содан кейін кәсіпкерге клиенттерге ұсынатын өнімді
немесе қызметті ойлау керек. Олар түбегейлі әрі нақты
елестетілуі қажет. Яғни, олар мыналар:

ИЗ КАКИХ РАЗДЕЛОВ СОСТОИТ
БИЗНЕС-ПЛАН?
Бизнес-идея
Прежде всего, начинающему предпринимателю надо
решить, чем именно он займется. Т.е. ему необходимо
найти бизнес-идею. Это достаточно сложный и очень ответственный этап. От него зависит, как будет построен
бизнес. Источниками бизнес-идей могут являться собственные наблюдения и личный опыт предпринимателя,
его друзей и родственников, знакомых, которые не могут
удовлетворить какие-то свои потребности в удобной для
себя форме. Кроме того, в таблицах 17, 18 представлены и другие источники бизнес-идей.
Также, для выработки бизнес-идеи предпринимателю
стоит оценить свои знания и навыки, опыт работы, хобби
и интересы. Это поможет ему из возможных бизнес-идей
выбрать ту, которая ему больше всего подходит.
Затем предпринимателю стоит хорошо представить
себе продукт или услугу, которую он будет предлагать
клиентам. И представлены они должны быть во всех
деталях. Эти детали следующие:
1. Товар — или материальная составляющая продукта,
его количество, качество, ассортимент.
2. Услуга — тот сервис, который будет оказываться
клиенту или прилагаться к товару, если есть товар.
3. Информация — та информация, которая будет предоставляться клиенту до (например, реклама), во время (например, техническая документация) и после (например, сервисная информация) продажи.

Кесте 17- Бизнес-идея көздері
Таблица 17. Источники бизнес-идей
БИЗНЕС-ИДЕЯНЫҢ ӘЛЕУЕТТІ КӨЗДЕРІ:
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ БИЗНЕС-ИДЕЙ

ИДЕЯ ҚАЛАЙ ТУАДЫ?
КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ИДЕИ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кездейсоқ
Бұрын ешқашан болмаған
Бұрынғы идеяларды жетілдіру
Жұмыс барысында
Тұрғындар арасындағы үрдіс
Нарықта қолданылатын тауаша
Заңнамадағы өзгеріс
Қызығушылық спектрін кеңейту
Әдетті өзгерту
Жаңа өнім/сыйлықтар
Қоршаған орта
Жаңа материалдар мен процестер
Случайно
Из того, что никогда не делалось раньше
Совершенствование прежних идей
В процессе работы
Тенденции среди населения
Существующие ниши рынка
Изменения законодательства
Расширение спектра увлечений
Изменение привычек
Новинка/подарки
Окружающая среда
Новые материалы и процессы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анықтамалықтар, соның ішінде Интернет
Поштадағы каталогтар
Салалық журналдар мен газеттер
Бизнес идеялар туралы арнайы журналдар
Баспасөздегі жарнама
Бизнес туралы мерзімдік басылымдар
Бизнес туралы кітаптар
Шетелдік басылымдар
Үкіметтік басылымдар
Әртүрлі елді мекендердегі бизнес тәжірибесі
Справочники, в т.ч. Интернет
Каталоги по почте
Отраслевые журналы и газеты
Специальные журналы по бизнес- идеям
Объявления в прессе
Подписные издания по бизнесу
Книги по бизнесу
Зарубежные публикации
Правительственные публикации
Опыт бизнеса в различных населенных пунктах.

Дереккөз: http://s-delok.ru/html/np/np_r1.html
Источник: http://s-delok.ru/html/np/np_r1.html
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Кесте 18 Ауылдық жердегі шағын ауылшаруашылық бизнесіне жатпайтын әлеуетті идеялар тізбесі
Таблица 18. Перечень потенциальных идей для малого несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности
1. Қызмет
саласы
1. Сфера услуг

1. Консультациялық /көшірме орталығы
1. Консультационный центр/ксерокопирование
2. Ақпараттық /көшірме орталығы
2. Информационный центр/ксерокопирование
3. Шаштараз /сұлулық салоны
3. Парикмахерская/салон красоты
4. Фитнес-клу6
4. Фитнес-клуб
5. Тұрмыстық қызмет орталығы (аяқ киім, киім, телефон, тұрмыстық техника және т.б. жөндеу)
5. Центр бытовых услуг (ремонт обуви, одежды, телефонов, бытовой техники и т.п.)
6. Компьютер және басқа да техникаларды жөндеу
6. Ремонт компьютеров и другой техники
7. Жалға беру пункті: электр құралдары, тұрмыстық техника
7. Пункт проката: электроинструмента, бытовой техники
8. Жеке бала бақша
8. Частный детский сад
9. Мерекелерді ұйымдастыру
9. Организация праздников
10. Сандық фотосалон
10. Цифровой фотосалон
11. Компьютерлік қызмет: мәтін теру және басып шығару, визит карточкасы, Интернетқызметтер (іздеу, ақпараттар, реферат жазу және т.б.); компьютерлік сауаттылықты оқыту;
электрондық пошта ашу (жіберу/қабылдау).
11. Услуги компьютерные: набор и распечатка текстов, визитные карточки, Интернет-услуги (поиск, информации, написание рефератов и т.п.); обучение компьютерной грамотности; открытие электронной почты (отправка/получение)
12. Стоматологиялық кабинет
12. Стоматологический кабинет
1З. Массаж, физиотерапевтикалық процедура
1З. Услуги массажа, физиотерапевтические процедуры
14. Дәріхана
14. Аптека
15. Мал дәрігерлік дәріхана
15. Ветеринарная аптека
16. Монша
16. Баня
17. Салттық қызмет
17. Ритуальные услуги
18. Білім беру қыметі (шетел тілдерін оқыту)
18. Образовательные услуги (обучение иностранным языкам)
19. Балаларға арналған үйірмелер (би, спорттық және т.б.)
19. Кружки для детей (танцевальные, спортивные и др.)
20. Автоқызметтер (ауыи шаруашылық жүктерін, жолаушыларды тасымалдау қызметі)
20. Автоуслуги (услуги по перевозке сельскохозяйственных грузов, пассажиров)
21. Құрылыстық бригада
21. Строительная бригада
22. Жастардың демалыс орталығы /дискотека
22. Молодежный центр отдыха/дискотека
23. Ауылдық жасыл туризм
23. Сельский зеленый туризм
24. Салтанатты шараларды ұйымдастыру (той, туған күн т.б.)
24. Организация проведения торжественных мероприятий (свадьбы, дни рождения и т.п.)

Продолжение на странице 115
Продолжение на странице 115
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Начало на странице 114
Начало на странице 114
2. Сауда және
қоғамдық
тамақтану орындары
2. Торговля и общепит

1 .Дүкен ( соның ішінде арнайы)
1. Магазин (в том числе специализированный)
2. Өндірістік дүңгіршек
2. Продовольственный ларек
3. Жазғы кафе, соның ішінде балалардікі
3. Летнее кафе, в т.ч. детское
4. Кафе/бар
4. Кафе/бар
5. Тұрғындар мен ұйымдардың тапсырысы бойынша салтанатты шараларды өткізуге арналған
арнайы кафе (фотография, жүргізуші, музыкант қызметін ұсыну және тб.)
5. Специализированное кафе для организации проведения торжественных мероприятий по заказам населения и организаций (с предоставлением услуг фотографии, ведущего, музыкантов и т.п.)

3.Жеке меншік
өндіріс
3. Собственное
производство

1 .Жұмсақ ойыншық жасау
1 .Пошив мягкой игрушки
2.Әртүрлі кәдесыйлар жасау
2. Изготовление различных сувениров
3. Пилорама
3. Пилорама
4. Ағаш жону цехы
4. Столярный цех
5. Слесарлық цех
5. Слесарный цех
б.Автошеберхана, вулканизация
б.Автомастерская, вулканизация
7. Диірмен, дәншаққыш
7. Мельница, крупорушка
8. Шұжық цехы
8. Колбасный цех
9.Шағын наубайхана
9.Мини-пекарня
10. Шағын консервы зауыты
10. Мини-консервный завод
11. Халықтың кәсіптік бұйымдарын дайындау және сату
11. Изготовление и продажа изделий народных промыслов
12. Саңырауқұлақ өсіру
12. Выращивание грибов
13. Жиһаз дайындау
13. Изготовление мебели

4. Басқа да
қызмет түрлері
4. Прочие виды деятельности

1. Ауыл шаруашылық өнімдерін дайындау
1. Заготовка сельскохозяйственной продукции
2. Дәрілік шөптерді дайындау
2. Дәрілік шөптерді дайындау

1. Тауар — немесе өнімнің материалдық құрамы,
оның сапасы, саны, жиынтығы.
2. Қызмет — клиентке ұсынылатын немесе тауар
болса, оған қосымша ұсынылатын сервис.
3. Ақпарат — клиентке сатуға дейін (мысалы, жарнама), сату барысында (мысалы, техникалық
құжаттама) және кейін (мысалы, сервистік ақпарат)
ұсынылатын ақпарат.
4. Қатынас — сатуды дамыту үшін клиенттермен
қалай жеке қарым-қатынас орнатылатындығын
білдіреді.
Кәсіпкердің өзінің бизнес-идеясын бағалағаны
дұрыс. Ол үшін келесі сұрақтарға жауап беру қажет:
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

4. Отношения — или то, как будут выстраиваться личные взаимоотношения с клиентами для поддержания
продаж.
В завершении предпринимателю надо оценить свою
бизнес-идею. Для этого стоит ответить на следующие
вопросы:
1. Нужно ли это рынку?
2. Захотят ли это покупать?
3. Кто Ваши покупатели? Каковы их пол, возраст,
образование, место жительства и т.д.?
4. Смогут ли они купить мой продукт в достаточном
объеме?
5. Конкурентоспособно ли это? Нет ли большого
119
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1. Бұл нарыққа керек пе?
2. Оны сатып алуға тырыса ма?
3. Сіздің сатып алушыларыңыз кімдер? Олардың
жынысы, жасы, білімі, тұрғылықты жері және т.б.?
4. Олар менің өнімімді көп көлемде сатып ала ма?
5. Бұл бәсекеге қабілетті ме? Мұндай идеяны
жүзеге асырып жүрген көптеген бәсекелестер жоқ
па? Мен оларды қалай ұтамын?
6. Бұның барлығын Сіз жүзеге асыра аласыз ба?
7. Сізге тиімді ме?

количества конкурентов, которые уже реализуют
подобную идею? Как я у них выиграю?
6. Сможете ли вы это осуществить?
7. Выгодно ли это Вам?

Жеке мүмкіндіктер
Кәсіпкер айналысқысы келетін бизнес — идеяны
қалыптастырған соң, ол өзінің жеке мүмкіндігін, сондайақ осы идеяны жүзеге асыру үшін қажет болатын
басқалардың ресурстарын бағалауы қажет. Кәсіпкерге
барлық мүмкіндіктерді ойға түйіп, сыртқы ресурстарды
алу мүмкіндігін бағалау керек.

Собственные возможности
Сформулировав бизнес-идею или определив то, чем
предприниматель хочет заниматься, он должен оценить собственные возможности, а так же чужие ресурсы, которые ему необходимы для реализации этой идеи.
Предпринимателю стоит хорошо представить эти возможности и оценить вероятность получения внешних
ресурсов.

Клиент
Кәсіпкерге оның клиенттері кімдер болатындығын
жақсылап елестету қажет. Ол үшін оған келесі сұрақтарға жауап беру керек:
1. Менің әлеуетті клиенттерім кімдер болады?
2. Менің клиенттерім қайда тұрады?
3. Менің клиенттерім нені бағалайды?
4. Маған қажетті ақша ағынын қамтамасыз ету
үшін олардың мөлшері жеткілікті ме?
5. Менің бизнесімнің орналасқан жері?
6. Сату көлемін көтеру үшін мен не істеймін?

Клиент
Предпринимателю стоит хорошо себе представить,
кто будет его клиентом. Для этого ему надо ответить
на следующие вопросы:
1. Кто является потенциальными моими клиентами?
2. Где находятся мои клиенты?
3. Что ценят мои клиенты?
4. Достаточное ли их количество, чтобы обеспечить
мне необходимый поток денег?
5. Месторасположение моего бизнеса?
6. Что я буду делать, чтобы увеличить объем продаж?

Бизнесті ұйымдастыру
Бизнес қалай ұйымдастырылатындығы және жүзеге
асырылатындығын түсіну үшін кәсіпкерге келесілер туралы ойлау қажет:
1. Өнімді (тауар немесе қызмет) клиенттерге сату
барысы қалай ұйымдастырылады? Қандай мерзімде,
қанша көлемде?
2. Өнімді жасау барысы қалай ұйымдастырылады?
Мерзімі мен көлемі.
3. Кәсіпкермен бірге кім және қалай жұмыс істейді?
Олардың міндеттері қандай болады?
4. Бизнеске қажетті тауарлар, шығыс мүліктерін
сатып алу қалай ұйымдастырылады және кімнен
сатып алынады? Мерзімі және көлемі.

Организация бизнеса
Для того, чтобы лучше понять, как будет организован и как будет осуществляться бизнес, предпринимателю стоит подумать о следующем:
1. Как будет организован процесс продажи продукта (товара или услуги) клиентам? В какие сроки,
в каком объеме?
2. Как будет организован процесс создания продукта? Сроки и объемы.
3. Кто и как будет работать вместе с предпринимателем? Какие у них будут обязанности?
4. Как и у кого будет организован процесс закупки
необходимых товаров, расходного имущества для
обеспечения бизнеса? Сроки и объемы.

Ақша қозғалысы
Ісін жаңа бастаған кәсіпкерге пайда мен шығын
болжамы, баланс болжамы сияқты күрделі қаржылық
құжаттарды жасау оңайға түспейтіні анық. Мүмкін,
бизнестің басында сізге оңай көрініп, мұндай құжаттарды
жасаудың қажет жоқ деп ойлайтын шығарсыз. Дегенмен, ақша қозғалысын шамалау қажет. Бұл болжам
бизнестің ерекшелігіне қарай күн сайын немесе апта
сайын жасалуы мүмкін. Оны жүзеге асыру үшін кәсіпкерге төмендегі кестені толтыру керек.
Мұндай кесте ойға алған бизнестің ерекшелігіне
сәйкес барлық кіріс және шығыс ақшаны есепке алуға

Движение денег
Понятно, что начинающему предпринимателю будет
сложно составить такие непростые финансовые документы, как прогноз прибылей и затрат, прогноз баланса.
Но может быть в начале бизнеса, пока он еще простой, и
нет необходимости составлять эти документы. Но представить себе движение денег наверняка стоит. И этот
прогноз, лучше всего, если будет ежедневным или еженедельным, в зависимости от специфики бизнеса. Для
этого предпринимателю стоит составить таблицу.
Такая таблица позволит учесть весь приход и все
траты денег в соответствии с представлением об орга-
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мүмкіндік береді, яғни, бизнес қаншалықты табысты
болғанмен, оны дамыта түсуге ақшаның жетіспей қалу
жағдайын қадағалауға көмек көрсетеді.

низации бизнеса так, чтобы не получилось, что бизнес
прибыльный, но в определенный момент нет денег на
его функционирование.

Тəуекелдер
Нәтижесінде ісін жаңа бастаған кәсіпкер бизнеспен
бірге туындайтын барлық тәуекелдерді де назардан тыс
қалдырмағаны дұрыс. Бұл осы жағдайлардың алдын
алуға немесе дайындалуға, егер туындаған кезде жан
ауыртпай күресуге көмек көрсетеді.
Кәсіпкердің келесі тәуекелдерді есепке алғаны дұрыс:
1. Қаржылық. Бұл тәуекелдер төмендегілерге байланысты болуы мүмкін:
a. Құнсыздану;
b. Несие;
c. Клиенттердің төленбеген төлемі;
d. Валюта бағамының өзгеруі;
e. Клиенттердің өнімдерге немесе қызметтерге
		
төленбеген төлемі.
2. Операциялық. Бұл тәуекелдер өндірістік процесте туындауы мүмкін.
3. Экологиялық.
4.	Әлеуметтік. Бизнес орналасқан жердің маңында
тұратын немесе жұмыс істейтін тұлғалардың
орналасқан жерге көңілі толмау тәуекелі.
5. Қылмыстық.
a. Кәсіпкердің заңды бұзу тәуекелі, мысалы, Салық
		
Кодексі.
b. Кәсіпкерге қарсы қылмыстық әрекеттер жүргізу
		
тәуекелі.
6. Беделдік. Өз беделін жоғарту тәуекелі.
7. Маркетингтік. Клиенттің ықыласы өзгеру немесе
бәсекелестік тартыстың шиеленісуіне байланысты
тәуекелдер.

Риски
В заключении начинающий предприниматель должен представить себе все возможные риски, которые
возникают вместе с бизнесом. Это нужно для того, чтобы их предупредить или подготовиться к ним, а если
они возникли, безболезненно справиться с ними. Предпринимателю стоит учитывать следующие риски:
1. Финансовые. Эти риски могут быть связаны с:
a. инфляцией;
b. кредитами;
c. неоплатой клиентами;
d. изменением курса валют;
e. неоплатой клиентами продукции или услуг.
2. Операционные. Это риски, которые могут возникнуть в процессе производства.
3. Экологические.
4. Социальные. Риски того, что те, кто живет или
работает около месторасположения бизнеса, будут
недовольны этим расположением.
5. Криминальные:
a. риск того, что предприниматель сам нарушит
		
закон, например, налоговый кодекс.
b. риск того, что против предпринимателя будут
		
произведены криминальные действия.
6. Репутационные. Риск потери собственной репу		
тации.
7. Маркетинговые. Риски, связанные с изменениями
предпочтений клиентов или обострением конкурентной борьбы.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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8. ТӘУЕКЕЛДЕР
КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛ ДЕГЕН НЕ?
Бизнесті бастаған кезде бизнес ортасы әрқашан ауысып отыратындығын естен шығармаңыз. Сіз әркезде
қалай және не өзгеретіндігін дәп басып айта алмайсыз. Сондықтан да сіздің бизнесіңіз қандай да болмасын өзгерістер мен қиын жағдайлардың туындау
мүмкіндігіне тығыз байланысты.
Қиын жағдайлар мен өзгерістер әртүрлі шығынға
соқтырады. Сіз тауарды сата алмай қалуыңыз мүмкін,
ауа райының күрт өзгеріс нәтижесінде тауар бұзылады
немесе теңгенің бағамы өзгереді, жеткізушілер тауарды уақтылы жеткізбеді, сауда-саттық ережесі қөзгеріп
кетті және т.б.
Бұның барлығына қарамай, Сіз дербес
шешім қабылдайсыз, кәсіпкерлік тәуекелі
әр кезде де болады. Тәуекел — дегеніміз,
белгіленген мақсатқа жетуді білдірмейді (ең алдымен, кіріс пен пайда бойынша). Бұл алдын ала жоспарланған нәтижемен салыстырғанда сәтсіздік (табыс)
дәрежесі. Тәуекел — шығын. Тәуекел —
бір нәрсеге қол жеткізе алмау.
Тәуекел — ресурстардың бір бөлігін жоғалту ықтималдылығы (қаупі), белгілі бір өндірістік
және қаржылық қызметті жүзеге асыру нәтижесінде табыс таппау немесе қосымша шығынға ұшырау қаупі.
Сіз келесілердің нәтижесінде шығын тартуыңыз
мүмкін:
• табиғи апаттар (от, су, жер сілкінісі, дауыл және т.т.);
• біреудің қылмыстық әрекеті;
• кәсіпкерлік қызмет саласындағы заңнаманың
өзгеруі;
• сіздің әріптестеріңіз, бәсекелестеріңіз, жеткізушілеріңіздің әрекеті;
• алдау;
• ақпараттың жоқтығы;
• тұтынушы іс-әрекетінің өзгеруі;
• негізгі қызметкерлердің қайтыс болуы немесе ісәрекетке қабілетсіздігі (ол білікті кадрларды іріктеуге, сондай-ақ меншік құқығын беру кезіндегі
қиындықтарға байланысты).
ТӘУЕКЕЛДЕР ТУЫНДАУ СЕБЕПТЕРІ ҚАНДАЙ?
Тәуекел туындау үшін, оның себебі болуы қажет.
Кез келген нәрсе (фактор) нақты бір жағдайдың туындауына себеп болып, бизнесті жүргізу кезінде белгісіздікке
ұшыратуы мүмкін. Бұл себептер сыртқы және ішкі де
болады.
Сіз қаржылық дағдарыс, құнсызданудың жоғарғы
деңгейі, саяси жағдайдың күрт нашарлауы, соғыс,
лицензияны қайтарып алу, жер сілкінісі және т.б.
нәтижелерінде шығынға ұшырауыңыз мүмкін. Бұл
сыртқы тәуекелдерге қатысты жағдайлардың
барлығы Сіздің бизнесіңізді шығынға ұшыратады.
Ішкі тәуекелдердің себебі Сіздің бизнесіңіз,
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8. РИСКИ
ЧТО ТАКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК?
Открывая бизнес, Вам надо помнить, что среда бизнеса постоянно меняется. И Вы не всегда можете предсказать, что и как может измениться. Поэтому успех
Вашего бизнеса зависит от вероятности возникновения
каких-либо изменений и критических ситуаций.
Критические ситуации и изменения могут привести к различным потерям. Вы можете не продать товар,
товар может испортиться в результате резкого изменения погодных условий, может измениться курс тенге,
Вам могут не поставить поставщики товары во время,
могут измениться правила торговли и т.д. Не смотря
на то, что Вы самостоятельно принимаете
решения, риск предпринимательской деятельности существует всегда. Риск — это
недостижение Вами поставленной цели
(прежде всего по доходам и прибыли). Это
степень неуспеха (успеха) по сравнению
с заранее планируемыми результатами.
Риск — это потери. Риск — это недополучение чего-либо.
Риск — вероятность (угроза) потери
Вами части своих ресурсов, угроза недополучения доходов или угроза появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности.
Вы можете понести потери в результате
• стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений,
ураганов и т. п.),
• преступных действий кого-либо,
• изменения законодательства в сфере предпринимательской деятельности,
• деятельности
Ваших партнеров, конкурентов,
поставщиков,
• обмана,
• отсутствия информации,
• изменения поведения Ваших потребителей,
• смерти или недееспособности ключевых работников (что связано с трудностью подбора квалифицированных кадров, а также с проблемами передачи
прав собственности).
КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКА?
Для того чтобы возник риск, должна быть причина.
Причиной возникновения конкретной рисковой ситуации может быть любой источник (фактор), который может вызвать неопределенность в ведении бизнеса. Эти
источники могут быть как внешние, так и внутренние.
Вы можете понести потери в результате финансового
кризиса, высокого уровня инфляции, резкого ухудшения
политической ситуации, начавшейся войны, отмены лицензий, происшедшего землетрясения и т.д. Эти, внешние по отношению к Вашему бизнесу, ситуации приводят
к потерям, связанным с внешними рисками.
Источником внутренних рисков является сама
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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қызметіңіз болып табылады. Сіз дұрыс тауар сатып
алуыңыз, тұтынушыларға қажетсіз қызмет ұсынуыңыз,
өте жоғары баға белгілеуіңіз мүмкін. Кейде сату орны
да дұрыс болмайды. Сіз қабылдаған шешімге қатысты
шаруашылық тәуекел туындайды. Сіз және Сіз жалдаған
қызметкерлер ынтасыз жұмыс істеуі мүмкін. Бұл
жағдайда адамның жеке басына қатысты тәуекел туындайды. Сіздің бәсекелестер, жеткізушілер, тауар туралы
мәліметіңіз аз. Ақпараттың жетіспеуіне қатысты тәуекел
туындайды.
ТӘУЕКЕЛДІҢ ҚАНДАЙ ТҮРЛЕРІ БАР?
Сізге қысқа мерзімді, тұрақты (немесе ұзақ
мерзімді) тәуекелдер қауіп төндіруі мүмкін. Қысқа
мерзімді — бұл тәуекелдер Сізге белгілі уақыт кезеңінде
болады (мысалы, ол жүктерді тасымалдау кезіндегі
көлік тәуекелі немесе нақты мәміле бойынша төлемеу
тәуекелі). Тұрақты — Сіздің бизнесіңізге үздіксіз белгілі
географиялық аумақта немесе белгілі экономика секторында қауіп төндіретін тәуекелдер: мысалы, елдегі жалпы төлемеу тәуекелі, құқықтық жүйенің жетілмеуі және
басқалар.
Бизнесті бастаған кезде Сіз шығатын шығынның
шекті, күрделі және апатты мөлшерін анықтауыңыз
қажет. Шығын мөлшерін білсеңіз, Сіз оның алдын алу
бойынша қандай да болсын іс-әрекеттерді жасай аласыз.
Шекті тәуекел — Сіздің қызметіңізді жүзеге асыру (жүзеге асырмау) кезінде табысты жартылай жоғалту
қаупі болады. Мысалы, Сіз тауарды қайта сатудан 100
000 теңге пайда табуды жоспарладыңыз, бірақ баржоғы 30 000 теңге пайда таптыңыз.
Күрделі тәуекел тек табысты жоғалтумен ғана
емес, сонымен бірге жоспарланған ақшалай түсімді
алмаумен де сипатталады. Егер таза табыстың 75%
жоғалту қаупі туындаса, ол тәуекел күрделі болып саналады. Мысалы, Сіз тауарды 300 000 теңге сомасына
сатуды жоспарладыңыз, бірақ барлығы 100 000 теңге
көлеміне сауда жасадыңыз.
Апатты тәуекел, негізінен, банкроттыққа тірейді,
яғни кәсіпкер барлық қаражаттарын жоғалтады. Мысалы, Сіз 300 000 теңге көлеміне тауар сатып алдыңыз,
бірақ түк те сатқан жоқсыз.
ТӘУЕКЕЛДІ ҚАЛАЙ ТӨМЕНДЕТУ БОЛАДЫ?
Сіз тәуекелден қаша аласыз ба? ЖОҚ. Оны ең
тө-менгі деңгейге дейін төмендетуге — БОЛАДЫ!
Тәуекелдерді төмендетуге болады, тек оны басқаруды үйрену керек. Ол үшін сізге төмендегілерді білу
қажет:
• нарықта және Сізді қоршаған ортада не болып
жатыр;
• Сіздің бизнесіңіз үшін қандай әлеуетті қауіп-қатер
бар;
• Шығын қандай мөлшерде болуы мүмкін;
• Егер қызметіңізге осындай қауіп төнгенде, не істеген
дұрыс;
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ваша деятельность, Ваш бизнес. Вы можете закупить не тот товар, предложить ненужную потребителю услугу, установить слишком высокую цену. Место
продажи может быть непривлекательным. Возникает
хозяйственный риск, связанный с принимаемыми Вами
решениями. Вы и Ваши наемные работники могут быть
невнимательными. В этом случае возникает риск, связанный с личностью человека. Вы можете мало знать о
Ваших конкурентах, поставщиках, о самом товаре. Возникает риск, обусловленный недостатком информации.
КАКИЕ ВИДЫ РИСКОВ СУЩЕСТВУЮТ?
Вам могут угрожать как кратковременные, так и
постоянные (или долговременные) риски. Кратковременные — это риски, которые существуют в течение известного Вам отрезка времени (например, транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время
перевозки грузов, или риск неплатежа по конкретной
сделке). Постоянные — это те риски, которые угрожают
Вашему бизнесу непрерывно в данном географическом
районе или в определенном секторе экономики (например, общий риск неплатежей в стране, несовершенство
правовой системы и др.).
Открывая бизнес, Вам необходимо определить потери, которые будут для Вас допустимыми, критическими и катастрофическими. Зная величину потерь, Вы можете во время предпринять какие-либо действия, чтобы попытаться их избежать.
Допустимый риск — это угроза неполной потери прибыли от осуществления (неосуществления) Вашей деятельности. Например, Вы планировали получить прибыли от перепродажи товаров в размере 100
000 тенге, а получили всего 30 000 тенге прибыли.
Критический риск характеризуется не только потерей прибыли, но и недополучением предполагаемой
выручки. Риск можно считать критическим, если потери чистой прибыли грозят достичь 75%. Например, Вы
планировали продать товара на сумму 300 000 тенге,
а продали всего на 100 000 тенге.
Катастрофический риск, как правило, приводит
к банкротству, то есть к потере предпринимателем всех
средств. Например, Вы купили товар на сумму 300 000
тенге и не продали ничего.
КАК МОЖНО СНИЗИТЬ РИСК?
Можете ли Вы избежать риска? НЕТ. Но снизить его до минимального уровня — МОЖЕТЕ!
Снизить риски можно, если научиться ими управлять. Осуществляя свою деятельность Вам следует постоянно изучать ситуации, приводящие к возникновению рисков, для того чтобы во время использовать наиболее приемлемые для Вашего бизнеса действия, снижающие потери до минимума. А для этого Вам необходимо знать ответы на следующие вопросы:
• Что происходит на рынке и окружающей Вас среде?
• Какие потенциальные угрозы для Вашего бизнеса
существуют?
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•

Шығынды болдырмау үшін не істеу керек.
Сіз тәуекел деңгейін төмендету үшін келесілерді
жасай аласыз:
• Қаражаттың біршама бөлігін күтпеген шығындарды
жабу үшін қалдыру, яғни резерв құру;
• Тәуекелді біреуге тапсыру- сақтандыру;
• Тәуекелді қызмет түрлері немесе тауар мен қызмет
топтары арасында қайта бөлу;
• Болдырмау — қандай да болсын бір идеядан немесе
қызметтен бас тарту;
• Алдын алу шараларын өткізу — ақпарат жинау,
қызметкерлерді оқыту және т.б.
Қызметіңізді жүзеге асыру барысында Сізге әрқашан
тәуекелді туындатын жағдайларды зерделеуге тура
келеді, яғни бизнесіңізге тиімді, шығынды төмендететін
әрекеттерді уақтылы қолдану керек.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Какова может быть величина Ваших потерь?
Что следует делать, если угрозы возникнут в реальной деятельности?
Что следует сделать, чтобы избежать потери?
Для того чтобы минимизировать риски Вы можете:
оставить какое-то количество средств на покрытие
непредвиденных расходов создать резерв,
передать риск кому-либо — застраховать,
перераспределить риски между видами деятельности или группами товаров и услуг,
избежать — отказаться от какой-либо Вашей идеи
или деятельности,
провести предупредительные мероприятия —
собрать информацию, обучить персонал и т.д.

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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9. ФРАНЧАЙЗИНГ
Бизнесті бастаған кезде франчайзинг негізіндегі ірі
бизнеспен серіктестес болу туралы ойлай аласыз.
	Әлемде бизнесі ұқсас тәуелсіз кәсіпкерлерге бизнесті
ашуға мүмкіндік беретін 30 000 компания (франчайзерлер) бар. Франчайзинг қолданылатын бизнес бағыттары
шектеусіз. Қазіргі күні 3 000 000 астам кәсіпкерлер франчайзинг шартының аясында жұмыстарын жалғастыруда.
Франчайзинг шарты бойынша бір тарап
компания (франчайзер) келесі тарапқа
(франчайзи) құқықтар кешенін (франшиза) береді, ол тауар белгісін пайдалану,
бизнесті жүргізу тәсілдері мен құпияларын
қамтиды. Шартта франчайзердің бизнесті
ұйымдастыру және оны басқару қызметтерін ұсынуы қарастырылады, жалпы
алғанда, франчайзидің кәсіпкерлік қызметі
франчайзер дайындаған тәртіп бойынша
жүргізіледі.
Франшиза сатып алғанда, Сіз (франчайзи) франчайзерден бизнесіңізді ұйымдастыруға қажетті қолдауға ие
боласыз.
Франчайзинг шарты бойынша бизнесті жүргізу
франчайзиге келесі артықшылықтарды береді:
• тәуелсіз мәре бизнесімен салыстырғанда, банктен
қаржы алу мәселесін жеңілдетеді;
• толықтай дербес бизнеске қарағанда, бизнесті
ұйымдастыру және оны басқару кезінде шығынды
азайтады;
• франчайзерден дайын бизнес жүргізу тәсілін алу;
• бизнесті ұйымдастыру және оны басқару бойынша
франчайзерден жан-жақты білім алу;
• бизнесті басқару кезінде франчайзерден тұрақты
түрде көмек алу;
• франчайзер жүргізетін кең масштабты жарнаманының артықшылығын пайдалану мүмкіндігі;
• франчайзермен бірлесіп тауарды көтерме сату
мүмкіндігіне қол жеткізу;
• тауар/қызметті тұтынушыға таныс франчайзер
брэндімен (тауар белгісімен) сату мүмкіндігі.
Дегенмен, франчайзинг жүйесінің франчайзи
үшін кемшілік болып табылатын төмендегідей
ерекшеліктері де бар:
• тәуелсіздіктің жоқтығы, ол франчайзер белгілеген
ереже шегінде жұмыс істейді;
• франчайзи қызметі франчайзер тарапынан бақылауға алынады;
• қызмет франчайзинг шартының қолданыс мерзімі
бойынша жүзеге асырылады;
• табысының бір бөлігін франчайзерге береді;
• бизнесті сату кезінде қиындықтар туындайды, яғни
жаңа франчайзи кандидатурасы франчайзерге ұнамауы мүмкін;
• франчайзинг кезінде франчайзидің шығармашылық
бастамасы белгілі деңгейде төмендейді.
Франчайзингтік қарым-қатынас төмендегілерді қарастырады:
• Франчайзердің бизнесті ұйымдастыру барысына
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

9. ФРАНЧАЙЗИНГ
Начиная бизнес, Вы можете подумать о партнерстве
на основе франчайзинга с уже существующим успешным бизнесом.
В мире существует более 30 000 компаний (франчайзеров), предоставляющих возможность независимым предпринимателям открыть бизнес, идентичный их бизнесу. Направления бизнеса, в которых
применяется франчайзинг, практически не
ограничены. Более 3 000 000 предпринимателей уже работают в рамках договоров
франчайзинга.
По договору франчайзинга одна сторона
(франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) комплекс прав (франшизу),
включающий, в частности, право использования товарного знака, способы и секреты
ведения бизнеса. Договор предусматривает
предоставление франчайзером услуг по организации бизнеса и его управлению, что в целом обеспечивает осуществление предпринимательской деятельности франчайзи по правилам, разработанным
франчайзером.
Приобретая франшизу, Вы (франчайзи) получаете
всю необходимую поддержку от франчайзера в организации Вашего бизнеса.
Ведение бизнеса на основе договора франчайзинга обеспечивает Вам следующие преимущества:
• по сравнению с независимым стартовым бизнесом —
меньше затрат при организации бизнеса и управлении им, возможно лучшие условия при получении
кредита в банке;
• получение от франчайзера готовых методов и правил ведения бизнеса;
• всестороннее обучение у франчайзера по организации бизнеса;
• получение постоянной помощи от франчайзера в
управлении бизнесом;
• возможность использования преимуществ широкомасштабной рекламы, проводимой франчайзером;
• доступ к совместным с франчайзером оптовым
закупкам товаров;
• возможность продажи товаров/услуг под брендом
(товарным знаком) франчайзера, как правило, уже
известным потребителю.
Однако имеются следующие особенности
франчайзинга, которые можно назвать недостатками для франчайзи:
• отсутствие полной независимости, так как он работает строго в рамках правил, установленных франчайзером;
• деятельность франчайзи подвергается контролю со
стороны франчайзера;
• работа франчайзи осуществляется в рамках срока
действия договора франчайзинга;
• необходимо делиться частью своей прибыли с франчайзером;
• при франчайзинге в определенной степени снижена
125

9. ФРАНЧАЙЗИНГ / ФРАНЧАЙЗИНГ

көрсеткен көмегі кезінде тартқан шығындарын өтеу
үшін Сіз төлейтін бастапқы жарналар . Бұл сома Сіздің
бизнеске салған инвестицияңыздың 10% құрайды.
• Франчайзингтік шарттың қолданыс мерзімінде
бизнесіңізге қолдау көрсеткені үшін франчайзерге
төленетін мерзімді төлемдер (роялти). Негізінен,
роялти табыстың 3-6% құрайды.
Франшиза сатып алу кезінде ретті шешім қабылдауға
тура келеді (15-суретті қараңыз).

возможность проявления творческой инициативы
франчайзи.
Франчайзинговые отношения предполагают:
• Выплату Вами первоначального взноса, идущего на
возмещение франчайзеру затрат, понесенных им на
помощь, оказываемую Вам в организации бизнеса.
Как правило, эта сумма составляет 10% от Ваших
инвестиций в бизнес.
• Выплату Вами периодических платежей (роялти)
франчайзеру за его поддержку Вашего бизнеса на
протяжении срока действия договора франчайзинга.
Роялти, как правило, составляют 3-6% от дохода.
При приобретении франшизы Вам предстоит принять ряд последовательных решений (рисунок 15).

Сурет 15. Бизнесті дамыту үшін франшизаны пайдалану кезіндегі әрекеттердің реттілігі
Рисунок 15. Последовательность действий при приобретении франшизы

Әлеуетті франчайзи әрекеттерінің қадамы
Бірінші қадам. Өзіңізге лайықты франчайзингтік
ұсынысты, соның ішінде өзіңіз жұмыс істегіңіз келетін
қызмет түріндегі ұсынысты таңдаңыз. Франчайзер
ұсынған, сондай-ақ баспасөзден, интернеттен алған
ақпараттарды мұқият оқыңыз, келесі сұрақтарға жауап
табуға тырысыңыз:
• Компания қашан құрылды?
• Ол не жасап шығарады, қандай қызметтер көрсетеді?
• Оның нарықтағы үлесі және даму қарқыны қандай?
• Компанияның беделі қандай?
• Жұмыс істеуші франчайзилердің тізімі және өткен
жыл қанша франчайзи үшін сәтсіз болды?
• Нарыққа зерттеу жүргізілді ме, франчайзингтік
жүйенің даму мүмкіндігі бағаланды ма?
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Пошаговые действия потенциального франчайзи
Первый шаг. Выберите предпочтительное для Вас
франчайзинговое предложение в том виде деятельности, которым Вы хотели бы заниматься. Источниками информации могут послужить Интернет, каталоги
франшиз и выставки по франчайзингу.
Внимательно изучите информацию, предоставленную франчайзером, а также информацию из прессы,
Интернета и постарайтесь найти ответы на следующие
вопросы:
• Как давно была создана компания?
• Что именно она производит, какие услуги оказывает?
• Какова ее доля на рынке и темпы развития?
• Какова репутация компании?
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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•

Франчайзиді іріктеу қандай қағида бойынша
жүргізілді?
Екінші қадам. Франчайзингтік пакет шарттарын
зерттеңіз:
• Сізге ұсынылған тауар/қызметтердің тізбесі мен
сипаттамасы.
• «Франчайзиге арналған нұсқаулықтың» немесе
басқа да құралдардың және/немесе бизнесті ұйымдастыру мен оны басқару бойынша нұқсаулықтардың барлығы.
• Бизнесті іске қосу үшін қанша сома қажет? Бұл сома
ішіне не кіреді?
• Франчайзиге қойылатын талаптар.
• Бизнесті іске қосу үшін қанша уақыт керек?
• Франчайзер тарапынан өткізуге ынталандыру шаралары. Франчайзи қандай жарнамалық материалдармен қамтамасыз етіледі?
• Франчайзер ұсынған оқу дегеніміз не?
• Франчайзер сізге бизнесті сатып алу кезінде
ұйымдастыру мәселелерін шешу, ғимаратты іздеу,
жабдықты сатып алу жұмысына көмек көрсете ме?
• Франчайзер сізге бизнесті басқаруға қатысты кеңес
бере ме?
Үшінші қадам. Таңдаған франшизаңыз бойынша
қосымша ақпарат алу үшін франчайзинг бойынша консультаттарына, мысалы «Франчайзингтер одағына»
(www.agentstvo.kz) өтініш білдіріңіз, жұмыс істеп жүрген
франчайзилермен аталған франчайзермен ынтымақтасу
аясында бизнестегі табыстары туралы сөйлесіңіз.
Төртінші қадам. Франчайзинг шартын жасайды.
Франчайзинг шартын жасау туралы соңғы шешімді
шығару кезінде оның мазмұнын мұқият зерттеңіз.
Франчайзинг бойынша тәуелсіз мамандардың, бухгалтерлердің және заңгерлердің кеңесіне құлақ түріп жүріңіз.
Сонымен, біз франшиза сатып алу мәселесіне
жан-жақты тоқталдық, франшизаны іздеу және оны
бағалауды сауатты жүргіздік, франчайзинг шартын жасадық. Енді Сіз ынталы жұмыс істеп, бизнесжоспардағы жоспарланған нәтижелерге жеттіңіз.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

•

Список действующих франчайзи и сколько франчайзи в прошлом постигла неудача?
• Были ли проведены исследования рынка, оценка
возможностей развития франчайзинговой сети?
• По каким принципам осуществляется выбор франчайзи?
Второй шаг. Изучите условия франчайзингового
предложения:
• Перечень и характеристики товаров/услуг, которые
предлагаются Вам для производства и/или реализации.
• Наличие «Руководства для франчайзи» или других
пособий и/или инструкций по организации бизнеса
и управлению им.
• Требования к франчайзи.
• Сколько потребуется общих инвестиций в создание
предприятия? Что входит в эту сумму?
• Сколько придется затратить времени, чтобы запустить бизнес?
• Меры стимулирования сбыта товаров/услуг со стороны франчайзера. Какими рекламными материалами обеспечиваются франчайзи?
• Что представляет собой обучение, предоставляемое франчайзером?
• Будет ли франчайзер оказывать Вам помощь в поиске помещения, покупке оборудования, решении
организационных вопросов при запуске бизнеса?
• Будет ли франчайзер предоставлять Вам консультации, связанные с управлением бизнесом?
Третий шаг. Для получения дополнительной информации по выбранной Вами франшизе обратитесь
к консультантам по франчайзингу, например, в «Союз
франчайзинга» (www.agentstvo.kz), поговорите с действующими франчайзи об успехах их бизнеса в рамках
сотрудничества с данным франчайзером.
Четвертый шаг. Заключение договора франчайзинга. Принимая окончательное решение о заключении
договора франчайзинга, тщательно проанализируйте
его содержание. Не стоит игнорировать консультации
независимых специалистов по франчайзингу, бухгалтера и юриста.
Итак, Вы обоснованно подошли к решению вопроса
о приобретении франшизы, грамотно осуществили поиск франшизы и ее оценку, заключили договор франчайзинга. Теперь Вам предстоит усердно работать и достичь запланированных в бизнес-плане результатов.
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10. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ
БИЗНЕСТЕГІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ОРНЫ
ҚАНДАЙ?
Кез келген бизнесте адам басты
капитал және ең құнды ресурс болып табылады. Сондықтан да, табыс
әкелетін сенімді іс бастағыңыз келсе
— өз бизнесіңіздегі адам ресурстарын
құрыңыз және нығайтыңыз.
Бизнесті бастау үшін қызметкерлерге қатысты бірқатар сұрақтарға жауап беруге тура келеді:
• компанияда қандай қызмет түрлері болады
(мысалы: операцияларды есепке алу, клиенттерді табу,
келіссөздер жүргізу, қорларды сақтау және т.б.)?
• Маған қызметкерлер қажет пе?
• Маған қызметкерлер не үшін қажет?
• Жаңа клиенттерді табу және тарту мәселелерімен
кімдер айналысады?
• Клиенттерді кім алып жүреді?
• Бухгалтерлік есепті кім жүргізеді?
• Кім қызметкерлердің есебін жүргізеді?
• Сауда қызметкерлерін кім және қалай үйретеді?
• Өзім нені білемін?
• Мен не істегім келеді?
• Өзім не істеймін?
• Маған нені үйрену керек?
• Қай саланы әлі танып-білу керек: келісе білу (коммуникация), тиімді басқару, қызметкерлерді басқару,
қол астындағыларға, мердігерлерге нақты әрі дұрыс
міндет жүктей білу және/немесе басқа дағдылар?
Кәсіпкер ретінде Сізге өзіңіздің қызметкерлеріңізді
басқаруды үйрену қажет болады. Сіздің қызметкерлерді
басқарудағы негізгі мақсатыңыз — адамдардың көмегімен өз бизнесіңіздің табыстылығын қамтамасыз ету.
Істі дамытудың алғашқы кезеңдерінде өзіңізге немесе аздаған қызметкерлердің күшіне сенуіңізге
болады. Бірақ, кішігірім бизнестің көлеміне қарамай ісіе
жаңа бастаған кәсіпкерлерге қызметкерлерді таңдау
мәселесіне ұқыпты қарап, ойланып шешім қабылдаған
дұрыс. Ісіңізге, ең бастысы, Сіздің идеяңызды қолдайтын,
даму және өсуге деген ынтаны құптайтын, жұмыстан
қорықпайтын адамдар қажет. Бизнестің болашағы бірге
жұмыс істейтін адамдардың сапасынан байланысты.
Кәсіпкер Франсуа Госсьенің айтуынша, ең бастысы —
алғашқы қызметкерлерді таңдауда қателеспеу және
жақсы команда жинау.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ІРІКТЕУДЕ НЕНІ ЕСТЕ
САҚТАУ КЕРЕК?
Қызметкерлерден жақсы команда құру үшін Сізге
уақыт жұмсауға тура келеді.
Қызметкерлерді іріктеуде келесі ережеге назар
аударыңыз:
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КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ПЕРСОНАЛ
В БИЗНЕСЕ?
В любом бизнесе люди являются главным капиталом и самым ценным ресурсом. Поэтому, если хотите
создать надежное дело, приносящее
прибыль — создавайте и укрепляйте
человеческий ресурс своего бизнеса.
Для начала бизнеса, вам необходимо будет ответить на ряд вопросов, связанных с персоналом:
• Какие виды деятельности будут присутствовать
в компании (например: учет операций, поиск клиентов, ведение переговоров, хранение запасов и т.д.)?
• Нужны ли мне работники?
• Зачем мне нужны работники?
• Кто будет заниматься поиском и привлечением
новых клиентов?
• Кто будет сопровождать клиентов?
• Кто будет вести бухгалтерский учёт?
• Кто будет вести учёт персонала?
• Кто и чему будет обучать торговый персонал?
• Что я сам умею делать?
• Чем именно я хочу делать?
• Что я буду делать сам?
• Чему мне надо научиться?
• В каких областях мне понадобятся знания: умение
договариваться (коммуникациям), эффективное управление, управление персоналом, умение четко и правильно ставить задачи подчинённым и подрядчикам
и/или другие навыки?
Как предпринимателю Вам предстоит научиться
управлять Вашими работниками, Вашим персоналом.
Основная цель управления персоналом — обеспечить
успех своему бизнесу при помощи людей.
На начальном этапе развития своего дела Вы
можете обойтись собственными силами, либо силами минимального количества работников. Но важно понимать,
что начинающему предпринимателю, несмотря на малые
размеры бизнеса, надо тщательно и взвешенно подходить к вопросам выбора работников. Вашему делу нужны, прежде всего, люди, поддерживающие Ваши идеи,
разделяющие Ваше стремление к росту и развитию и,
самое главное, не боящиеся работы. От качества людей,
работающих вместе с Вами, напрямую зависит будущее
бизнеса. По словам предпринимателя Франсуа Госсье,
главное — не ошибиться с выбором первых сотрудников
и суметь собрать хорошую команду.
ЧТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОДБОРЕ
СОТРУДНИКОВ?
Вам необходимо потратить время для того, чтобы
набрать хорошую команду сотрудников.
При подборе сотрудников Вам следует придерживаться следующих правил:
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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•

Бизнесіңіздің және бизнесіңіз орналасқан ауданның
ерекшелігін ескеру керек;
• Болашақ тұтынушылардың жасы мен жынысын,
әлеуметтік мәртебесін ескеріңіз;
• Тұтынушылардың ерекшеліктерін білген соң, Сіз
қажетті қызметкерлердің бейнесін елесте аласыз;
• Есіңізде болсын, Сізге тек нұсқауды орындаушы ғана
емес, клиенттермен өзара қарым-қатынысты
дамытуға мүдделі қызметкерлер керек;
• Штатқа өзіңізге таныс адамдармен бірге, жаңа, таныс емес адамдарды алған дұрыс;
• Жалдамалы қызметкерлердің жұмысына қатыстының
барлығын жазып отырыңыз: міндеттері, жауапкершілігі, еңбекақы және сыйақы төлеу, еңбек шарты,
жұмыстан шығару себебі, коммерциялық құпияны
жарияламау.
Сонымен қатар, Сіз қажетті қызметкерді іріктеу және
қабылдауға байланысты бірнеше кезеңнен өтесіз.
• Лауазымдардың бейінін құру;
• Үміткерлерді тарту;
• Түйіндемелерін талдау және телефон арқылы сұхбат
жүргізу;
•	Әңгімелесу немесе бағалау сұхбатын жүргізу;
• Қорытынды бағаны шығару және үміткерлерді салыстыру;
• Нақты бір қызметкерді жұмысқа қабылдау туралы
шешім шығару.
Сіз үшін ең бастысы болашақ қызметкердің
лауазымдық бейінін құру, содан кейін «Болашақ қызметкер немен айналысады?» деген сұраққа жауап
беріңіз. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, лауазымға
қойылатын талаптарға жауап бересіз, іріктеу критерийлерін анықтайсыз, кәсіби міндеттерін белгілейсіз.
Лауазым бейіні — жұмысқа қажетті білім, дағды,
психологиялық мінез-құлық, тәжірибе, сондай-ақ
сауалнаманың сипаттамасы.
Лауазым бейінін белгілеу кезінде өзіңіз үшін анықтап
алыңыз:
• Сіздің бұйрық беріп, ескертпегенде, қызметкер
өздігінен күні бойы не істейді?
• Сіздің талабыңыз бойынша не атқарады?
• Ең маңыздысы не?
• Ең қиыны не?
• Қандай технологияны және еңбек құралын үнемі
пайдаланады?
• Қандай технология және еңбек құралы қосымша
керек болады, қандай жағдайларда?
• Қандай жұмыс жағдайын жасау керек?
• Бизнесіңізге аталған лауазым қандай мақсаттарға
жету үшін қажет?
• Қызметтің тағы қандай бағыттарына қызметкер
қатыстырылады?
Осы сұрақтар бойынша өзіңізге қажетті үміткерге
қойылатын талаптарды анықтаңыз: жынысы, жасы,
тұратын жері, білім деңгейі, жұмыс тәжірибесі, қажетті
білім, дағды және іскерлік. Көрнекілік үшін Сіз қызмет
бейіні бойынша кесте жасай аласыз (кесте 19 ), оны
кейіннен лауазым бейінін құру кезінде пайдалануға болады (кесте 20).
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

•

Учитывайте особенности Вашего бизнеса и особенности района, где расположен ваш бизнес.
• Учитывайте ожидаемый возраст и пол будущих
потребителей, их социальный статус.
• Зная особенности Ваших потребителей, определите
идеальный образ Ваших сотрудников.
• Помните, что Вам нужны не просто исполнители Ваших указаний, а заинтересованные в развитии с
клиентами взаимоотношений сотрудники.
• Следует набирать в штат, как знакомых людей, так и
новых, незнакомых Вам, людей.
• Запишите все, что касается работы Вашего наемного
сотрудника: обязанности, ответственность, оплата
труда и премии, условия работы, причины увольнения, неразглашение коммерческой тайны.
Кроме того, Вам придется пройти несколько этапов,
связанных с подбором и набором необходимого Вам
персонала:
• построить профиль должности;
• привлечь кандидатов;
• проанализировать резюме или провести телефонные
интервью;
• провести собеседования или оценочные интервью;
• провести итоговую оценку и сравнение кандидатов;
• принять решение о найме конкретного сотрудника.
Самое важное для вас — это постройте профиль
должности будущего сотрудника и ответьте на вопрос «Что будет делать будущий сотрудник?» Ответив
на этот вопрос, Вы определите требования к должности, установите критерии для отбора, определите профессиональные обязанности. Профиль должности —
это описание знаний, навыков, психологических характеристик, опыта, а также анкетных данных, необходимых для работы.
Для построения профиля должности Вы должны
определить:
• Что будет сотрудник делать каждый день самостоятельно, без Ваших распоряжений и напоминаний?
• Что будет делать по Вашему требованию?
• Что самое важное?
• Что самое трудное?
• Какие технологии и орудия труда будет использовать постоянно?
• Какие технологии и орудия труда могут потребоваться дополнительно и в каких ситуациях?
• Какие условия работы необходимо создать?
• Для достижения каких целей Вашего бизнеса необходима данная должность?
• В каких еще направлениях деятельности будет
задействован сотрудник?
Ответив, на эти вопросы вы установите необходимые требования к кандидату: пол, возраст, место проживания, уровень образования, опыт работы, необходимые знания, умения и навыки. Для наглядности Вы
можете составить таблицу профиля деятельности сотрудника (таблица 19), которую затем использовать
для построения профиля должности (таблица 20).
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Кесте 19. Қызмет бейінінің үлгісі (фотосалондағы клиенттермен жұмыс істеу жөніндегі менеджер лауазымы)
Таблица 19. Пример профиля деятельности сотрудника (должность — менеджер по работе с клиентами в фотосалоне)
Критерий / Критерий

Не істеу керек?
Что делает?

Неліктен
істейді?
Почему делает?

қалай
жұмыс істейді?
Как выполняется
работа?

Неліктен
істейді?
Почему делает?

Сипаттамасы / Характеристики

Әр күні өздігінен
Каждый день самостоятельно

Клиенттермен қарым-қатынас жасау, қажеттілікті анықтау,
фотосалон қызметі туралы ақпаратты ұсыну, төлем
қабылдау, чек басу, клиенттермен қарым-қатынасты
жалғастыру
Общение с клиентами, выявление их потребностей, предоставление
информации об услугах фотосалона, принимать оплату, выбивать
чек, поддерживать отношения с клиентами

Бизнес иесінің талабы бойынша
По требованию собственника бизнеса

Бәсекелестерді зерттеу
Изучение конкурентов

Ең маңыздысы не?
Что самое важное?

Клиенттермен қарым-қатынас жасау
Общение с клиентами

Ең қиыны не?
Что самое трудное?

Клиенттермен қарым-қатынасты жалғастыру
Поддерживать отношения с клиентами

Қызметтің ортақ мақсаты
Общие цели деятельности

Клиенттерді тарту және тұрақтандыру
Привлечение и удержание клиентов

Күн сайын пайдаланылатын технология, құралдар
Технологии, инструменты,
используемые каждый день

Кассалық аппарат
Буклет
Кассовый аппарат
Буклет

Белгілі жағдайда пайдаланылатын технология, құралдар
Технологии, инструменты, используемые в определенных ситуациях
Жұмыс шарты
Условия работы

Фотоаталье ғимаратында жұмыс істеу, жұмыс режимі
10.00-нан 19.00-ге дейін, демалыс күні — дүйсенбі
Работа в здании фотоаталье, режим работы
с 10.00 до 19.00, выходной понедельник

Қызметтің ортақ мақсаты
Общие цели деятельности

Клиенттерді тарту және тұрақтандыру
Привлечение и удержание клиентов

Басқа да қызметтерді орындау
Выполнение других видов
деятельности

Құжаттарды көшіру, санитариялық-гигиеналық
талаптарды сақтау
Копирование документов
Соблюдение санитарно-гигиенических требований

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ҚАЛАЙ ІРІКТЕУ КЕРЕК?
Үміткерлерді тарту үшін ақпарат көздерін тиімді
пайдалану қажет: яғни бұқаралық ақпарат құралдарын
(газеттер, журналдар, радио, теледидар), жұмысқа
орналастыру жөніндегі агенттіктерді, кейбір жағдайларда, тіпті жеке байланыстарды, таныстар мен достардың ұсыныстары.
Сізге үміткердің кәсіби деңгейі, жеке қасиеттері
мен еңбекке ынтасы туралы ақпараттарды білу керек.
Бұл сізге үміткерлерді бағалауға, олардың әрқайсысын
ойдағы табысты қызметкер белгілерімен «өлшеуге»
мүмкіндік береді.
Жұмысқа қабылдайтын кезде үміткерді бағалау үшін
сұхбаттасу, психологиялық және кәсібт сынақ түрлерін
қолдануға болады.
Сізге міндетті түрде сұхбат жүргізу қажет.
Сұхбаттасуды әлеуетті ынтымақтасу туралы келіссөз
ретінде қарастыру керек. Бұл екі әртүрлі тараптың диалогы.
Сұхбаттасу үшін өзіңіз және үміткер үшін жайлы жағдай
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Компьютер
Фотоаппарат
Компьютер
Фотоаппарат

КАК ПРОВОДИТЬ НАБОР ПЕРСОНАЛА?
Для того чтобы привлечь кандидатов необходимо использовать различные источники информации (газеты,
журналы, радио, телевидение), агентства по трудоустройству, а в некоторых случаях и личные связи, рекомендации знакомых и друзей.
Вам нужно узнать информацию о профессиональном уровне кандидата, его личностных особенностях и
мотивации к труду. Это даст Вам возможность оценивать кандидатов, «примеряя» к каждому из них полученные критерии успешного работника.
В оценке кандидатов при приеме на работу Вы можете использовать как собеседование, так и психологическое и профессиональное тестирование.
Обязательно Вам следует провести с кандидатом
собеседование. Собеседование нужно рассматривать
как переговоры о потенциальном сотрудничестве. Это
диалог равных сторон.
Для собеседования необходимо создать комфортные условия для себя и кандидата. Это значит, что соКӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Кесте 20. Лауазым бейіні (фотосалондағы клиенттермен жұмыс істеу жөніндегі менеджер лауазымы)
Таблица 20. Профиль должности (должность — менеджер по работе с клиентами в фотосалоне)
Критерий
Критерий

Мазмұны
Содержание

Жынысы
Пол

Ер, әйел
Мужской, женский

Жасы
Возраст

18-20 жас
18-20 лет

Негізгі білімі
Основное образование

Орта
Среднее

Қосымша білімі, мамандану
Дополнительное образование,
специализация

Кассалық аппаратпен жұмыс істеу алу,
Фотосуреттер туралы білу міндетті
Умение работать с кассовым аппаратом,
Знание фотографии желательно

Қажетті жұмыс тәжірибесі
Необходимый опыт работы

6 айдан кем емес
Не менее 6 месяцев

Міндеті
Задачи

Клиенттермен қарым-қатынас жасау
Қажеттілікті анықтау, фотосалонның қызметі туралы ақпарат ұсыну
Төлем қабылдау
Клиенттермен қарым- қатынасты жалғастыру
Общение с клиентами
Выявление их потребностей, предоставление информации об услугах фотосалона
Прием оплаты
Поддержка отношений с клиентами

Білімі
Знания

Ұсынылатын қызметтің сипаттамасы мен мақсаты
Клиенттермен қарым-қатынас жасау ережесі
Клиенттермен келіссөздер жүргізу кезіндегі әдеп ережелері
Клиенттерге берілетін құжаттардың тізімі
Характеристика и назначение предлагаемых услуг
Правила общения с клиентами
Правила этикета при проведении переговоров с клиентами
Документы, которые выдаются клиенту

Дағды, шеберлік, іскери қасиет
Навыки, умения, деловые качества

Жауапкершілік, зейінділік, бастамашылдық
Ответственность, внимательность, инициативность

Жеке қасиеттері
Личностные качества

Ұқыптылық, мұқияттылық, жылы жүзділік
Аккуратность, пунктуальность, доброжелательность

Мотивация
Мотивация

Айына 30 00 теңге
Жылдағы жұмысының нәтижесі бойынша сыйлықақы
Мейрам кезіндегі сыйлықақы
Оплата 30 00 тенге в месяц
Премии по результатам деятельности в течение года
Премии к праздникам

жасаңыз. Яғни, сұхбаттасуды жеке кабинетте, офисте
«көзбе — көз» жағдайда өткізіңіз, сізге ешкім кедергі
келтірмеу керек;
	Әңгімелесу барысында сенім ұялатындай жағдай
жасап, үміткерді жолдастық қарым-қатынасқа келтіру
керек. Сіз тілектес болуға міндеттісіз.
Сіз қоятын сұрақтар маңызды ақпараттардан
тұратын жауапты қажет етуі тиісті, сондықтан да
сұхбатқа дайындалу керек. Өмірбаянына қатысты
сұрақтар көп ақпарат алуға, әңгімеге тартқан адамды
ашуға көмектеседі. Мынадай сұрақтар қояға болады:
«Өзіңіз туралы айтып өтсеңіз», «Алдыңғы жұмысыңыз,
еңбек жолыңыз туралы айтып берсеңіз» және т.б.
Жағдаяттық сұрақтар адамның жеке қасиетін ануға
ықпал етеді. Мысалы: «Сіз бөтен қалаға бардыңыз, онда
ақшаңыз бен құжаттарыңызды жоғалтып алдыңыз, онда
сіздің туыстарыңыз бен достарыңыз жоқ. Не істейсіз?».
Кәсіби сұрақтар үміткердің біліктілік деңгейін тексеруге
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

беседование нужно проводить в отдельном кабинете,
офисе, т.е. «с глазу на глаз», когда ничто не должно
отвлекать Вашего внимания и мешать;
При разговоре следует обеспечить доверительную
атмосферу, настроить кандидата на дружественную
ноту. Вы должны быть дружелюбны.
Вопросы, которые Вы задаете должны давать Вам
полезную информацию, а, значит, к собеседованию
надо подготовиться. Биографические вопросы позволят собрать максимум информации, раскрыть собеседника. Можно задать следующие вопросы: «Расскажите, пожалуйста, немного о себе», «Расскажите о предыдущем месте работы, Вашей трудовой деятельности» и
т.п. Ситуационные вопросы помогут разобраться в личностных характеристиках человека. Пример: «Вы попали в чужой город, где потеряли документы и деньги, и
у вас нет знакомых и друзей в этом городе. Что будете делать?». Профессиональные вопросы помогут ра131
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ҚЫЗМЕТКЕРДІ ІРІКТЕУ КЕЗІНДЕГІ БАҒА
ОЦЕНКА ПРИ ОТБОРЕ ПЕРСОНАЛА

Сұхбаттасу немесе
интервью
Собеседование
или интервью

Сынақ алу
Тестирование

Кәсіби
Профессиональное

Психологиялық
Психологическое

Сурет 16. Қызметкерлерді іріктеу кезіндегі баға
Рисунок 16. Оценка при отборе персонала

көмектеседі. Мысалы: «Бұл тағамды дайындау кезінде
қандай ингредиенттер пайдаланылады?», аспазға
арналған сұрақ.
Іріктеу басталғанға дейін болашақ қызметкер үшін
өз ұсынысыңызды анықтап алған дұрыс: ол не істейді/
не істеу керек, оның жұмыс режимі қандай болады,
оның еңбегіне ақы қалай төленеді.
Сынақ күрделірек болып табылады. Үміткер талаптанып отырған саланың сарапшылары дайындайтын кәсіби сынақтарды кәсіби біліктерін анықтау үшін
қолданылады. Психологиялық сынақтар — тұлғаның
келбетін көрсетеді. Бұл жерде кәсіби психологтардың
көмегінсіз болмайды. Әртүрлі танымал журналдарда
жарияланатын сынақтарды қолданбаған жөн, себебі
олар көңіл көтеру бағытына бұрып кетеді.

ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАУ КЕЗІНДЕ РЕСІМДЕУ
ТӘРТІБІ ҚАНДАЙ?
Қызметкерді жұмысқа ресімдеу үшін келесі
ережелерді сақтау керек:
1. Болашақ қызметкерден қажетті құжаттар
пакетін (куәлік, диплом, ӘЖК, СТН, ЖСН, сертификаттар, санитарлық кітапша, үй кітабы және т.б.)
және жұмысқа қабылдау туралы өтініш жазуын
сұраңыз.
2. Еңбек шартын дайындаңыз және жасаңыз, онда
қызметкердің барлық деректемелері (№ жеке
куәлік, СТН, ЖСК, ЖСН, мекенжайы), лауазымы,
еңбек шарты, еңбекке ақы төлеу шарты жазылады.
3. Жеке құрам бойынша жұмысқа қабылдау туралы
бұйрық шығару (бұйрықтардың үш журналы
жүргізіледі — жеке құрам, кадр, өндірістік қызмет
бойынша). Бұл бұйрықта лауазымы, еңбек қызметі
басталған күн және негіздеме көрсетіледі. Негіздеме
Еңбек шарты болып табылады.
4. Қызметкерді аталған бұйрықпен таныстыру.
5. Қызметкерді лауазымдық міндеттерімен таныстыру.
6. Қызметкерді компаниядағы еңбекті қорғау және
қауіпсіздік техникасы ережесімен таныстыру.
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зобраться в уровне квалификации кандидата. Пример:
«Какие ингредиенты используются при приготовлении
данного блюда?», вопрос для кулинара.
Не менее важно до начала отбора определиться с
собственным предложением для будущего работника:
чем он должен/будет заниматься, какой у него будет режим работы, как будет оплачиваться его труд.
Более сложными инструментами являются тесты.
Профессиональные тесты используются для оценки
уровня профессиональных знаний, которые могут разрабатываться исключительно экспертами в той области, на которую кандидат претендует. Психологические
тесты — дают портрет личности. Здесь уже не обойтись без помощи профессиональных психологов. Тесты, которые публикуют в разных популярных журналах лучше не использовать, поскольку они в большинстве своем носят развлекательный характер.
КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ?
Для того чтобы оформить своего сотрудника на работу, необходимо соблюдать следующие шаги:
1. Попросить будущего работника предоставить
необходимый пакет документов (удостоверение,
диплом, СИК, РНН, ИИН, сертификаты, санитарную
книжку, домовую книгу и т.д.) и написать заявление
о приеме на работу.
2. Подготовить и заключить Трудовой договор, в
котором прописываются все данные работника
(№ удостоверения личности, РНН, СИК, ИИН, адрес),
должность, условия труда, условия оплаты труда.
3. Издать приказ по Личному Составу (всего
ведется три журнала приказов — по личному составу;
кадрам; производственной деятельности) о при
нятии на работу. В данном приказе отмечается
должность, дата начала трудовой деятельности и
основание. Основанием является Трудовой договор.
4. Ознакомить сотрудника с данным приказом.
5. Ознакомить сотрудника с должностными обязанностями.
6. Ознакомить сотрудника с положением об охране
труда и технике безопасности в компании.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Жұмысқа қабылдаған кезде, Сіз жұмыс беруші
ретінде қызметкерді ұйымдағы ішкі еңбек тәртібімен,
жұмысқа қатысты (еңбек қызметі) басқа да жұмыс
берішінің актілерімен, ұжымдық шартпен таныстыруға
міндеттісіз.
Жұмысқа қабылдау жасалған еңбек шарты негізінде
гыққан жұмыс берушінің актісімен ресімделеді.
Жұмыс беруші үш күн ішінде қызметкерді актімен
таныстыруға міндетті. Жұмыс берушінің актісімен танысу қызметкердің қолымен расталады. Жұмысшының
талабы бойынша жұмыс беруші тиісті дәрежеде
куәландырылған актінің көшірмесін беруге міндетті.
ҚАНДАЙ ЕҢБЕККЕ АҚЫ ТӨЛЕУ
ЖҮЙЕЛЕРІ БАР?
Қызметкерлердің өндірістік әрекетін қызметкерлерге сыйақы төлеу жүйесі реттейді.
Еңбекақы — жүктелген міндеттерді орындаған
үшін қызметкерге уақтылы төленетін ақшалай сыйақы.
Жеңілдіктер — ұйым қызметкерлерінің өмір сүру
деңгейінен жоғары қызметтерге қол жеткізу құқығын
ұсынатын өтемақы бөлігі: медициналық сақтандыру,
материалдық көмек, қосымша демалыс, тегін тамақтану, компанияның автомобилін пайдалану, жипажайда
демалу .......
Сіз қолдана аласыз
• Айнымалы еңбекақы жүйесі, мысалы кесімді
еңбекақы, оның түрлері комиссиялық немесе сатуды
ынталандыру жүйесі, сондай-ақ әртүрлі сыйлықақы
түрлері.
• Топтық еңбекақы жүйесі, қызметкерлер тобы
жұмысының нәтижесі бойынша берілетін сыйақы,
табыс үлесіне қатысу, компания акцияларын сатып
алу (опцион).
• Білімі мен біліктілігі үшін ақы төлеу жүйесі.
Еңбекке ақы төлеу жүйесін құру кезінде білген
дұрыс:
• Бизнесіңіздің мақсаты мен міндеттері (мысалы: жылдам дамыту, жоғары сапаны қамтамасыз ету және т.б.)
• Еңбек нәтижесін бағалау критерийі, жұмысшылар
қызметінің түрі
• Өндіріс шарты (зиянды қызмет түрлері бар ма, мысалы тыңайтқыштар және химикаттармен жұмыс істеу)
• Белгілі мамандық нарығындағы орташа еңбекақы
• Барлық қызметкерлерге төлем ақпараты туралы
ақпараттың қол жетімділігі.

ЕҢБЕКАҚЫНЫ ҚАЛАЙ ЕСЕПТЕУГЕ БОЛАДЫ?
Еңбекақы әдетте, уақыт бірлігі үшін ақшалай бірлікте
көрсетіледі (көбінесе, күн, апта немесе ай).
Бір жағынан, еңбекақы нарықтағы сұраныстың
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

При приеме на работу Вы, как работодатель, обязаны ознакомить работника с правилами внутреннего
трудового распорядка в организации, иными актами работодателя, имеющими отношение к работе (трудовой
функции) работника, коллективным договором.
Прием на работу оформляется приказом работодателя, издаваемым на основании заключенного трудового договора.
Работодатель в трехдневный срок обязан ознакомить работника с актом. Ознакомление с приказом
работодателя удостоверяется подписью работника. По
требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежаще заверенную копию приказа.
КАКИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
СУЩЕСТВУЮТ?
Производственное поведение сотрудников регулирует система вознаграждения работников.
Заработная плата — это денежное вознаграждение, периодически выплачиваемое сотруднику за выполнение возложенных на него обязанностей.
Льготы — часть компенсации работникам организации в форме предоставления права получения услуг,
повышающих их жизненный уровень: медицинское
страхование, материальная помощь, дополнительный
отпуск, бесплатное питание, пользование автомобилем
компании, отдых в санаториях….
Вы можете использовать:
• Систему переменной заработной платы, например сдельная заработная плата, разновидностью
которой являются комиссионные или системы
стимулирования продаж, а также различные виды
премирования.
• Систему групповой заработной платы, включают
вознаграждение по итогам работы группы сотрудников, премия по результатам работы компании,
участие в прибыли, приобретение акций компании
(опционы).
• Систему платы за знания и компетенции.
При создании системы оплаты труда необходимо
учитывать:
• цели и задачи Вашего бизнеса (например: быстрое
развитие, обеспечение высокого качества и т.д.),
• критерии оценки результатов труда, род занятий
работников,
• условия производства (есть ли вредные виды
деятельности, например работа с удобрениями и
химикатами),
• среднюю заработную плату на рынке определенных
профессий,
• доступность информации
об оплате для всех
сотрудников.
КАК РАССЧИТАТЬ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ?
Заработная плата традиционно выражается в денежных единицах за единицу времени (как правило,
день, неделю или месяц).
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және ұсыныстың қатынасы арқылы анықталады. Екінші
жағынан, қызметкерлердің еңбекақысы еңбекті жүзеге
асыруға қатысты қызметкердің шығындарын көрсетуі
керек (соның ішінде балама):
• Бұл қызметкерге аталған жұмысты кез келген басқа
да жұмыспен ұштастыру мүмкіндігі барлығын немесе
мүмкіндігі жоқтығын айқындайды.
• Еңбекақы еңбекке кеткен уақытты және қосымша
шығындарды көрсетеді; сонымен қатар адам үшін
жұмыс кестесінің ынғайлылығын есепке алады.
• Еңбекақы еңбек қарқынын, соның ішінде қызметкер
тарапынан оның бағасын білдіреді.
• Еңбекақы қызметкердің жоғалтқан дене және рухани
күшінің өтемін айқындайды.
• Еңбекақы жеке еңбектің ғана өтемі емес,
қызметкердің еңбек мәніне жұмсаған адами капиталдың төлемі. Сондықтан да қызметкердің
біліктілігіне және жұмыстың күрделілігіне байланысты болуы қажет.
Сонымен қатар, еңбекақы қызметкерге жағдай жасауы керек:
• Қарқынды жұмыс істеуге;
• Қажет жағдайда үстеме жұмысқа келісу;
• Өз жұмысына, сондай-ақ объектіге, өнім мен еңбек
құралдарына жақсы қарау;
• Өз біліктілігін арттыру.
Еңбекақы екіге бөлініп төленуі мүмкін: аванс және
еңбекақының қалдығы (соңғы есеп айырысу)
Еңбекақыны белгілеу кезінде келесі көрсеткіштерді
есепке алу керек: АЕК — айлық есептік көрсеткіш және
ЕТЕ — ең төменгі еңбекақы.
2012 жылдың қаңтарынан бастап АЕК 1618 теңгені,
ЕТЕ — 17 439 теңгені құрайды.
Еңбекақыны есептеу барысы Қазақстан Республикасындағы еңбекақы төлеу бойынша тиісті бастапқы
құжаттармен ресімделеді (табель, есептеу ведомосі,
еңбекақы төлемін растаушы құжаттар).
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне сәйкес
кесімді жұмыс кезінде мерзімнен тыс жұмыс уақыты үшін
қызметкердің белгіленген тарифтік мөлшерлемесінің
(лауазымдық жалақысы) елу пайызынан кем емес
көлемде еңбекақыға қосымша төлем жасалады. Түнгі
уақыттың әр сағаты қызметкердің күндізгі (сағаттық)
мөлшерлемесіне сәйкес бір жарымнан кем емес
мөлшерде төленеді.
Еңбекақы 45000/240 (кесте бойынша сағаттардың
жоспар) = 187,5 теңге (сағатына).
Жалақы = 45000 + (187,5 * 64 (мерзімінен тыс
сағаттар) * 0,5) + (187,5 * 80 (түнгі уақыттар) * 1,5)=
72000 теңге.

134

С одной стороны, заработная плата определяется
соотношением спроса и предложения на рынке. Но с
другой стороны, заработная плата работников должна
отражать издержки (в том числе альтернативные) работника, связанные с осуществлением этого труда:
• Она отражает возможность или невозможность для
работника сочетать данную работу с какой-либо
другой занятостью.
• Заработная плата отражает непосредственные
затраты времени на труд и косвенные затраты на
него; кроме того, работник учитывает удобство для
себя графика работы.
• Заработная плата отражает интенсивность труда,
точнее, ее оценку со стороны работников.
• Заработная плата отражает потери физических и
душевных сил работником.
• Заработная плата, наконец, является не только
платой за собственно труд, но и платой за человеческий капитал, который переносится работником
на предмет труда. Поэтому заработная плата должна
зависеть от квалификации работника и сложности
работы, которую он исполняет.
Кроме того, заработная плата должна стимулировать работника:
• трудиться более интенсивно;
• по необходимости соглашаться на сверхурочный
труд;
• позитивно относиться к своей работе, а также объекту, продукту и средствам труда;
• повышать свою квалификацию.
Заработная плата может выплачиваться двумя частями: аванс и остаток заработной платы (окончательный расчёт).
При определении заработной платы необходимо
учитывать следующие показатели: МРП — месячный
расчетный показатель и МЗП — минимальная заработная плата.
С января 2012 г. МРП составляет 1618 тенге, МЗП —
17 439 тенге.
Весь процесс начисления заработной платы оформляется соответствующими первичными документами по
начислению заработной платы в Республике Казахстан
(табель, ведомость начисления, документы, подтверждающие выплату заработной платы).
Согласно Трудовому Кодексу Республики Казахстан при сдельной оплате труда доплата за работу
в сверхурочное время производится в размере не ниже
пятидесяти процентов установленной тарифной
ставки (должностного оклада) работника. Каждый
час работы в ночное время оплачивается не ниже
чем в полуторном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника.
Оклад 45000/240 (план часов по графику) =
187,5 тенге (оплата за час).
Заработная плата = 45000 + (187,5 * 64 (сверхурочные часы) * 0,5) + (187,5 * 80 (ночные часы) * 1,5) =
72000 тенге.
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ
(МОТИВАЦИЯ) ДЕГЕН НЕ?
Ынталандыру (мотивация) — бұл қызметкерлердің жұмыс істеуге ниеті болу үшін не істеу керек
екендігі туралы ғылым.
Ынталандырылған қызметкер — бұл өз
жұмысын сапалы жəне барған сайын бұрынғыдан да
жақсы орындауға тырысып отыратын қызметкер.
Ол үшін адамдармен жұмыс істеп жəне олардың
қажетсінулері мен үміттенулерін түсініп отыру қажет.
Қызметкерлер нені қалайды?
Ал қызметкерлер болса барлық адамдар сияқты
мынаны қалайды:
•
тамақтануды, киім киюді, өз отбасын қамтамасыз
етуді;
• тұрақтылық пен қауіпсіздікті;
• өзге адамдармен қарым-қатынас жасауды;
• өзін-өзі құрметтеуді;
• өзін-өзі жетілдіруді, яғни өз қабілеті мен дарынын
дұрыс пайдалануды.
Осы қажеттіліктерді біле отырып, соларды ескере
отырып өз қарамағындағы қызметкерлермен қарымқатынас орнатуы қажет.
Еңбекақының кешіктірілуі, мөлшерден тыс жұмыс,
ұжымдағы қақтығыстар еңбектік ынталандыруға
жағымсыз əсерін тигізеді. Мұндай жағдайда адам
жұмысқа біреу мəжбүрлегендей болып келеді.
Басшының міндеті адамдар өз күші мен уақытын
аямастан қызығушылықпен жұмыс істейтіндей жағдай
тудыру болып табылады. Ол үшін қызметкерлерді
ынталандырудың материалдық жəне материалдық емес
тиімді əдістерін жасау және енгізуі қажет.

ЧТО ТАКОЕ
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА?
Мотивация — это наука о том, как сделать так,
чтобы сотрудники хотели работать. О том, как побуждать, а не принуждать.
Мотивированный работник — это тот работник,
который стремится делать свою работу качественно и с
каждым разом лучше и лучше.
Для того чтобы управлять мотивацией, необходимо
работать с людьми и понимать их потребности и ожидания. Чего же хотят работники?
А работники, как и все люди, хотят:
• кушать, одеваться и обуваться, обеспечивать свои
семьи;
• стабильности и безопасности;
• общения с другими людьми;
• уважения к себе;
• самореализации, т.е. использования своих способностей и талантов по назначению.
Зная эти потребности, необходимо выстраивать отношения со своими подчиненными, учитывая их.
Задержка заработной платы, сверхурочная работа,
конфликты в коллективе негативно влияют на трудовую мотивацию. В таком случае, человек ходит на работу, как по принуждению.
Задача руководителя сделать так, чтобы люди работали с удовольствием, не жалея сил и времени. Для
этого необходимо разрабатывать и внедрять методы
эффективной мотивации персонала, материальные и
нематериальные.

Сурет 17. Ынталандыру
Рисунок 17. Мотивация
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Негізгі ынталандыру ережелері:
Адамдарды мақтауға тұрарлық ісі үшін
мақтаңыз.
• Сындарлы түрде сынаңыз.
• Өз қарамағыңыздағы қызметкерлердің жетілуіне көмектесіңіз.
• Қызметкерлерді маңызды мəселелерді шешуге тартып отырыңыз.
• Нақты жəне орындалатындай мақсаттарды
қойыңыз.
• Адал жəне шынайы болыңыз!
Ынталандырудың материалдық және материалдық
емес болып бөлінеді. Материалдыққа жалақы,
сыйлықақы, бонус, комиссия, материалдық көмек
сияқты ақшалай сыйақылар жатады. Материалдық
емес ынталандыруға мақтау қағазы, ілтипат, қамқорлық
жасау, фотосурет, ыңғайлы жұмыс кестесі, қосымша
демалыс, жүктелген жұмысты аяқтаған кезде жұмыс
уақытын қысқарту және т.б.
«Көпшіліктің арасында — мақта, онашадаескерту жаса» деген ереже бар.
•
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Существуют следующие основные правила мотивации:
• Хвалите людей, когда они этого заслуживают.
• Критикуйте конструктивно.
• Помогайте своим подчиненным развиваться.
• Вовлекайте работников в решение важных
вопросов.
• Ставьте реальные и конкретные цели.
• Будьте искренни и доброжелательны!
Мотивация бывает материальной и нематериальной. К материальной относятся различные денежные
вознаграждения в виде заработной платы, премий, бонусов, комиссионных, материальной помощи. К нематериальной — грамоты, внимание, забота, фотографии,
гибкий график работы, дополнительный отпуск, сокращение рабочего времени при условии выполнения работы и т.д.
Есть такое правило: «Хвалить — при всех, делать замечания — наедине».
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11. КӘСІПКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН IT
ИНТЕРНЕТ ДЕГЕН НЕ?
ОНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ НЕДЕ?
Интернет — бұл барлығы қол жеткізе алатын
ғаламдық компьютер желісі, ол өзара компьютерлерді
байланыстыратын көптеген ұсақ желілерден тұрады.
Желінің стандартты ережелерінің (хаттама) жиынтығы бар, пайдаланушы олардың
көмегімен әртүрлі ақпаратты қабылдайды
және жібере алады.
Қазіргі уақытта бизнес үшін Интернет
желісінің мәні өте зор. Күрделі экономикалық жағдайдағы тиісті деңгейде ұйымдастырылған инертент-ресурстың (фирманың
сайты, корпоративтік портал, форум,
интернет-дүкен және т.б.) бар болуы тауарлар
мен қызметтерді жылжыту және сату
нарығындағы бәсекелестік тартысқа маңызды үлес
қосады.
Фирманың пікірі бойынша интернет-алаң, немесе жеке
сайт — дегеніміз, өз қызметіңді тұтынушылардың кең
ортасына ұсынудың арзан тәсілі. Сайтты құруға кететін
шығындарды реттеуге болады: ең қолайлы нұсқа типтік
үлгідегі визитка- сайт болып табылады, ал сайтты жеке
дизайнмен жасау үшін ақшаны қымбатырақ төлеуге тура
келеді. Сайтты құру құны тапсырыс беруші компанияның
талабы мен көздеген мақсатына байланысты.
Мысалы, егер адамға тіс имплантациясы керек болса,
оған бағасын салыстыру және қосымша қызметтерді білу
үшін клиникаларға бару міндетті емес, оның барлығын
Интернет желісінің көмегімен бітіруге болады, сондайақ өзіңізге ұнаған клиникаға жазыла аласыз. Сондықтан
да, өзінің дербес сайты жоқ клиникалар табыс жағынан
ұтылады және өз клиенттерін жоғалтады.
Кейбір компаниялар Интернеттің көмегімен өзінің
қызметін ұйымдастырады. Сайтты дайындау қызметі
сұранысқа ие, әрбір өз ісіне немқұрайлы қарамайтын
компания немесе фирма Интернеттен көрінуге және сол
арқылы әлеуетті клиенттеріне жақын болуға тырысады.

САЙТ НЕ ҮШІН КЕРЕК?
Визитка-сайт — компанияңыздың Интернеттегі өкілдігі. Қазіргі кезде интернет-кеңістік қызметтер мен тауарларды жылжытуға көп мүмкіндік береді. Сайты
жоқ компания әлеуетті клиенттерін жоғалтуы және
тиімді серіктестік ұсыныстарды жіберіп алуы мүмкін.
Компанияның визитка -сайтын жасау — бизнесті табысты ету көзі. Сондықтан да өндіретін өнімге немесе
шағын және орта бизнес өкілдеріне ұсынатын қызметке
адамдардың назарын аудару мақсатында визиткасайтты жасау өте қажет. Ол компанияға қандай пайда
келтіреді?
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ?
В ЧЕМ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА?
Интернет — это общедоступная глобальная компьютерная сеть, которая делится на множество подсетей, связывающих между собой компьютеры. Эта сеть
имеет набор стандартных правил (протоколов), с помощью которых пользователь может передавать и получать различную информацию.
В настоящее время значение сети Интернет для современного бизнеса очень
высоко. В условиях сложной экономической ситуации наличие должным образом
организованного интернет-ресурса (сайта
фирмы, корпоративного портала, форума,
интернет-магазина и т.п.) может внести неоценимый вклад в конкурентной борьбе за рынок сбыта
и продвижение своих товаров и услуг.
С точки зрения фирмы, интернет-площадка, или
свой сайт — это достаточно недорогой способ предложить свои услуги более широкому кругу потребителей.
Расходы на создание сайта можно регулировать: самым
приемлемым вариантом будет сайт-визитка в типовом
исполнении, а для того, чтобы сайт имел индивидуальный дизайн, придется заплатить немного дороже. Стоимость создания сайта зависит от требований и целей
компании-заказчика.
Так, например, если человеку необходима имплантация зубов, ему вовсе не обязательно ехать по клиникам для сравнения цен и набора дополнительных услуг,
все это можно проделать при помощи сети Интернет и
сразу записаться в понравившуюся клинику. Соответственно, при этом клиники, у которых нет собственного
сайта, находятся в менее выгодном положении и теряют своих клиентов.
Некоторые компании с помощью Интернета вообще
полностью организуют свою деятельность. Именно поэтому услуги по разработке сайтов пользуются все большей популярностью, а каждая, уважающая себя фирма
или компания, желает быть представлена в Интернете
и тем самым быть ближе к своим потенциальным клиентам.
ЗАЧЕМ НУЖЕН САЙТ?
Сайт-визитка — это представительство вашей компании в Интернете.
В настоящее время интернет-пространство предлагает массу возможностей для продвижения товаров и
услуг. Компания, не имеющая сайта, рискует потерять
потенциальных клиентов и упустить выгодные партнерские предложения. Создание сайта-визитки компании — возможность сделать бизнес прибыльнее. Поэтому, в целях привлечения внимания людей к выпускаемой продукции или услугам, представителям малого и
среднего бизнеса необходимо позаботиться о создании
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1. Визитка-сайт — тауарлар мен қызметті кең
аудиторияға, яғни интернет аудитория, Интернетті
пайдаланатын компаниялар мен адамдарға ұсынуға
және сатуға мүмкіндік береді.
2. Визитка-сайт компанияны алғашқы рет таныстыру, сондай-ақ дамыту үшін қолайлы құрал болып
табылады. Көзге түсетін дизайн және ыңғайлы навигация (сайт құрылымы) компанияның беделіне оң
әсерін тигізеді.
3. Оның көмегімен клиенттермен, сондай-ақ іскери
серіктестермен жылдам әрі жеңіл байланысқа түсуге
болады.
4. Сайтта қанша пайдаланушыны компания туралы
ақпарат қызықтырағаны көрініп тұрады.
Сол себептен, сайттың артықшылығы көп және оны
пайдаланып қалу керек.
САЙТҚА АРНАЛҒАН ХОСТИНГ ЖӘНЕ
ДОМЕНДІК АТ ДЕГЕН НЕ?
Визитка-сайтты жасау үшін алдымен, домендік ат
мен хостинг сатып алу қажет. Сайттың тоқтаусыз жұмыс
істеуі маңызды, сайттың жалпы тиімдігі хостингтің
тұрақтылығына
байланысты
(пайдаланушылардың
ақпаратқа кез келген уақытта қол жеткізуі).
Сайт «қолданыста болуы» және толық жұмыс істеуі
үшін оған хостинг таңдаған дұрыс.
Домендік ат — дегеніміз, сайттың әріптік белгісі.
Интернеттегі барлық компьютерлер, шындығында, санмен белгіленеді, мысалы, 213.180.194.129, бірақ мұндай
сандар жиынтығын адамдарға жаттау қиынға түседі.
Сол себептен де, әріптік мекенжай - домендік ат ойлап табылды. Серверді көрсететін сандар қалады да,
оған салыстырмалы түрде әріптік атау беріледі (мысалы, mail.kz).
Домендік ат латын әріптерімен жазылады. Домендік
атты таңдаудың сайтты жобалау кезінде маңызы
зор: домендік ат есте сақтауға ыңғайлы болуы керек.
Домендік ат 10 символдан артпағаны дұрыс. Домендік
аттың бірнеше нұсқасын ойлап табу керек, себебі оның
кейбіреуі басқаның иелігінде болуы мүмкін, ондай болатын болса, сіз оны тіркей алмайсыз.
Домендік бірнеше сағат ішінде тіркеледі, тіркеу
мерзімі — бір жыл, жыл өткен өткен соң тіркеу мерзімін
ұзарту қажет.
Хостинг — дегеніміз, Интертнетке сайтты орналастыру тәсілі, сіз өзіңіздің сайтыңызды серверге
орналастырғаннан кейін — кез келген пайдаланушы
браузер жолына домендік атын жазу арқылы оған кіре
алады. Сайт әр уақытта ашық, яғни тәулігіне 24 сағат,
аптасына 7 күн, жылына 365 күн кіруге болады. Хостингті
негізінен бір жылға сатып алады және көрсетілген
мерзімі өткен соң, пайдалану уақытын ұзартады.
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сайта-визитки. Какую выгоду это принесет компании?
1. Сайт-визитка позволяет демонстрировать и
продавать товары и услуги самой широкой аудитории — интернет-аудитории, т.е. людям, компаниям,
которые пользуются Интернетом.
2. С помощью создания сайта-визитки можно
получить удобный инструмент не только для презентации, но и для продвижения компании. Узнаваемый дизайн и удобная навигация (структура сайта)
положительно скажутся на имидже.
3. С его помощью легко можно выходить на контакт, как с клиентами, так и с деловыми партнерами.
4. На сайте существует возможность отображать
данные о том, какое количество пользователей
заинтересовала информация о компании.
Следовательно, у создания сайтов есть множество
преимуществ, которыми стоит воспользоваться.
ЧТО ТАКОЕ ХОСТИНГ И
ДОМЕННОЕ ИМЯ ДЛЯ САЙТА?
Создание сайта-визитки берет начало с покупки доменного имени и хостинга. Бесперебойная работа сайта очень важна, ведь от стабильности хостинга зависит
общая эффективность сайта (доступ к информации для
пользователей в любое время).
Чтобы сайт «жил» и полноценно работал очень
важно выбрать для него хостинг.
Доменное имя — это буквенное обозначение
сайта. Все компьютеры в Интернете на самом деле обозначаются цифрами, например, 213.180.194.129, однако простым людям очень сложно запомнить такой
набор цифр. Поэтому были придуманы буквенные адреса — домены. Цифры, в качестве обозначений серверов
остаются, однако им сопоставляются буквенные названия (например, mail.kz).
Домены записываются латинскими буквами. Выбор
имени домена — очень важная часть при проектировании сайта: домен должен быть легким для запоминания. Желательно, чтобы имя домена не превышало 10
символов. Желательно придумать несколько вариантов
доменных имен, так как некоторые из них могут уже использоваться, и Вы не сможете их зарегистрировать.
Домены регистрируются в течение нескольких часов, срок регистрации — один год, после истечения
года регистрацию нужно продлевать.
Хостинг — это способ размещения сайта в сети Интернет. Как только вы разместили свой сайт на сервере — кто угодно может получить доступ к нему, набрав
доменное имя в строке браузера. Доступ к сайту возможен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год.
Обычно покупают хостинг на 1 год и по истечению данного срока продлевают.
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ИНТЕРНЕТТЕГІ ЖАРНАМАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
НЕДЕ?
Интернеттегі жарнама — дәстүрлі БАҚ қазіргі
замаңғы баламасы.
Интернеттке жарнаманы орналастыру мақсатты аудиторияны кеңінен қамтуға және брендтің танылуына
ықпал етеді. Интернеттегі жарнаманың көмегімен пайдаланушыларды жаңа тауарлардың шығарылымымен
таныстыруға, компанияның промо-акциялары туралы
әңгімелеуге болады, бұл сатылым деңгейін көтереді.
Интернеттегі компанияның жарнамалық шараларының
тиімділігі дәстүрлі БАҚ нәтижесімен тең, бірақ
Интернеттегі жарнама алаңдары арзан түседі. Сондайақ, Интернет бюджеттің мөлшеріне қарай жарнама
үлгісін ұсына алады: мысалы, мәтіндік сілтеме, жарнама мақалалары мен баннерден бастап интерактивті роликтерге дейін.
Интернет-провайдер (кейде жай ғана Провайдер, ағылш. Internet Service Provider, ISP, дәлме-дәл
«Интернет-қызметті жеткізуші») — Интернет желісіне
рұқсат беретін және басқа да Интернетке қатысты
қызметтерді ұсынатын ұйым.
ИНТЕРНЕТ ДҮКЕННІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?
Интернет-дүкен (ағыл. online shop немесе e-shop) —
Интернет арқылы тауарларды саудаға салатын сайт.
Пайдаланушының сатып алуға тапсырыс беруіне және
төлем тәсілін, тапсырысты Интернет желісіне жеткізуіне
мүмкіндік береді.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ
В ИНТЕРНЕТЕ?
Реклама в Интернете — современная альтернатива традиционным СМИ.
Размещение рекламы в Интернете позволяет добиться максимального охвата целевой аудитории и повышения узнаваемости бренда. С помощью интернет-рекламы
легко можно анонсировать выпуск новых товаров, рассказать о промо-акциях компании и, следовательно, увеличить рост продаж. Эффект рекламной кампании в Интернете сопоставим с эффектом от традиционных СМИ,
однако рекламные площадки в Интернете выгодно отличаются невысокой ценой. Кроме того, Интернет предлагает большой выбор рекламных форматов на любой
бюджет: от текстовых ссылок, рекламных статей и баннеров до интерактивных видеороликов.
Интернет-провайдер (иногда просто Провайдер,
от англ. Internet Service Provider, ISP, букв. — «Поставщик Интернет-услуги») — организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные
с Интернетом услуги.
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ?
Интернет-магазин (англ. online shop или e-shop) —
сайт, торгующий товарами в Интернете. Позволяет пользователям сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа в сети Интернет.

Тапсырысты ресімдеу
Өзіңе қажетті тауарды немесе қызметті таңдаған
соң, пайдаланушы сайтта төлем және жеткізу тәсілін
таңдай алады. Іріктелген тауарлардың жиынтығы,
төлем және жеткізу тәсілі аяқталған тапсырыс болып
саналады, ол сайтта сатып алушы туралы ақпаратты
хабарлау арқылы ресімделеді. Егер дүкеннің бизнесүлгісі қайталанатын сатып алуларға лайықталған болса, сатып алушы туралы ақпарат дүкеннің деректер
базасында сақталуы мүмкін немесе бір рет жіберіледі.
Қайталанатын сатып алуларға лайықталған Интернетдүкендерде пайдаланушының қайтып келуі және сатып
алу тарихы бақыланады. Тапсырысты ресімдеу кезінде
сатып алушының сатушыға қосымша ұсыныс білдіру
жағдайы қарастырылған.

Как оформить заказ?
Выбрав необходимые товары или услуги, пользователь обычно имеет возможность тут же на сайте выбрать метод оплаты и доставки. Совокупность отобранных товаров, способ оплаты и доставки представляют
собой законченный заказ, который оформляется на сайте путем сообщения минимально необходимой информации о покупателе. Информация о покупателе может
храниться в базе данных магазина, если бизнес-модель
магазина рассчитана на повторные покупки, или же отправляться разово. В Интернет-магазинах, рассчитанных на повторные покупки, также ведется отслеживание возвратов посетителя и история покупок. Часто
при оформлении заказа предусматривается возможность сообщить некоторые дополнительные пожелания
от покупателя продавцу.

Тапсырысқа ақы төлеу
Интернет-дүкендегі төлемнің негізгі түрлері:
Банктік карта —ақшасыз есеп айырысу, қауіпсіздік
жағы жиі сөз болады;
Банктік аударым — тапсырыстың төлемі дүкеннің
есеп шотына банктік төлем тапсырмасы арқылы
жүргізіледі;
Қолма-қол есеп айырысу — сатып алушы тауарды
алу кезінде тауардың ақысын курьерге қолма-қол
ақшамен береді;
Электрондық ақшалар — ақшасыз есеп айырысу;

Как оплатить заказ?
Основные способы оплаты покупок в Интернетмагазине:
• банковская карта — безналичный вид расчёта,
который часто подвергается нареканиям в плане
безопасности;
• банковский перевод — оплата за заказ производится банковским платежным поручением на расчётный счет магазина;
• наличный расчет — товар оплачивается курьеру наличными деньгами при получении покупателем товара;

•
•
•
•

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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•

Жылдам төлем терминалдары —көшедегі төлем терминалдары арқылы төлем жасау;
Қазіргі уақытта интернет-дүкендерде және арнайы
сайттарда шағын сомаларды төлеу құралы ретінде
электрондық ақшаларды пайдалану кеңінен таралған.
Бірақ біздің мемлекетіміз үшін аталған жүйе ерекше
әрі өзгеше жаңалық болып табылады, негізінен оны
тәжірибелі интернет қолданушылары пайдаланады.
Барлығыңыз «Webmoney» немесе «Яндекс.ақша»
туралы естіген боларсыздар? Бұлар Қазақстан
нарығындағы алғашқылардың бірі, көп уақытқа дейін
заңнамамен реттелген жоқ.
Сонымен қатар, 2011 жылы электрондық ақшаларды
реттеу саласында тиісті заң қабалданғандығын да айта
кеткен жөн. Ол нарықтағы осы бөлімнің даму деңгейіне
ықпал етеді.
Электрондық ақшаның көмегімен сатып алуды жүзеге
асыру үшін электрондық әмиян орнату керек, ол төлем
жасау, электрондық ақшаларды толықтыру, аударуға
мүмкіндік беретін карта, чип немесе бағдарлама түрінде
болады. Мұндай есеп айырысудың басты артықшылығы — жұмыс орнында отырып-ақ, атын-жөнін
көрсетпей ақшаны әлемнің кез келген нүктесіне ақша
аудару мүмкіндігі. Мысалы, букмекерлік кеңселер онлайн ставкаларды қолма-қол ақшаға айналдыруға
болатын, банктік карточкаға немесе басқа электрондық
әмиянға аударуға болатын электрондық әмиян арқылы
ғана қабылдайды.
Келесі тәсілмен төлеу кеңінен таралған:
1. Төлем жүйесінің сайтына тіркелеу;
2. Қажет болған жағдайда қосымша бағдарламаларды жүктеу (тегін);
3. Электрондық шотқа кіру үшін пароль алу;
4. Өз шотыңызға ақша салу.
Шотты төлем жүйесінің серіктес-банкі, төлем терминалы немесе диллер арқылы толықтыруға болады.
Қазақстанда электрондық ақшаларды екінші
деңгейлі банктер айналысқа шығарады, ал оларды қызметі айырбастау пункттеріне ұқсас компанияагенттердің көмегімен тарату жоспарланып отыр. Агенттерде электрондық ақшаларды пайдалану үшін дәстүрлі
ақшаларға айырбастауға болады.
Электрондық ақшалар интернетте кішігірім төлемдер
жасауда таптырмайтын құрал және ол банктік карточкалар сияқты өте қажетті, электрондық әмиянның иесі
ақшалардың сақталуына жауап береді.
Сипатталған сызба жалпылама болып табылады, ол
несие карталарына және электрондық ақшаларға, smsтөлем жүйесіне де қатысты. Кейбір жағдайда қолма-қол
есеп айырысуға да қатысы болады, дүкендер курьерлік
қызметті жеке қосалқы жүйе ретінде бөледі.
Белгілі бір төлем тәсілін таңдау бірнеше себепке
байланысты болады, соның ішінде сатып алушының
мәртебесі (жеке немесе заңды тұлға), тауардың
ерекшелігі (материалдық немесе электрондық), бағасы,
жеткізу тәсілі (тауарды шетелге жіберу кезінде қолмақол ақша алу мүмкін емес).
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электронные деньги — безналичный вид расчёта;
терминалы моментальной оплаты — оплата производится в уличных платёжных терминалах.
В настоящее время очень популярно использование
электронных денег в качестве инструмента для оплаты
небольших сумм в Интернет-магазинах и на специализированных сайтах. Однако для нашей страны данные
системы являются довольно новыми и специфическими и используются в основном опытными Интернетпользователями.
Наверное многие слышали о «Webmoney» или «Яндекс.деньги»? Это своего рода первооткрыватели данного рынка в Казахстане, но довольно продолжительный период времени законодательно не регулировались.
Необходимо отметить, что в 2011 году принят соответствующий Закон в сфере регулирования электронных денег, что должно существенно сказаться на общем
уровне развития данного сегмента рынка.
Для осуществления покупки с помощью электронных денег необходимо завести электронный кошелёк,
который представляет собой карту, чип или программное обеспечение, позволяющие производить оплату, пополнение, перечисление электронных денег и пр. Главное преимущество этого вида расчетов — возможность
перевести деньги в любую точку мира, не покидая рабочего места, при этом совершенно анонимно. Например,
букмекерские конторы принимают ставки онлайн исключительно посредством электронного кошелька, который
можно обналичить, перевести на банковскую карточку
на другой электронный кошелёк и пр.
Наиболее распространенным является оплата следующим образом:
1. Вы должны пройти регистрацию на сайте платежной системы;
2. при необходимости скачать дополнительное
программное обеспечение (бесплатно);
3. получить пароли для доступа к электронному
счету;
4. внести деньги на свой счёт.
Пополнение можно произвести через банк-партнёр
платежной системы, платежный терминал или дилеров.
В Казахстане эмитировать электронные деньги будут
банки второго уровня, а распространение планируется
осуществлять с помощью компаний агентов, деятельность которых схожа с обменными пунктами. У агентов
можно будет обменять электронные деньги на традиционные для дальнейшего использования.
Электронные деньги очень удобный инструмент для
небольших платежей в Интернете и как с банковской
карточкой необходимо, владелец электронного кошелька несет ответственность за сохранность денег.
Описанная схема является общей, она работает и
для кредитных карт, и для электронных денег, и для
sms-платежных систем. Зачастую даже и для наличного
расчета, иногда магазины выделяют курьерскую службу
в отдельную подсистему.
Выбор того или иного способа оплаты зависит от
множества факторов, среди которых можно отметить
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

11. КӘСІПКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН IT / IT ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Тапсырысты жеткізу
Тапсырысты жіберген соң, сатып алушыға сатушы
хабарласады және тапсырысты жеткізу уақыты мен орнын нақтылайды. Тапсырысты жеткізу не сатушының
жеке курьерлік қызметі немесе жеткізу қызметін
ұсынатын компания, болмаса пошта — сәлемдеме немесе бандероль арқылы жүзеге асырылады. Сонымен
қатар, сатушыдан өзі алып кету сияқты жеткізу тәсілі де
кеңінен тарап келеді.
Электрондық тауарлар бағдарлама немесе олардың
кілті, мәтіндер, суреттер, рұқсат алу коды және шотты
толықтыру сияқты электрондық арналар — электрондық
пошта, FTP бойынша файлға кіру, сайттың қорғалған
аймағына кіру және т.б. арқылы жеткізілуі мүмкін.
Бірақ, бұл жағдайда сақ болған жөн, себебі тікелей
жеткізуге қарағанда, тауарды электрондық тәсілмен
алмағандығын дәлелдеу қиынға соғады.
Қазіргі заманғы интернет-дүкендер көп жағдайда тауар ұсыныстарын тауарларды салыстыру және іріктеу
жүйесіне енгізеді (көбінесе, ірі порталдар мен іздестіру
жүйелерінде), ол сатып алушының қосымша дүрмегін
тартуға мүмкіндік береді.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

статус покупателя (физическое или юридическое лицо),
особенности товара (материальный или электронный),
цены, способов доставки (невозможно принять наличные при отправке товара за границу).
Как осуществляется доставка заказа?
После отправки заказа с покупателем связывается
продавец и уточняет место и время, в которое следует доставить заказ. Доставка осуществляется либо собственной курьерской службой, либо компанией, предоставляющей услуги доставки, либо по почте — посылкой или бандеролью. Также набирает обороты такой
вид доставки, как самовывоз от продавца.
Электронные товары, такие как программное обеспечение или ключи к ним, тексты, статьи, фотографии, коды доступа и пополнения счетов, могут доставляться электронными каналами — электронной почтой,
доступом к файлу по FTP, доступом в защищенную область сайта и так далее. Однако, в этом случае следует
быть осторожным, поскольку доказать неполучение товара электронным способом существенно сложнее, чем
в случае физической доставки.
Современные Интернет-магазины часто выгружают свои товарные предложения в системы сравнения и
подбора товаров (обычно при крупных порталах и поисковых системах), что позволяет привлечь дополнительный поток покупателей.
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Активтер — фирманың материалдық, материалдық
емес (зияткерлік меншігі) және ақшалай құндылықтарын,
құны ақшалай көрсетілген мүліктік құқығын көрсетеді;
бұл мүлік.
Баланс есебі — белгілі бір мерзімде мекеменің
қаражат жағдайын көрсететін бухгалтерлік құжат.
Бизнес-жоспар — бизнес-операцияларды, фирманың әрекеттерді жүзеге асыру бағдарламасының жоспары, оның мазмұнында фирма, тауар, оның өндірісі,
сату нарығы, маркетинг, операцияларды ұйымдастыру
және тиімділігі туралы мәліметтер көрсетіледі.
Бюджет — (ағылш., budget — қоржын) ресми
күші бар, танылған немесе қол қояға қабылданған
кесте, белгілі бір уақыт кезеңіндегі, яғни жылдағы
экономикалық субъектінің кіріс және шығыс тізімдемесі.
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау — бастапқы
кезеңдерде жаңа кәсіпкерлік ұйымдарының қалыптасу
және жұмыс істеу процестеріне кеңес беру бойынша
нақты шараларлы дайындау (ұйым құрылғаннан бастап
1-3 жыл); жаңадан құрылған құрылымға қаржылық көмек
көрсету немесе мұндай құрылымға жеңілдіктер ұсыну
(әдетте салық салу саласында); қаржылық жағынан
әлсіз кәсіпкерлік құрылымдарға техникалық, ғылымитехникалық немесе технологиядық көмек көрсету.
Іс жүргізу — ұйымның, кәсіпорынның, фирманың
құжаттамаларын жүргізу, қабылдау, толтыру, ресімдеу,
құжаттарды жөнелту, есепке алу және олардың
қозғалысына, орындалуына, жаңаруына бақылау жасау.
Ақша ағыны — 1) компанияға сатудан және басқа
да көздерден түсетін ақша, сондай-ақ компания сатып алуға, еңбекке ақы төлеуге және т.б. жұмсайтын
ақшалары; 2) ақша айналысы қатысушылары арасындаға
кез келген ақша қаражаттарының қозғалысы.
Шарт — екі және одан көп тараптардың азаматтық
құқықтары мен міндеттерін белгілеу, өзгерту немесе
тоқтату туралы келісім.
Лауазымдық қызмет нұсқаулығы — қызметкердің рөлін және оның компания алдындағы
жауапкершілігін анықтайтын құжат.
Нарықтағы компания өнімінің (тауар, қызмет)
нарықтық үлесі компания өнімін сату көлімінің нарықтағы
жалпы сату көлеміне қатынасы арқылы анықталады
(сұранысы мен ұсынысы баланстандырылған тепе-тең
нарықта жалпы сату көлемі нарық сыйымдылығына тең).
Нарықтың сыйымдылығы — тауарға, баға
деңгейіне,
жалпы
нарық
конъюнктурасына,
тұрғындардың табысына, іскери белсенділігіне тәуелді
белгіленген кезеңде нарықтағы мүмкіндігінше сатылатын тауарлардың әлеуетті көлемі.
Жеке кәсіпкер (ЖК) — заңды тұлға құрамай жек
кәсіпкерлікті жүзеге асырушы және шағын кәсіпкерлік
субъектісі белгілеріне сәйкес келетін Қазақстан
Республикасының азаматы немесе оралман.
Жеке кәсіпкерлік — бұл кіріс алуға бағытталған,
азаматтардың меншігіне негізделген және өз жауапкершілігі
(мүлігі) және тәуекелі үшін азаматтардың атынан жүзеге
асыратын жеке тұлғалардың бастамашыл қызметі.

Активы — все имеющиеся у фирмы матери¬альные,
нематериальные (интеллектуальная собственность) и
де¬нежные ценности и имущественные права, выраженные в стоимостном денежном выражении; это имущество.
Балансовый отчет — бухгалтерский документ,
отражающий финансовое положение предприятия на
определенную дату.
Бизнес-план — план, программа осуществления
бизнес-операции, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта,
маркетинге, организации операций и их эффективности.
Бюджет — (англ, budget — сумка) имеющая официальную силу, признанная или принятая роспись,
таблица, ведомость доходов и расходов экономического
субъекта за определенный период времени, обычно
за год.
Государственная поддержка предпринимательства — выработка конкретных мер по консультационному сопровождению процесса создания и функционирования новых предпринимательских организаций на начальном этапе (1-3 года с момента образования организации); оказанию финансовой поддержки
вновь создаваемой структуре или предоставление такой структуре льгот (обычно в сфере налогообложения); оказанию технической, научно-технической или
технологической помощи маломощным в финансовом
отношении предпринимательским структурам.
Делопроизводство — ведение документации организации, предприятия, фирмы, прием, заполнение,
оформление, отправка документов, учет и контроль за
их движением и исполнением, обновление документов.
Денежный поток — 1) деньги, поступающие в
компанию от продаж и из других источников, а также
деньги, затрачиваемые компанией на закупки, оплату труда и т. д.; 2) любое движение денежных средств
между участниками денежного обращения.
Договор — соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Должностная инструкция — документ, определяющий роль сотрудника и его ответственность перед
компанией.
Доля рынка продукции (товаров, услуг) компании на рынке определяется, как отношение объема сбыта продукции компании к общему объему сбыта
на рынке (на равновесном рынке со сбалансированным
спросом и предложением общий объем сбыта равен емкости рынка).
Емкость рынка — потенциально возможный объем
продаж определенного товара на рынке в течение заданного периода, зависящий от спроса на товар, уровня цен, общей конъюнктуры рынка, доходов населения,
деловой активности.
Индивидуальный предприниматель (ИП) —
гражданин Республики Казахстан или оралман, осу-
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Интернет — дегеніміз, көпшілік қол жеткізе алатын
ғаламдық компьютерлік желі, ол компьютерлерді өзара
байланыстыратын бірнеше жүйелерге бөлінеді. Жүйе
стандартты ережелерден (хаттамалар) тұрады, оның
көмегімен пайдаланушы әртүрлі ақпараттарды тапсырады және қабылдайды.
Еңбекақы — бұл ұйымның жүктелген міндеттерді
орындағаны үшін қызметкерге мерзімді төлейтін
ақшалай сыйақысы.
Коммерциялық кәсіпкерлік — сату-сатып алу
бойынша операциялар мен мәмілелер, яғни тауар мен
қызметтерді алып-сату.
Бәсеке (лат. соnсurrere — соқтығысу, бәсеке) — тауар өндірісі, сату және сатып алу шарттарын жақсарту
үшін нарықтық шаруашылық қатысушылары арасындағы
бәсеке.
Кредит — (лат. credit — ол сенеді) — ақша немесе
тауарды қайтымдылық шарты бойынша, яғни пайыздық
мөлшерлемесін төлеу жолымен қарызға беру.
Фермерлік
шаруа
қожалығы
—
жеке
кәсіпкерліктің бір түрі, тұлғалардың отбасылық-еңбек
бірлестігі, мұнда кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл
шаруашылық өнімдерін өндіруге, сондай-ақ өнімдерді
сату мен өңдеуге арналған ауыл шаруашылық жерлерін
пайдаланумен тікелей байланысты.
Жеңілдіктер — ұйым қызметкерлеріне олардың
өмірлік деңгейін көтеретін қызмет түрлеріне қол
жеткізу құқығын беретін өтемақы бөлігі: медициналық
сақтандыру, материалдық көмек, қосымша демалыс,
тегін тамақтану, компанияның автомобилін қолдану,
шипайжайларда демалу.
Маркетинг — бұл айырбас көмегімен мұқтаждық
пен қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған адам
қызметінің түрі .
Маркетингтік зерттеулер — жалпы нарықтың
даму беталысы және осы нарықтағы фирманың
мүмкіндігі мен жағдайы туралы деректерді жүйелі түрде
жинау және сараптау.
Ынталандыру — 1) қандай да болсын шешімнің,
әрекеттің пайдасына дәлел келтіру, түсіндіру; 2) қандай
да болсын мақсатта жету үшін субъектінің қызмет
етуіне түрткі болу, мұндай қызметке қызығушылық таныту және бастама көтеру, қозғау салу тәсілдері.
Тауарлар номенклатурасы — бұл аталған сатушы немесе өндіруші ұсынған барлық тауар тобы мен тауар бірліктерінің жиынтығы.
Мұқтаждық — дегеніміз, қажетті заттың жоқтығы
немесе жетіспеуі кезіндегі туындайтын адамның сезімі.
Мұқтаждық әртүрлі сипатта болуы мүмкін. Мысалы, жылуға, адамдық қатынасқа, тамаққа, киімге деген мұқтаждық және т.б. Бұл қажеттіліктердің жарнама
агенттерінің жұмысына қатысты болмайды, оның негізі
адамның табиғатында жатыр.
Табыс пен шығын туралы есеп — бухгалтерлік
есептің негізгі нысаны, ол есепті кезеңдегі ұйым
қызметінің қаржылық нәтижесін сипаттайды және
жылдың басынан бастап есеп беру күніне дейінгі кіріс,
шығыс және қаржылық нәтиже туралы деректер өспелі
қорытынды сомасымен бейнеленеді.
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ществляющий индивидуальное предпринимательство
без образования юридического лица и соответствующий критериям, указанным для субъектов малого предпринимательства.
Индивидуальное предпринимательство — это
инициативная деятельность физических лиц, направленная на получение дохода, основанная на собственности самих граждан и осуществляемая от имени граждан за их риск и под их ответственность (имуществом).
Интернет — это общедоступная глобальная компьютерная сеть, которая делится на множество подсетей, связывающих между собой компьютеры. Эта сеть
имеет набор стандартных правил (протоколов), с помощью которых пользователь может передавать и получать различную информацию.
Заработная плата — это денежное вознаграждение, периодически выплачиваемое организацией сотруднику за выполнение возложенных на него обязанностей.
Коммерческое предпринимательство — операции и сделки по купле-продаже, т.е. перепродаже товаров и услуг.
Конкуренция (лат. соnсurrere - сталкивать, состязаться) — соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и
продажи товаров.
Кредит — (лат. credit — он верит) — предоставление в долг денег или товаров на условиях возвратности
и, как правило, с уплатой процентов.
Крестьянское фермерское хозяйство — один из
видов индивидуального предпринимательства, семейнотрудовое объединение лиц, в котором осуществление
предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для
производства сельскохозяйственной продукции, а также
с переработкой и сбытом этой продукции.
Льготы — часть компенсации работникам организации в форме предоставления права получения услуг,
повышающих их жизненный уровень: медицинское
страхование, материальная помощь, дополнительный
отпуск, бесплатное питание, пользование автомобилем
компании, отдых в санаториях.
Маркетинг — это вид человеческой деятельности,
направленный на удовлетворение нужд и потребностей
с помощью обмена.
Маркетинговые исследования — систематический сбор и анализ данных о состоянии и общих тенденциях развития рынка и возможностей фирмы на
этом рынке.
Мотивация — 1) объяснение, приведение доводов
в пользу какого-либо решения, действия; 2) побуждение субъекта к деятельности во имя достижения какихлибо целей, наличие интереса к такой деятельности и
способы его инициирования, побуждения.
Номенклатура товаров — это совокупность всех
ассортиментных групп товаров и товарных единиц,
предлагаемых данным продавцом или производителем.
Нужда — это чувство, испытываемое человеком
при отсутствии или недостатке того, что ему хотелось
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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Пассивтер - мүліктерді қалыптастыруға негіз болатын ақшалай қаражаттар.
Жайғастыру — әлеуетті сатып алушы, тұтынушы
кей жағдайда қоғамның сана-сезіміне белгілі нысан
(фирма, сауда маркасы, тауар ұғымы, адам және т.б.)
бейнесін бекіту.
Қажеттілік — индивидуумның жеке мінездемесімен
және мәдени деңгейімен сипатталатын нақты іске асатын мұқтаждық. Қажеттілік аталған қоғамға тиісті
тәсілмен белгілі мұқтаждықты қанағаттандыратын
нысанға өтеді. Адамның қажеттілігі шексіз, бірақ оны
қанағаттандыруға арналған ресурстар шектеулі.
Тұтынушылардың құндылығы — тұтынушы
қандай да болсын өнімді иеленуден немесе оны пайдаланудан алатын пайда.
Кәсіпкерлік — дегеніміз, тұрақты тәуекел
жағдайында
тауар
ұсынысы
мен
сұранысы
сәйкестендірілетін экономикалық қызмет. Бұл жаңашыл
қызмет, оның нәтижесінде жаңа тауарлар пайда болады.
Кәсіпкер — нарықта өндіріс құралдарын сатып ала
отырып, оны капиталға айналдыратын адам.
Кәсіпкерлік пайда — кірістің ерекше түрі, іскерлік,
өзіндік шығармашылық белсенділігі және жеке бизнес
саласындағы жаңашылдығы, яғни жаңа идеяны жүзеге
асыру, коммерциялық табыс әкелетін техникалық
және ұйымдастырушылық жаңалықтар үшін алынатын
сыйақы.
Пайда (profit) — белгілі кезеңдегі кәпіорынның
кірісі мен шығысы арасыдағы айырмашылық.
Өткізу (Жылжыту) — тұтынушыны кәсіпкер
ұсынған туар, қызмет немесе идеяны сатып алуға
көндіру тәсілдерінің жиынтығы.
Өндірістік кәсіпкерлік қызмет — қызмет,
ол арқылы кәсіпкер тұтуынушыға (сатып алушыға)
өнімдер, тауарлар, қызметтер, ақпараттар, рухани
құндылықтарды тікелей сатуды жүзеге асырады.
Өндірістік кооператив — жеке еңбекке қатысуы
және мүшелерінің мүліктік жарналарын (үлестік жарна) біріктіру арқылы ортақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асыру үшін мүшелікке негізделген азаматтардың ерікті
бірлестігі.
Тікелей маркетинг — сатушының сатып алушымен «бетпе-бет» немесе телефон арқылы тікелей
қатынасуын көрсететін жеке сауда.
Жарнама — бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
таратылатын және шығарушылардың (демеушілер)
қаражатынан қаржыландырылатын ақылы хабарлама.
Тәуекел — шарасыз сипаттағы емес, шығын
себебіне ықпа ететін мүмкін болатын қауіп немесе
кездейсоқтық.
Сегмент (сараланым) — сипаттамасы бірдей
және компанияның тәртібіне бірдей әрекет етуші
тұтынушылардың жиынтығы.
Нарықты саралау — тұтынушыларды белгілі
топтарға бөлу процесі.
Сұраныс — белгілі уақыт ішінде бірдей шарттар
бойынша белгіленген бағамен тұтынушылар сатып алуды қалайтын және сатып алатын өнімдердің мөлшері.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

бы иметь. Нужда может иметь различный характер. Это
может быть тепло, человеческое общение, еда, одежда
и т. д. Данные потребности не зависят от стараний рекламных агентств, а лежат в основе человеческой природы.
Отчет о прибылях и убытках — одна из основных форм бухгалтерской отчетности, которая характеризует финансовые результаты деятельности организации за отчетный период и содержит данные о доходах,
расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты.
Пассивы — денежные средства, за счет которых
сформировано имущество.
Позиционирование — фиксация определенного
образа объекта (фирмы, марки, идеи, человека и т.д.)
в сознании потенциального покупателя, потребителя и,
иногда, общественности.
Потребность — это та же нужда, но имеющая конкретное воплощение, которое характеризуется уровнем
культуры и личностными характеристиками индивидуума.
Потребительская ценность — это выгоды, которые потребитель получает от владения каким-либо
продуктом или от его использования.
Предпринимательство — это экономическая деятельность, в процессе которой приводятся в соответствие товарное предложение и спрос в условиях постоянного риска. Это новаторская деятельность, в результате которой создаются новые товары.
Предприниматель — человек, который, приобретая на рынке средства производства, превращает их в
капитал.
Предпринимательская прибыль — особый вид
дохода, вознаграждение за предприимчивость, специфическую творческую активность и новаторство в сфере частного бизнеса, которая проявляется в реализации новых идей, технических и организационных нововведений, приносящих коммерческий успех.
Прибыль (profit) — разница между доходами и
расходами предприятия за определенный период.
Продвижение — совокупность методов, которыми
можно убедить потребителей купить то, что предлагает предприниматель — товары, услуги или идеи.
Производственная предпринимательская деятельность — деятельность, в условиях которой предприниматель непосредственным образом осуществляет
производство продукции, товаров, работ, услуг, информации, духовных ценностей, подлежащих последующей
реализации потребителям (покупателям).
Производственный кооператив — добровольное объединение граждан на основе членства для совместной предпринимательской деятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении
его членами имущественных взносов (паев).
Прямой маркетинг — личная продажа, предполагающая прямое общение покупателя с продавцом, «лицом к лицу» или по телефону.
Реклама — это платные сообщения, распространяемые через средства массовой информации и финансируемые теми, от кого они исходят (спонсорами).
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Бастапқы капитал — істі бастапқы кезеңде
көпшілікке танымал етуге қажетті ақша.
Өткізуді ынталандыру — сатып алушылардың
қызығушылығын арттыру мақсатында тауарды өткізудің
соңғы кезеңіндегі шараларды дайындау және жүргізу.
Шот-фактура — жеткізуші тиелген немесе сатылған өнімнің әр тобы, сондай-ақ орындалған
жұмыстар мен қызметтер үшін жазып беретін типтік
құжат. Оның мазмұнында сатылған тауар мен сату
бағасы туралы мәліметтер болады. Төлем жасауға, есеп
айрысуға негіз болады.
Тауар — сату немесе айырбастау үшін өндірілген,
тұтынушылық құны бар өнім.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
—
бір немесе бірнеше тұлғалар құрған серіктестік.
ЖШС Жарғылық капиталы құрылтай құжаттарына
сәйкес белгіленген мөлшердегі үлестерге бөлінген.
ЖШС қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауапкершілік жүктемейді және салған салымы
құнының шегінде қызметіне байланысты шығындар
тәуекелін жүктейді.
Тауар жинағы — сауда құрамына кіретін әртүрлі
тауарлардың белгіленген жиынтығы.
Тауар нарығы — өндірістік немесе тұтынушылық
белгілері ұқсас және тауар мен қызметтің ішкі нарығының
элементі болып табылатын жекелеген тауарлардың немесе тауар топтарының нарығы .
Еңбек шарты — қызметкер мен жұмыс беруші
арасындағы тараптардың құқығы мен міндеттерін
белгілейтін еңбек қатынастары туралы құжат.
Тауардың орамасы — жинау және тасымалдау процесінде тауарды сақтау үшін қолданылатын
құралдардың жиынтығы, сондай-ақ тауар және оның
өндірушісі туралы ақпарат иесі болып табылады.
Табыс — белгілі бір мақсатқа жетудегі сәттілік,
жұмыстағы жоғарғы нәтиже үшін қоғамның мойындауы.
Қаржылық лизинг — жалға берушінің (лизинг берушінің) белгілі сатып алушыдан уағдаласқан
мүлікті меншігіне сатып алу және оны ақылы түрде
жалға алушыға (лизинг алушыға) беру міндеттерін
қарастыратын лизинг нысаны негізгі қаражатқа жататын кез келген мүліктер лизинг нысаны бола алады.
Қаржылық мәміле — ақша, валюта, құнды
қағаздарды сатып алу-сату бойынша операциялар мен
мәмілелер.
Франчайзинг — ірі және шағын кәсіпкерліктің
аралас нысаны, онда ірі корпорациялар, компаниялар
(франчайзерлер) шағын фирмалармен, еншілес компаниялармен, бизнесмендермен (франчайзи) франчайзер атынан әрекет етуге айрықша құқық беретін шарт
жасайды. Шағын фирма өз бизнесін белгіленген уақыт
ішінде және белгілі жерде «негізгі» фирма белгілеген
нысанда жүзеге асыруға міндетті. Өз кезегінде франчайзер франчайзиді тауар, технологиямен жабдықтауға,
бизнесіне әртүрлі көмек көрсетуге міндеттенеді.
Баға — ақша көлемі, оған айырбас ретінде тауарды сатушы беруге (сатуға) дайын, ал сатып алушы тауар бірлігін алуға (сатып алуға) келіседі.
Заңды тұлға — өзінің мүлігі бар және осы мүлігі
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Риск — случайности или опасности, которые носят
возможный, а не неизбежный характер и могут являться причинами убытков.
Сегмент — совокупность потребителей, имеющих
одинаковые характеристики и одинаково реагирующие
на поведение компании.
Сегментирование рынка — процесс деления потребителей на определенные группы.
Спрос — количество продукта, которое потребители желают и в состоянии купить по определенной цене
в течение определенного времени при прочих равных
условиях.
Стартовый капитал — это те деньги, которые необходимы для начальной раскрутки дела.
Стимулирование сбыта — разработка и проведение мероприятий заключительного этапа продвижения
товара с целью повышения заинтересованности покупателей.
Счет-фактура — типовой документ, выписываемый поставщиком на каждую партию отгруженной или
проданной продукции, а также за выполненные работы и услуги. Содержит сведения о продаваемом товаре
и цене продажи. Является основанием для оплаты, расчетов.
Товар — имеющая потребительную стоимость продукция, производимая для продажи или обмена.
Товарищество с ограниченной ответственностью — учрежденное одним или несколькими лицами товарищество. Уставный капитал ТОО разделен на
доли определенных размеров в соответствии с учредительными документами. Участники ТОО не отвечают по
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов.
Товарный ассортимент — это определенная совокупность разнообразных товаров, входящих в состав
торговли.
Товарный рынок — рынок отдельных товаров или
товарных групп, сходных по производственным или потребительским признакам и являющийся элементом
внутреннего рынка товаров и услуг.
Трудовой договор — документ о трудовых отношениях между работником и работодателем, устанавливающий права и обязанности сторон.
Упаковка товара — совокупность средств, применяющихся для сохранности товара в процессе его складирования и транспортировки, а также носитель информации о товаре и его производителе.
Успех — это удача в достижении какой-либо цели, общественное признание за высокие результаты в работе.
Финансовый лизинг — форма лизинга, предусматривающая обязанность арендодателя (лизингодателя)
приобрести в собственность обусловленное имущество
у определенного продавца и предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату. Объектом лизинга может быть любое имущество, относящееся к основным средствам.
Финансовая сделка — операции и сделки по
купле-продаже денег, валюты, ценных бумаг.
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

ГЛОССАРИЙ / ГЛОССАРИЙ

арқылы өзінің міндеттеріне жауап беретін, мәмілелер
жасауға құқығы бар ұйым. Заңды тұлғаның дербес балансы мен атауы жазылған мөрі болуы қажет.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Франчайзинг — вид отношений между рыночными
субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передаёт
другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на
определённый вид бизнеса, используя разработанную
бизнес-модель его ведения. Это развитая форма лицензирования, при которой одна сторона (франчайзер)
предоставляет другой стороне (франчайзи) возмездное
право действовать от своего имени, используя товарные знаки и/или бренды франчайзера.
Цена — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать), а покупатель согласен
получить (купить) единицу товара.
Юридическое лицо - организация, которая имеет
имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, которая имеет право осуществлять сделки. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный
баланс и печать со своим наименованием.
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КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

1. Ұйымның мiндеттемелерi
бойынша компанияның
меншікті серіктестіктерінің
жауапкершілігі
1. Ответственность участников, собственников . компании
по обязательствам организации

Толық серiктестiктiң
мүлкi жеткiлiксiз болған
жағдайда қатысушылары
серiктестiктiң
мiндеттемелерi бойынша өзiне тиесiлi
барлық мүлкiмен ортақ
жауапкершiлiкте болатын серiктестiк толық
серiктестiк деп танылады.
(ҚР, 63 бап)
Полным признается товарищество, участники которого при
недостаточности имущества
полного товарищества несут
солидарную ответственность по
его обязательствам всем принадлежащим им имуществом.
(ГК, Статья 63)

ӨШ / ПТ
Серiктестiктiң мiндеттемелерi
бойынша өзiнiң бүкiл
мүлкiмен (толық
серiктерiмен) қосымша жауап беретiн бiр немесе одан
да көп қатысушылармен
қатар, серiктестiктiң
(салымшылардың) мүлкiне
өздерi салған салымдардың
жиынтығымен шектелетiн
бiр немесе одан көп
қатысушыларды
да енгiзетiн және
серiктестiктiң кәсiпкерлiк
қызметтi жүзеге асыруға
қатыспайтын серiктестiк
сенiм серiктестiгi деп танылады.
(ҚР, 72 бап, п.1)
Коммандитным признается товарищество, которое включает наряду с одним или более
участниками, несущими дополнительную ответственность по
обязательствам товарищества
всем своим имуществом (полными товарищами), также одного или более участников, ответственность которых ограничивается суммой внесенного ими
вклада в имущество товарищества вкладчиков) и которые не
принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
(ГК, Статья 72, п.1)

СШ / КТ

ЖШС / ТОО
Бiр немесе бiрнеше адам
құрған, жарғылық капиталы құрылтай құжаттарымен
белгiленген мөлшерде
үлеске бөлiнген серiктестiк
жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiк деп танылады;
жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiкке қатысушылар
оның мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi
және серiктестiктiң
қызметiне байланысты залалдарға өздерiнiң
қосқан салымдарының
құны шегiнде тәуекел етедi.
Осы ережеден өзгеше
жағдайлар осы Кодексте және заң актiлерiнде
көзделуi мүмкiн.
Жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiктiң салымдарды толық қоспаған
қатысушылары оның
мiндеттемелерi бойынша
әрбiр қатысушының салым
салмаған бөлiгiнiң құны
шегiнде ортақ жауапты болады. (ҚР 77 бап, п1)
Жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiктiң
құрылтайшылары
серiктестiктi құруға байланысты және оны
мемлекеттiк тiркеуге
дейiн пайда болған
мiндеттемелер бойынша, егер бұл орайда құрылтайшылардың
серiктестiк мүдделерi үшiн
әрекет еткенi дәлелденсе,
ортақ жауапкершiлiкте болады.(«Жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiктi
құруға байланысты
мiндеттемелер бойынша
жауапкершiлiк» заңының
21 бап)
Товарищество с ограниченной
ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами товарищество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники
товарищества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью товарищества, в
пределах стоимости внесенных
ими вкладов. Исключения из

ШС / ХТ
Қатысушылары серiктестiк
мiндеттемелерi бойынша өздерiнiң жарғылық
капиталға салымдарымен
жауап беретiн, ал бұл сомалар жеткiлiксiз болған
жағдайда өздерiне тиесiлi
мүлiкпен оған өздерi еселенген мөлшерде енгiзген
салымдар арқылы жауап беретiн серiктестiк
қосымша жауапкершiлiгi
бар серiктестiк деп танылады.
Қатысушылар
жауапкершiлiгiнiң
шектi мөлшерi жарғыда
көзделедi.
Қатысушылардың бiрi банкрот болған жағдайда
оның серiктестiк
мiндеттемелерi жөнiндегi
жауапкершiлiгi, егер
құрылтай құжаттарында
жауапкершiлiктi бөлудiң
өзгеше тәртiбi көзделмесе,
қалған қатысушылар арасында олардың салымдарына қарай бөлiнедi.
(ҚР,84 бап, п1,2)
Товариществом с дополнительной ответственностью признается товарищество, участники
которого отвечают по его обязательствам своими вкладами в
уставный капитал, а при недостаточности этих сумм дополнительно принадлежащим им
имуществом в размере, кратном
внесенным ими вкладам.
Предельный размер ответственности участников предусматривается в уставе.
При банкротстве одного из
участников. его ответственность по обязательствам товарищества распределяется между остальными участниками
пропорционально их вкладам,
если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами.
(ГК, Статья 84, п.1,2)

ҚЖС / ТДО

Коммерциялық / Коммерческие

Өзiнiң қызметiн жүзеге
асыру үшiн қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды
тұлға акционерлiк
қоғам болып танылады.
Акционерлiк қоғамның
акционерлерi осы заң
актiлерiнде көзделгеннен
басқа жағдайларда оның
мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi және
өзiне тиесiлi акциялар
құнының шегiнде қоғамның
қызметiне байланысты шығындар тәуекелiн
көтередi.
(ҚР,85 бап, п1)
Акционерным обществом признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Акционеры акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций,
за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
(ГК, Статья 85, п.1)

АҚ / АО
Азаматтардың бiрлескен
кәсiпкерлiк қызмет үшiн
мүшелiк негiзде олардың
өз еңбегiмен қатысуына
және өндiрiстiк кооператив мүшелерiнiң мүлiктiк
жарналарын бiрiктiруiне
негiзделген ерiктi бiрлестiгi
өндiрiстiк кооператив деп
танылады.
Кооператив мүшелерi екеуден кем болмауға тиiс.
Өндiрiстiк кооперативтiң
мүшелерi кооператив
мiндеттемелерi бойынша Өндiрiстiк кооператив
туралы заңда көзделген
мөлшер мен тәртiп бойынша қосымша (жәрдем беру)
жауапты болады.
(ҚР,96 бап, п1,2,3)
Кооператив мүшелерiнiң
кооператив мiндеттемелерi
бойынша қосымша
(жәрдемақылық)
жауапкершiлiгi болады.
Кооператив құрылғаннан
кейiн пайдың берiлуi немесе пайға мұрагерлiк ету
тәртiбiмен оған кiрген кооператив мүшесi өзi кооперативке кiргенге дейiн пайда
болған мiндеттемелер бойынша да басқа мүшелермен
бiрдей жауап бередi.
Кооператив құрылғаннан
кейiн кiрген кооператив
мүшесi өзi кооперативке кiргеннен кейiн пайда
болған мiндеттемелер бойынша жауап бередi.
Кооперативтен пайын басқа мүшеге немесе үшiншi бiр тұлғаға беру
тәртiбiмен шыққан оның
мүшесi, кредит берушi
(кредит берушiлер) оның
үлесiнен айып өндiрiп
алған жағдайда, сондайақ қайтыс болған мүшенiң
кооператив мүшелiгiне
қабылдаудан бас тартылған
мұрагерi кооператив
мiндеттемелерi бойынша
жауап бермейдi.
Кооператив мүшесiнiң кооператив мiндеттемелерi
бойынша қосымша
(жәрдемақылық)
жауапкершiлiгiнiң шектi
мөлшерi құрылтай
құжаттарында белгiленедi,
бiрақ ол кооператив

ӨнК / ПрК

Қосымша 1. Қазақстан Республикасындағы заңды тұлғалардың ұйымдық-құқықтық нысандары
Приложение 1. Организационно-правовые формы юридических лиц в Республике Казахстан
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этого правила могут быть предусмотрены настоящим Кодексом и законодательными актами. Участники товарищества с
ограниченной ответственностью, не полностью внесшие
вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада
каждого из участников.
(ГК, Статья 77, п.1)
Учредители товарищества с
ограниченной ответственностью несут солидарную ответственность по обязательствам,
связанным с созданием товарищества и возникшим до его государственной регистрации,
если будет доказано, что при
этом учредители действовали в
интересах товарищества.
(Закон «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью», Статья 21)

мүшесiнiң пайы құнының
мөлшерiнен төмен болмауға
тиiс. Кооператив мүшелерi
арасында жауапкершiлiктi
бөлу олардың пайларының
мөлшерiне сәйкес
жүргiзiледi.
(«Өндiрiстiк кооператив туралы заң» 14 бап)
Производственным кооперативом признается добровольное
объединение граждан на основе членства для совместной
предпринимательской деятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении его членами имущественных взносов.
Членов кооператива должно
быть не менее двух.
Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива дополнительную (субсидиарную) ответственность в размерах и порядке, предусмотренных Законом о производственном кооперативе.
(ГК, Статья 96, п.1,2,3)
Члены кооператива несут по
обязательствам кооператива
дополнительную (субсидиарную) ответственность.
Член кооператива, вступивший
в кооператив после его учреждения в порядке передачи пая
или наследования пая, отвечает наравне с другими членами и по обязательствам, возникшим до его вступления в кооператив.
Член кооператива, вступивший
в кооператив после его учреждения, отвечает по обязательствам, возникшим после его
вступления в кооператив.
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2. Ұйымның міндеттемелері
бойынша қатысушылардың
жауапкершiлiгi:
2. Ответственность организации по обязательствам собственников:
Сенiм серiктестiгiне
қатысатын толық
серiктердiң құқықтық
ережесi және олардың
серiктестiк мiндеттемелерi
бойынша жауапкершiлiгi
толық серiктестiктiң
қатысушылары туралы ережемен белгiленедi.
(ҚР, 72 бап, п 2)
Правовое положение полных товарищей, участвующих в
коммандитном товариществе,
и их ответственность по обязательствам товарищества определяются правилами об участниках полного товарищества.
(ГК, Статья 72, п.2)
Жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiк өзiнiң
мiндеттемелерi бойынша өзiне тиесiлi барлық
мүлiкпен жауап бередi.
Серiктестiк өз
қатысушыларының
мiндеттемелерi бойынша
жауап бермейдi.
(«Жауапкершiлiгi
шектеулi және қосымша
жауапкершiлiгi бар
серiктестiктер туралы» заң,
2 бап, п.3)
Жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiктiң
құрылтайшылары
серiктестiктi құруға байланысты және оны
мемлекеттiк тiркеуге
дейiн пайда болған
мiндеттемелер бойынша, егер бұл орайда құрылтайшылардың
серiктестiк мүдделерi үшiн
әрекет еткенi дәлелденсе,
ортақ жауапкершiлiкте болады. («Жауапкершiлiгi
шектеулi және қосымша
жауапкершiлiгi бар
серiктестiктер туралы» заң,
21 бап)
Товарищество с ограниченной ответственностью отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом.
Товарищество не отвечает по
обязательствам своих участников.
(Закон «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью»,, Статья 2, п.3)
Товарищество несет ответ-

Акционерлiк қоғамның
өз қатысушыларының
мүлкiнен оқшауланған
мүлкi болады, өз
мiндеттемелерi бойынша өз мүлкi шегiнде жауапты болады және
өз қатысушыларының
мiндеттемелерi бойынша
жауап бермейдi.
Корпоративтiк жинақтаушы
зейнетақы қорларының
акционерлерi аталған
қорлардың мiндеттемелерi
бойынша зейнетақымен
қамсыздандыру туралы заңдарда белгiленген
тәртiп пен жағдайларда
ортақтасып жауап бередi.
(ҚР, 85 бап, п.2)
Акционерное общество обладает имуществом, обособленным
от имущества своих участников,
несет ответственность по своим
обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает
по обязательствам своих участников. Акционеры корпоративных накопительных пенсионных фондов несут солидарную
ответственность по обязательствам названных фондов в порядке и на условиях, установленных законодательством о
пенсионном обеспечении.
(ГК, Статья 85, п.2)

Член кооператива, вышедший
из него в порядке передачи пая
другому члену или третьему
лицу, в случае обращения взыскания на его пай кредитором
(кредиторами), а также наследник умершего члена, которому
было отказано в приеме в кооператив, не отвечают по обязательствам кооператива.
Предельный размер дополнительной (субсидиарной) ответственности члена кооператива
по обязательствам кооператива
определяется учредительными
документами, но не может быть
меньше размера стоимости пая
члена кооператива. Распределение ответственности между
членами кооператива производится пропорционально размеру их паев.
(Закон «О производственном
кооперативе», Статья 14)
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а. мин. жарғылық капиталын қалыптастыру
a. формирование мин. уставного капитала

Толық серiктестiктiң
жарғылық капиталының
мөлшерiн оның
құрылтайшылары
белгiлейдi, бiрақ ол заң
құжаттарында белгiленген
ең төменгi мөлшерден кем
болмауы керек.
(ҚР, 64 бап)
Размер уставного капитала
определяется его учредителями, но не может быть менее минимального размера, установленного законодательными актами. (ГК, Статья 64)

Сенiм серiктестiгiнiң
жарғылық капиталы оның
қатысушылары салатын салымнан құралады.
Шаруашылық үрдiсiнде
жарғылық қор өзгертiлуi
мүмкiн. Салымшылардың
салымдарын есептемегенде, жарғылық капитал толық серiктестердiң
сенiм серiктестiгi
мүлкiндегi үлесiн
белгiлейдi. Жарғылық
капиталдың мөлшерiн
сенiм серiктестiгiнiң толық
серiктестерi белгiлейдi
және ол заң құжаттарында
белгiленген ең төменгi
мөлшерден кем болмауы
керек. Сенiм серiктестiгiнiң
жарғылық капиталын
азайтуға оның барлық
несие берушiлерiне
хабарланғаннан кейiн жол
берiледi. Несие
берушiлер бұл ретте
тиiстi мiндеттемелердiң
мерзiмiнен бұрын
тоқтатылуын немесе орындалуын және өздерi шеккен
залалдың орны толтырылуын талап етуге құқылы.
Осы бапта белгiленген
тәртiптi бұзып жарғылық
капиталды азайту мүдделi
адамдардың арызы бойынша сот шешiмiмен сенiм
серiктестiгiн таратуға негiз
болады.
(ҚР, 74 бап, п.1)
Уставный капитал коммандитного товарищества составляется из вкладов его участников. В процессе хозяйственной
деятельности уставный капитал может быть изменен. Уставный капитал без учета вкладов
вкладчиков определяет долю
полных товарищей в имуществе
коммандитного товарищества.
Размер уставного капитала
определяется полными товарищами коммандитного товарищества и не может быть менее

154
Жарғылық капиталының
ең төменгі мөлшері
жүз теңгеден кем
болмауға тиіс шағын
кәсіпкерлік субъектісі
болып табылатын
жауапкершілігі шектеулі
серіктестікті қоспағанда,
жарғылық капиталдың
бастапқы мөлшері
құрылтайшылардың
салымдарының сомасына тең және серіктестікті
мемлекеттік тіркеу үшін
құжаттар ұсынылған күнге
жарғылық капиталының
мөлшері жүз айлық есептік
көрсеткіштің мөлшеріне
баламалы сомадан кем
болмауға тиіс.
(20 қаңтардан 2010 жыл
№ 239-IV Қазақстан
Республикасының
заңы «Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне
заңды тұлғаларды
мемлекеттік
тіркеуді және филиалдар мен өкілдіктерді
есептік тіркеуді оңайлату
мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» )
Жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiктiң жарғылық капиталы құрылтайшылардың
(қатысушылардың) салымдарын бiрiктiру жолымен
құрылады.
(«Жауапкершiлiгi
шектеулi және қосымша
жауапкершiлiгi бар
серiктестiктер туралы» заң,
23 бап)
Первоначальный размер уставного капитала равен сумме
вкладов учредителей и не может быть менее суммы, эквивалентной ста размерам месячного расчетного показателя на
дату представления документов для государственной

ственность по таким обязательствам, связанным с созданием товарищества и возникшим
до его государственной регистрации,
в случае последующего одобрения действий указанных лиц
общим собранием участников
товарищества.
(Закон «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью», Статья 21)
Құрылтайшылардың
(қатысушылардың)
жарғылық капиталға заттай нысанда немесе
мүлiктiк құқықтар түрiнде
салған салымдары барлық
құрылтайшылардың
келiсiмi бойынша немесе серiктестiктiң барлық
қатысушыларының жалпы жиналысының шешiмi
бойынша ақшалай нысанда бағаланады. Егер
мұндай салымның құны жиырма мың айлық есептiк
көрсеткiш мөлшерiне барабар сомадан асып кетсе,
оның бағасын тәуелсiз сарапшы растауға тиiс.
(ҚР, 59 бап, п.1)
Вклады учредителей (участников) в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются
в денежной форме по соглашению всех учредителей или по
решению общего собрания всех
участников товарищества. Если
стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную
двадцати тысячам размеров месячных расчетных показателей,
ее оценка должна быть подтверждена независимым экспертом. (ГК, Статья 59, п.1)
Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың
(жалғыз құрылтайшының)
акцияларды олардың
нақтылы құны бойынша және инвесторлардың
осы Заңда белгiленген
талаптарға сәйкес
айқындалатын орналастыру
бағалары бойынша төлеуi
арқылы қалыптастырылады
және ол Қазақстан
Республикасының ұлттық
валютасымен көрсетiледі.
Қайта ұйымдастыру
нәтижесiнде құрылған
қоғамның жарғылық капиталы осы Заңда белгiленген
талаптарға сәйкес
қалыптастырылады.
(АҚ туралы заң, 11 бап, п.1)
Қоғамның жарғылық
капиталының ең төменгі
мөлшері тиісті қаржы
жылына арналған
республикалық бюджет туралы Қазақстан
Республикасының заңында
белгіленген айлық есептік
көрсеткіштің 50000 еселенген мөлшерінде болады. Осы баптың бірінші
бөлігінде қоғамның
жарғылық капиталының
ең төменгі мөлшері бойынша белгіленген талаптар өз
қызметін инвестициялық
жекешелендіру қоры
ретінде жүзеге асыратын
қоғамға қолданылмайды.
(АҚ туралы заң, 11 бап, п.1)
Уставный капитал общества
формируется посредством
оплаты акций учредителями
(единственным учредителем)
по их номинальной стоимости
и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Уставный капитал общества, созданного в результате

Өндiрiстiк кооперативтің
серiктестiктерден
айырмашылығы жарлық
капиталының жоқтығы болып табылады.
Өндiрiстiк кооператив
мүшелерiнiң мүлiктiк жарналары бастапқы капиталды қалыптастырады
және кооператив қызметiн
құру мен ұйымдастыруға,
сондай-ақ шығындарды
жабуға арналады.
Кооперативтiң жалпы
жиналысының шешiмi бойынша кооператив мүшесiнiң
қосымша мүлiктiк жарналарды енгiзуi көзделуi
мүмкiн. Бұл туралы шешiм
осы Заңның 15-бабында белгiленген тәртiппен
қабылданады.
Жаңадан қабылданатын
мүшенiң мүлiктiк кiру жарнасы оның кооперативпен келiсiмiнде белгiленедi
және кооператив мүшелерi
жалпы жиналысының хаттамасында көрсетiледi.
Кооперативтiң әрбiр
мүшесiне оның мүлiктiк кiру
жарнасының мөлшерi мен
түрiн куәландыратын құжат
берiледi.
(«Өндiрiстiк кооператив туралы» заң
7 бап , п.1,3,4,5)
Отличием производственного
кооператива от товарищества
является отсутствие уставного
Имущественные взносы членов
производственного кооператива формируют первоначальный капитал и предназначены
для создания и организации деятельности кооператива, а также для покрытия расходов. По
решению общего собрания кооператива может быть предусмотрено внесение членамиов кооператива дополнительных имущественных взносов. Решение
об этом принимается в порядке,
определенном статьей 15 настоящего Закона.
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b.жарғылық капиталын
қалыптастыру мерзімі
b. срок формирования уставного капитала

Жарғылық капиталға салым
салудың тәртiбi мен мерзiмi,
сондай-ақ жарғылық капиталды құру жөнiндегi
мiндеттердi орындамағаны
үшiн жауапкершiлiк заң
құжаттарында және (немесе) құрылтай құжаттарында
белгiленедi.
(ҚР, 59 бап, п.3)
Порядок и сроки внесения
вкладов в уставный капитал, а
также ответственность за неисполнение обязательств по формированию уставного капитала устанавливаются законодательными актами и (или) учредительными документами.
(ГК, Статья 59, п.3)

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Жарғылық капиталға салым
салудың тәртiбi мен мерзiмi,
сондай-ақ жарғылық капиталды құру жөнiндегi
мiндеттердi орындамағаны
үшiн жауапкершiлiк заң
құжаттарында және (немесе) құрылтай құжаттарында
белгiленедi.
(ҚР, 59 бап, п.3)
Порядок и сроки внесения
вкладов в уставный капитал, а
также ответственность за неисполнение обязательств по формированию уставного капитала устанавливаются законодательными актами и (или) учредительными документами.
(ГК, Статья 59, п.3)

минимального размера, установленного законодательными
актами. Уменьшение уставного капитала коммандитного товарищества допускается после
уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом
случае потребовать досрочного
прекращения или исполнения
соответствующих обязательств
и возмещения им убытков.
Уменьшение уставного капитала в нарушение установленного
настоящей статьей порядка является основанием ликвидации
коммандитного товарищества
по решению суда по заявлению
заинтересованных лиц.
(ГК, Статья 74, п.1)

Жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiктi құрғанға
дейiн, кемінде ең төменгі
жарлық капиталының жалпы сомасының 25 пайызын енгізу керек. Жалпы
жиналыстың шешiмiмен
белгiленген мерзiмде
барлық қатысушылар
серiктестiктiң жарғылық
капиталына салымды толық
енгiзуге тиiс. Мұндай мерзiм
серiктестiктi тiркеген
күннен бастап бiр жылдан
аспауға тиiс.
Серiктестiкке қатысушы
үлестi белгiленген мерзiмде
енгiзу жөнiндегi мiндетiн
орындамаған жағдайда
серiктестiк үлестiң
қатысушы енгiзбеген
бөлiгiн өз капиталының
(өзiнiң таза активтерiнiң)
есебiнен төлеуге не
жарғылық капиталды оның
енгiзiлген бөлiгiне дейiн
азайтуға тиiс.
Өз үлесiн мерзiмiнде
енгiзбеген қатысушы
серiктестiкке зиянның орнын толтыруға, сондайақ, егер серiктестiктiң
құрылтай шартында немесе жарғысында өзгеше
көзделмесе, серiктестiкке
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң
(жалпы бөлiм) 353-бабына
сәйкес тұрақсыздық айыбын төлеуге мiндеттi.
(«Жауапкершiлiгi шектеулi
және қосымша

регистрации товарищества, за
исключением товарищества с
ограниченной ответственностью, являющегося субъектом
малого предпринимательства,
размер минимального уставного капитала которого не может
быть менее ста тенге.
(Закон Республики Казахстан от
20 января 2010 года № 239-IV
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения
государственной регистрации
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»).
Уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью образуется путем
объединения вкладов учредителей (участников). (Закон «О
товариществах с ограниченной
и дополнительной ответственностью», Статья 23, п.1)
Жарғылық капиталға салым
салудың тәртiбi мен мерзiмi,
сондай-ақ жарғылық капиталды құру жөнiндегi
мiндеттердi орындамағаны
үшiн жауапкершiлiк заң
құжаттарында және (немесе) құрылтай құжаттарында
белгiленедi.
(ҚР, 59 бап, п.3)
Порядок и сроки внесения
вкладов в уставный капитал, а
также ответственность за неисполнение обязательств по формированию уставного капитала устанавливаются законодательными актами и (или) учредительными документами.
(ГК, Статья 59, п.3)

Акцияның құрылтайшылар
алдын ала енгiзетiн
төлем мөлшерi қоғамның
жарғылық капиталының
ең төменгi мөлшерiнен
кем болмауға және оны
құрылтайшылар қоғам
заңды тұлға ретiнде
мемлекеттік тiркелген
күннен бастап отыз күн
iшiнде толық төлеуге тиiс.
(АҚ туралы заң, 11 бап, п.2)
Размер предварительной оплаты акций, вносимой учредителями, должен быть не менее
минимального размера уставного капитала общества и полностью оплачен учредителями в течение тридцати дней с
даты государственной регистрации общества как юридического лица.
(Закон об АО, Статья 11, п.2)

реорганизации, формируется
в соответствии с требованиями, установленными настоящим
Законом.
(Закон об АО, Статья 11, п.1)
Минимальный размер уставного капитала общества составляет 50 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Требования по минимальному
размеру уставного капитала общества, установленные частью
первой настоящей статьи, не
применяются к обществу, осуществлявшему свою деятельность в качестве инвестиционного приватизационного фонда.
(Закон об АО, Статья 11, п.1)

Вступительный имущественный
взнос вновь принимаемого члена определяется его соглашением с кооперативом и фиксируется в протоколе общего собрания членов кооператива.
Каждому члену кооператива
выдается документ, удостоверяющий размер и вид его вступительного имущественного взноса.
(Закон «О производственном кооперативе», Статья 7,
п.1,3,4,5)
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с. жарғылық капитал қалай
қалыптастырылады
c. чем формируется уставный
капитал

Ақша, бағалы қағаздар,
заттар, мүлiктiк құқық,
санаткерлiк қызмет
нәтижесi құқығын қоса
алғанда және өзге
де мүлiк (Қазақстан
Республикасының
Ақша, бағалы қағаздар,
заттар, мүлiктiк құқық,
санаткерлiк қызмет
нәтижесi құқығын қоса
алғанда және өзге
де мүлiк (Қазақстан
Республикасының
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Ақша, бағалы қағаздар,
заттар, мүлiктiк құқық,
санаткерлiк қызмет
нәтижесi құқығын қоса
алғанда және өзге
де мүлiк (Қазақстан
Республикасының

жауапкершiлiгi бар
серiктестiктер туралы»заң
24 бап, п.1,2,3)
Жарғылық капиталға салым
салудың тәртiбi мен мерзiмi,
сондай-ақ жарғылық капиталды құру жөнiндегi
мiндеттердi орындамағаны
үшiн жауапкершiлiк заң
құжаттарында және (немесе) құрылтай құжаттарында
белгiленедi.
(ҚР, 59 бап, п.3)
Участники товарищества с
ограниченной ответственностью обязаны внести до момента регистрации товарищества не менее 25 процентов общей суммы уставного капитала, однакооднако, не менее минимального размера уставного капитала.
В срок, установленный решением общего собрания, все участники должны полностью внести
вклад в уставный капитал товарищества. Такой срок не должен превышать одного года со
дня регистрации товарищества.
При невыполнении участником
товарищества обязанности по
внесению доли в установленный срок товарищество должно внести не внесенную участником часть доли за счет собственного капитала (своих чистых активов) либо произвести
уменьшение уставного капитала до его внесенной части.
Участник, не внесший в срок
свою долю, обязан возместить
товариществу убытки, а также,
если иное не предусмотрено
учредительным договором или
уставом товарищества, уплатить товариществу неустойку
в соответствии со статьей 353
Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть).
(Закон «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью», Статья
24, п.1,2,3)
Порядок и сроки внесения
вкладов в уставный капитал, а
также ответственность за неисполнение обязательств по формированию уставного капитала устанавливаются законодательными актами и (или) учредительными документами.
(ГК, Статья 59, п.3)
Ақша, бағалы қағаздар,
заттар, мүлiктiк құқық,
санаткерлiк қызмет
нәтижесi құқығын қоса
алғанда және өзге
де мүлiк (Қазақстан
Республикасының

Мүлiктiк жарналардың
құрамы мен мөлшерi,
сондай-ақ оларды енгiзу
тәртiбi, жолдары мен
мерзiмi құрылтай шартында немесе жарғыда
белгiленедi.
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секьюритилендіру туралы заңнамасына сәйкес
құрылатын, жарғылық капиталы тек қана ақшамен
қалыптастырылатын арнайы қаржы компанияларын және Қазақстан
Республикасының бағалы
қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес
құрылатын ислам арнайы
қаржы компанияларын
қоспағанда) шаруашылық
серiктестiктiң жарғылық
капиталына салынатын салым бола алады.
(ҚР, 59-бап, п.3)
Вкладом в уставный капитал
могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные
права, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, и иное имущество
(за исключением специальных
финансовых компаний, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, и исламских специальных финансовых компаний, создаваемых в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о
рынке ценных бумаг, уставный
капитал которых формируется
исключительно деньгами).
(ГК, Статья 59)
секьюритилендіру туралы заңнамасына сәйкес
құрылатын, жарғылық капиталы тек қана ақшамен
қалыптастырылатын арнайы қаржы компанияларын және Қазақстан
Республикасының бағалы
қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес
құрылатын ислам арнайы
қаржы компанияларын
қоспағанда) шаруашылық
серiктестiктiң жарғылық
капиталына салынатын салым бола алады.
(ҚР, 59-бап, п.3)
Вкладом в уставный капитал
могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные
права, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, и иное имущество
(за исключением специальных
финансовых компаний, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, и исламских специальных финансовых компаний, создаваемых в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о
рынке ценных бумаг, уставный
капитал которых формируется
исключительно деньгами).
(ГК, Статья 59)
секьюритилендіру туралы заңнамасына сәйкес
құрылатын, жарғылық капиталы тек қана ақшамен
қалыптастырылатын арнайы қаржы компанияларын және Қазақстан
Республикасының бағалы
қағаздар нарығы туралы
заңнамасына сәйкес құрылатын ислам арнайы қаржы
компанияларын қоспағанда)
шаруашылық серiктестiктiң
жарғылық капиталына салынатын салым бола алады. (ҚР, 59-бап, п.3)
Салымдар жеке мүлiктiк
емес құқықтар және өзге де
материалдық емес игiлiктер
түрiнде енгiзуге жол
берiлмейдi.
4. Құрылтайшылардың
(қатысушылардың)
жарғылық капиталға
заттай нысандағы немесе мүлiктiк құқық
түрiндегi салымдар барлық
құрылтайшылардың
келiсiмi бойынша немесе серiктестiкке
қатысушылардың жалпы жиналысының шешiмi
бойынша ақшалай нысанда бағаланады. Егер
мұндай салымның құны
айлық жиырма мың есептiк
көрсеткiштiң мөлшерiне
бара-бар сомадан асып
түсетiн болса, оның
бағасын тәуелсiз сарапшы
растауға тиiс.
(«Жауапкершiлiгi
шектеулi және қосымша
жауапкершiлiгi бар
серiктестiктер туралы» заң,
23 бап п.2,3)
Вкладом в уставный капитал
могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные
права, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, и иное имущество
(за исключением специальных
финансовых компаний, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, и исламских специальных финансовых компаний, создаваемых в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о
рынке ценных бумаг, уставный
капитал которых формируется
исключительно деньгами).
(ГК, Статья 59)
Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.
секьюритилендіру туралы заңнамасына сәйкес
құрылатын, жарғылық капиталы тек қана ақшамен
қалыптастырылатын арнайы қаржы компанияларын және Қазақстан
Республикасының бағалы
қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес
құрылатын ислам арнайы
қаржы компанияларын
қоспағанда) шаруашылық
серiктестiктiң жарғылық
капиталына салынатын салым бола алады.
(ҚР, 59-бап, п.3)
Вкладом в уставный капитал
могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные
права, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, и иное имущество
(за исключением специальных
финансовых компаний, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, и исламских специальных финансовых компаний, создаваемых в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о
рынке ценных бумаг, уставный
капитал которых формируется
исключительно деньгами).
(ГК, Статья 59)
Кооперативке енгiзiлетiн
мүлiктiк жарна - ақша,
бағалы қағаздар, заттар,
мүлiктiк құқықтар, соның
iшiнде жер пайдалану
құқығы, санаткерлiк меншiк
нәтижелерiне құқығы мен
өзге де мүлiк болуы мүмкiн
Кооператив мүшелерiнiң
мүлiктiк жарнасын ақшалай
бағалау тек қана кооператив құрылтайшыларының
арасындағы келiсiм бойынша жүргiзiле алмайды және ол тәуелсiз аудиттен өтуге тиiс. Кооператив мүшелерiнiң мүлiктiк
жарнасы тек ақшадан ғана
тұрған жағдайда тәуелсiз
аудит жүргiзiлмейдi.
Өндiрiстiк кооперативтi
қайта тiркеген кезде оның
мүшесiнiң мүлiктiк жарнасын ақшалай бағалау
кооперативтiң бухгалтерлiк
құжаттарымен не
аудиторлық есеппен расталуы мүмкiн. («Өндiрiстiк
кооператив туралы заң» 7
бап, п.2,6)
Состав и размер имущественных взносов, а также порядок, способы сроки их внесения
определяются учредительным
договором или уставом.
Имущественным взносом в кооператив могут быть деньги,
ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе
право землепользования, права на результаты интеллектуальной собственности и иное
имущество.
Денежная оценка имущественного взноса члена кооператива
не может производиться только по соглашению между учредителями кооператива и подлежит независимому аудиту. Независимый аудит не проводится в тех случаях, когда имущественные взносы членов кооператива состоят только из денег.
При перерегистрации производственного кооператива денежная оценка имущественного взноса его члена может подтверждаться бухгалтерскими
документами кооператива либо
аудиторским отчетом.
(Закон «О производственном
кооперативе», Статья 7, п.2,6)
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Басқару органдарының
түрлерi, құрылу тәртiбi
және олардың құзыретi
құрылтай құжаттарында
белгiленедi. (ҚР, 65 бап,
п.2)
Виды, порядок образования органов управления и их компетенция определяются учредительными документами.
(ГК, Статья 65, п.2)

Толық серiктестiктiң
ең жоғары органы
қатысушылардың жалпы
жиналысы болып табылады. Толық серiктестiктiң
iшкi мәселелерi
жөнiнде шешiм барлық
қатысушылардың жалпы келiсiмi бойынша
қабылданады.

3.Компанияны басқару
жүйесi
3. Система управления компанией

4.Жоғарғы органның
өкiлеттiгі
4. Полномочия высшего органа
Шаруашылық серiктестiктiң
жоғары органы оның
қатысушыларының жалпы жиналысы болып табылады.
(ҚР, 60 бап)
Высшим органом является общее собрание его участников.
(ГК, Статья 60)

Сенiм серiктестiгiнiң
iсiн басқаруды толық
серiктестер жүзеге асырады. Сенiм серiктестiгiнiң iсiн
оның толық серiктестерiнiң
басқару және жүргiзу
тәртiбiн олар толық
серiктестiк туралы ережелер бойынша белгiлейдi.
Салымшылардың сенiм
серiктестiгi iсiн басқаруға
қатысуға, сондай-ақ
сенiмхат бойынша болмаса, оның атынан
әрекет жасауға құқығы
жоқ. Сенiм серiктестiгi
салымшыларының
серiктестiк iсiн
басқару жөнiнде толық
серiктестердiң әрекеттерiне
дау жасауға құқығы жоқ.
(ҚР, 75бап)
Управление делами коммандитного товарищества осуществляется полными товарищами. Порядок управления и ведения дел коммандитного товарищества его полными товарищами устанавливается ими по
правилам о полном товариществе. Вкладчики не вправе участвовать в управлении делами
коммандитного товарищества,
а также выступать от его имени, иначе как по доверенности.
Вкладчики коммандитного товарищества не вправе оспаривать
действия полных товарищей по
управлению делами товарищества. (ГК, Статья 75)
Шаруашылық серiктестiктiң
жоғары органы оның
қатысушыларының жалпы жиналысы болып табылады.
(ҚР, 60 бап)
Қатысушының үлесiн (оның
бiр бөлiгiн) жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiктiң өзi
сатып алған ретте

Серiктес органдардың
құзыретi, сондай-ақ
олардың серiктестiк атынан
шешiмдер қабылдау немесе
әрекет ету тәртiбi осы Кодекске, заң актiлерiне және
серiктестiк жарғысына
сәйкес белгiленедi.
(ҚР, 79 бап, п.1)
Компетенция органов товарищества, а также порядок принятия ими решений или выступления от имени товарищества
определяются в соответствии с
настоящим Кодексом, законодательными актами и уставом товарищества. (ГК, Статья 79, п.1)

(участников) в уставный капитал в натуральной форме или в
виде имущественных прав оцениваются в денежной форме по
соглашению всех учредителей
или по решению общего собрания участников товарищества.
Если стоимость такого вклада
превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя, ее оценка должна быть
подтверждена независимым
экспертом.
(Закон «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью», Статья
23, п.3,4)

Шаруашылық серiктестiктiң
жоғары органы оның
қатысушыларының жалпы жиналысы болып табылады.
(ҚР, 60 бап)
Высшим органом является общее собрание его участников.
(ГК, Статья 60)

Акционерлiк қоғамның
жоғары органы оның
акционерлерiнiң жалпы жиналысы болып табылады.
(барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге
тиесілі қоғамда - сол акционер);
(ҚР, 92 бап, п.1), АҚ заңы,33
бап, п.1)

Акционерлiк қоғамның
жоғары органы оның
акционерлерiнiң жалпы жиналысы болып табылады.
(ҚР, 92 бап, п.1),
Кооперативтiң жоғары органы оның мүшелерiнiң
жалпы жиналысы болып табылады.
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Серiктестiктiң
құрылтай шартында қатысушылардың
көпшiлiк даусымен шешiм
қабылданатын реттер
көзделуi мүмкiн. Егер
құрылтай шартында оның
қатысушыларының дауыс санын анықтаудың
өзгеше тәртiбi көзделмесе,
толық серiктестiктiң әрбiр
қатысушысының бiр даусы болады. Құрылтай шартында қатысушылар алатын дауыс санын олардың
жарғылық капиталдағы
үлесiне сай белгiленетiндiгi
көзделуi мүмкiн.
(ҚР, 65 бап , п.1)
Высшим органом полного товарищества является общее собрание участников. Решение по
внутренним вопросам полного
товарищества принимается по
общему соглашению всех участников. Учредительным договором товарищества могут быть
предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством голосов участников.
Каждый участник полного товарищества имеет один голос,
если учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения количества
голосов его участников. Учредительным договором может
быть предусмотрено, что количество голосов, которым располагают участники, определяется соразмерно их доле в уставном капитале.
(ГК, Статья 65, п.1)
ол оны басқа
қатысушыларға немесе үшiншi жаққа
заң құжаттары мен
серiктестiктiң құрылтай
құжаттарында көзделген
мерзiм мен тәртiп бойынша
сатуға не өзiнiң жарғылық
капиталын азайтуға
мiндеттi. Осы кезең iшiнде
түскен таза табысты бөлу,
сондай-ақ жоғары органда
дауыс беру жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiктiң сатып алған үлесi есептелмей
жүргiзiледi.
(ҚР, 80бап, п.5)
Высшим органом является общее собрание его участников.
(ГК, Статья 60).
В случае приобретения доли
участника (ее части) самим товариществом с ограниченной
ответственностью оно обязано
реализовать ее другим участникам или третьим лицам в сроки и в порядке, предусмотренные законодательными актами
и учредительными документами товарищества, либо уменьшить свой уставный капитал. В
течение этого периода распределение чистого дохода, а также голосование в высшем органе производится без учета приобретенной товариществом с
ограниченной ответственностью доли. (ГК, Статья 80, п.5)
Высшим органом акционерного
общества является общее собрание его акционеров (в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер);
(ГК, Статья 92, п.1), Закон об
АО, Статья 33, п.1)

Мүшелерiнiң саны 100-ден
асатын кооперативтерде
құрылтай құжаттарымен
жоғары органның функцияларын уәкiлдер жиналысына беру көзделуi мүмкiн.
Кооператив мүшелерi жалпы жиналысының ерекше
құзыретiне мыналар жатады:
1) кооператив жарғысын
өзгерту;
1-1) кооператив қызметiнiң
негiзгi бағыттарын
айқындау;
2) атқарушы, тексерушi
органдар мен байқаушы
кеңесiн құру және олардың
мүшелерiн керi шақырып
алу;
3) кооператив қорлары мен
резервтерiнiң түрлерi мен
мөлшерiн және олардың
пайдаланылу бағыттарын
анықтау;
4) кооперативтiң iшкi еңбек
тәртiбi ережелерiн, лауазымды адамдарының,
оның мүшелерi мен
қызметкерлерiнiң
еңбегiне ақы төлеу туралы ережелердi және
кооперативтiң басқа да
актiлерiн қабылдау және
өзгерту;
5) кооперативтiң филиалдары мен
өкiлдiктерiн, шаруашылық
серiктестiктерiн құру және
оларға мүше ретiнде кiру;
6) қосымша пай жарналарын енгiзу туралы мәселенi
шешу;
7) кооператив мүшелiгiне
қабылдау және шығару;
8) кооперативтiң жылдық
есептерi мен бухгалтерлiк
баланстарын бекiту, оның
пайдасын және шығынын
бөлу;
9) кооперативтi қайта құру
мен тарату туралы шешiм;
10) тексеру комиссиясының
есебiн бекiту;
11) кооператив
басқармасының (кооператив төрағасының) есебiн
тыңдау. («Өндiрiстiк кооператив туралы заң»15
бап, п.2)
Высшим органом производственного кооператива является общее собрание его членов.
(ГК, Статья 99, п.1)
В кооперативах с числом членов свыше 100 учредительными
документами может быть предусмотрено возложение функций
высшего органа на собрание
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5.Аралық органның
өкiлеттiгі
5. Полномочия промежуточного органа

Толық серiктестiкке
қатысушының қалған
қатысушылардың
келiсiмiнсiз өз атынан
және өз мүдделерi немесе үшiншi жақтардың
мүдделерi үшiн серiктестiк
қызметi мәнiмен бiртектес
мәмiлелер жасасуға құқығы
жоқ. Бұл ереже бұзылған
жағдайда серiктестiк өз
қалауы бойынша мұндай
қатысушылардан не
серiктестiкке келтiрiлген
залалдың орнын толтыруын, не осындай
мәмiлелерден тапқан бүкiл
пайданы серiктестiкке
беруiн талап етуге құқылы.
(ҚР, 65 бап , п.3)
Участник полного товарищества не вправе без согласия
остальных участников совершать от своего имени и в своих
интересах или в интересах

Акционерлiк қоғамда
директорлар кеңесi
құрылады, осы Кодексте, заң актiлерiнде
және акционерлiк
қоғамның жарғысында
акционерлердiң жалпы жиналысының
айрықша құзыретiне
жатқызылған мәселелердi
шешудi қоспағанда, ол
қоғамның қызметiне жалпы басшылықты жүзеге
асырады. Осы Кодексте, заң актiлерiнде және
акционерлiк қоғамның
жарғысында директорлар кеңесiнiң айрықша
құзыретiне жатқызылған
мәселелердi акционерлiк
қоғамның атқарушы
органының шешуiне беруге
болмайды.
Қазақстан
Республикасының заң
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Өндiрiстiк кооперативте
кооперативтiң атқарушы
органдарының қызметiне
бақылау жасауды жүзеге
асыратын қадағалау кеңесi
құрылуы мүмкiн. Қадағалау
кеңесi мүшелерiнiң
өндiрiстiк кооператив атынан әрекет жасауға құқығы
жоқ.
Басқарма және (немесе) оның төрағасы
кооперативтiң атқарушы
органдары болып табылады. Олар кооператив қызметiне күнделiктi
басшылықты жүзеге асырады және қадағалау
кеңесi мен кооператив
мүшелерiнiң жалпы жиналысына есеп бередi.
(ҚР, 99 бап, п.1)
В производственном кооперативе может быть создан наблюдательный совет, который

уполномоченных.
изменение устава кооператива;
1-1) определение основных направлений деятельности кооператива;
2) образование исполнительных, ревизионных органов и наблюдательного совета и отзывов их членов;
3) установление видов и размеров фондов и резервов кооператива и направлений их использования;
4) принятие и изменение правил внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда должностных лиц кооператива, его членов и работников и других актов кооператива;
5) создание филиалов и представительств кооператива,
учреждение хозяйственных товариществ и вступление в них в
качестве участника;
6) решение вопроса о внесении дополнительных паевых
взносов;
7) прием и исключение из членов кооператива;
8) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов
кооператива, распределение
его прибылей и убытков;
9) решение о реорганизации и
ликвидации кооператива;
10) утверждение отчета ревизионной комиссии;
11) заслушивание отчета правления кооператива (председателя кооператива).
(Закон «О производственном
кооперативе», Статья 15, п.2)
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6.Атқарушы органның
өкілеттігі
6. Полномочия исполнительного органа

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Толық серiктестiктi осы
баптың 1-тармағының 65
баптағы ережелерiн ескере
отырып басқаруды толық
серiктестiктiң атқару органдары жүзеге асырады. (ҚР,
65 бап, п.2
Управление полным товариществом с учетом положений пункта 1 статьи 65 осуществляют
исполнительные органы полного товарищества. (ГК, Статья 65, п.2)

третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества. При нарушении этого правила товарищество вправе по своему выбору потребовать от такого участника либо
возмещения причиненных товариществу убытков, либо передачи товариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды. (ГК, Статья 65, п.3)

Шаруашылық серiктестiкте
оның қызметiне күнделiктi
басшылық жасайтын және
оның қатысушыларының
жалпы жиналысына есеп
берiп отыратын атқарушы
орган (алқалық және (немесе) жеке-дара құрылады).
Жеке-дара басқару органы
оның қатысушылары арасынан сайланбауы мүмкiн.
Серiктестiктiң алқалы органдары ретiнде:
1) басқарма (дирекция);
2) байқаушы кеңес;
3) заң актiлерiнде немесе
шаруашылық серiктестiгi
қатысушыларының жалпы
жиналысының шешiмiнде
көзделген жағдайларда
басқа да органдар құрылуы
мүмкiн.
(ҚР, 60 бап, п.2)
Создается исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий
текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников.
Жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiктiң атқарушы
органының құзыретiне
осы Заңда, серiктестiктiң
жарғысында немесе жалпы жиналыс қабылдаған
ережелерде және өзге
құжаттарда белгiленген
жалпы жиналыстың немесе байқаушы органдардың
құзыретiне жатпайтын серiктестiк қызметiн
қамтамасыз етудiң барлық
мәселелерi жатады.
Серiктестiктiң атқарушы
органының құзыретiне
жалпы жиналыстың ерекше құзыретiне жатпайтын,
осы Заңның 43-бабының
3-тармағына сәйкес
атқарушы органға берiлген
оның өкiлеттiктерi де жатады.
Үшiншi жақпен
қатынасында
жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiк өзiнiң атқарушы
органының өкiлеттiктерiне
белгiлеген шектеулерiне

Шаруашылық серiктестiкте
оның қызметiне күнделiктi
басшылық жасайтын және
оның қатысушыларының
жалпы жиналысына есеп
берiп отыратын атқарушы
орган (алқалық және (немесе) жеке-дара құрылады).
Жеке-дара басқару органы
оның қатысушылары арасынан сайланбауы мүмкiн.
Серiктестiктiң алқалы органдары ретiнде:
1) басқарма (дирекция);
2) байқаушы кеңес;
3) заң актiлерiнде немесе
шаруашылық серiктестiгi
қатысушыларының жалпы
жиналысының шешiмiнде
көзделген жағдайларда
басқа да органдар құрылуы
мүмкiн.
(ҚР, 60 бап, п.2)
Создается исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий
текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников.

Акционерлiк қоғамның
атқарушы органы алқалық
(басқарма) немесе жеке
дара (директор, бас директор, президент) болуы
мүмкiн. Ол акционерлiк
қоғам қызметiне күнделiктi
басшылықты жүзеге асырады және директорлар
кеңесi мен акционерлердiң
жалпы жиналысына есеп
бередi.
Қоғам басқа да
органдарының
заңдармен немесе
құрылтай құжаттарымен
белгiленген ерекше
құзыретiне кiрмейтiн
барлық мәселелердi шешу
акционерлiк қоғамның
атқарушы органының
құзыретiне жатады.
(ҚР, 92 бап, п.5)
Исполнительный орган акционерного общества может быть
коллегиальным (правление) или
единоличным (директор, генеральный директор, президент).
Он осуществляет текущее руководство деятельностью акцио-

актiлерiмен белгiленген
жағдайларда, бiр акционерi
бар акционерлiк қоғамда
қоғамның жарғысымен директорлар кеңесiн құрмайақ акционерлiк қоғамды
басқару мүмкiндiгi көзделуi
мүмкiн.
(ҚР, 92бап , п.4)
В акционерном обществе создается совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Кодексом, законодательными актами и уставом акционерного общества к исключительной компетенции общего
собрания акционеров. Вопросы,
отнесенные настоящим Кодексом, законодательными актами
и уставом акционерного общества к исключительной компетенции совета директоров, не
могут быть переданы для решения исполнительному органу
акционерного общества.
В случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, в акционерном обществе с одним акционером уставом общества может
быть предусмотрена возможность управления акционерным
обществом без создания совета
директоров.
(ГК, Статья 92, п.4)
Басқарма және (немесе) оның төрағасы
кооперативтiң атқарушы
органдары болып табылады. Олар кооператив қызметiне күнделiктi
басшылықты жүзеге асырады және қадағалау
кеңесi мен кооператив
мүшелерiнiң жалпы жиналысына есеп бередi.
(ҚР, 99 бап, п.1)
Кооператив басқармасының
(кооператив төрағасының)
құзыретiне осы Заңмен
және кооперативтiң
құрылтай құжаттарымен
кооперативтiң жалпы
жиналысының немесе
байқаушы кеңесiнiң ерекше
құзыретiне жатқызылмаған
кооператив қызметiнiң
барлық мәселелерiн шешу
жатады.
Басқарма өзiнiң шешiмiн
кемiнде үш айда бiр рет
өткiзiлетiн отырыстарында
қабылдайды.
Егер басқарманың отырысына оның мүшелерiнiң
жартысынан астамы
қатысса, ол құқылы болып

осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов кооператива. Члены наблюдательного совета не
вправе действовать от имени
производственного кооператива. (ГК, Статья 99, п.1)
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Единоличный орган управления
может быть избран не из числа
его участников.
В качестве коллегиальных органов товарищества могут быть
созданы:
1) правление (дирекция);
2) наблюдательный совет;
3) другие органы в случаях,
предусмотренных законодательными актами или решением
общего собрания участников.
(ГК, Статья 60, п.2)

сiлтеме жасауға
құқылы емес. Алайда
жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiк, егер мәмiле
жасау кезеңiнде үшiншi
жақтың мұндай шектеулер
туралы бiлгенiн дәлелдесе,
өзiнiң атқарушы органының
белгiленген шектеулердi
бұза отырып, үшiншi
жақпен жасаған мәмiлесiнiң
заңдылығына дау айтуға
құқылы.
(«Жауапкершiлiгi
шектеулi және қосымша
жауапкершiлiгi бар
серiктестiктер туралы» заң,
52 бап, п.1,2)
К компетенции исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью относятся все вопросы обеспечения деятельности товарищества, не относящиеся к компетенции общего собрания или
наблюдательных органов, определенные настоящим Законом,
уставом товарищества или правилами и иными документами,
принятыми общим собранием.
К компетенции исполнительного органа товарищества относятся также полномочия общего собрания, не относящиеся к
его исключительной компетенции, переданные исполнительному органу в соответствии с
пунктом 3 статьи 43 настоящего Закона.
В отношениях с третьими лицами товарищество с ограниченной ответственностью не вправе ссылаться на установленные
им ограничения полномочий исполнительного органа товарищества. Однако товарищество
с ограниченной ответственностью вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным
органом с третьим лицом, с нарушением установленных ограничений, если докажет, что в
момент заключения сделки третье лицо знало о таких ограничениях.
(Закон «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью», Статья
52, п.1,2)
Единоличный орган управления
может быть избран не из числа
его участников.
В качестве коллегиальных органов товарищества могут быть
созданы:
1) правление (дирекция);
2) наблюдательный совет;
3) другие органы в случаях,
предусмотренных законодательными актами или решением
общего собрания участников.
(ГК, Статья 60, п.2)

нерного общества и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа акционерного общества относится решение
всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов общества,
определенную законодательством или учредительными документами.
(ГК, Статья 92, п.5)

жартысынан астамы
қатысса, ол құқылы болып
саналады.
Басқарма отырысында мәселелер дауыс беру
арқылы шешiледi. Егер
басқарманың шешiмi үшiн
оның отырысқа қатысқан
мүшелерiнiң жартысынан астамы дауыс берсе,
ол қабылданды деп саналады. Егер «жақтап» және
«қарсы» берiлген дауыстар тең бөлiнген жағдайда
басқарма төрағасының даусы шешушi дауыс болып саналады.
Кооператив жарғысында
көпшiлiк дауыспен немесе бiрауыздан шешiм
қабылданатын мәселелер
тобы көзделуi мүмкiн.
Басқарма төрағасы (кооператив төрағасы) кооператив атынан сенiмхатсыз
iс-әрекет жасайды; кооператив мүлкiне осы Заңда
көрсетiлген шекте иелiк
етедi әрi кооперативтiң
атынан сенiмхаттар, соның
iшiнде қайта сенiп тапсыру құқығымен, бередi; банктер мен басқа да кредит берушi ұйымдарда
кооперативтiң шоттарын ашады; жалданбалы
жұмыскерлердi жұмысқа
қабылдап, жұмыстан
шығаруды жүзеге асырады; өз құзыретi шегiнде
бұйрықтар шығарады
әрi кооператив мүшелерi
мен жалданбалы
қызметкерлердiң орындалуына мiндеттi нұсқаулар
бередi.
(«Өндiрiстiк кооператив туралы заң»18 бап, п.5,6,7)
Исполнительными органами кооператива являются правление
и (или) его председатель. Они
осуществляют текущее руководство деятельностью кооператива и подотчетный наблюдательному совету и общему
собранию членов кооператива.
(ГК, Статья 99, п.1)
К компетенции правления кооператива (председателя кооператива) относится решение
всех вопросов деятельности кооператива, не отнесенных настоящим Законом и учредительными документами кооператива
к исключительной компетенции
общего собрания или наблюдательного совета кооператива.
Правление принимает свои решения на заседаниях, проводимых не реже одного раза в три
месяца.
Заседание правления считается
правомочным, если на нем присутствует более половины членов правления.

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ

162

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

7.Бағалы қағаздарды
шығару мүмкіндігі
7. Возможность выпуска ценных бумаг

Бағалы қағаздар бойынша табысты төлеудiң нысаны, тәсiлi және тәртiбi
акционерлiк қоғамның
жарғысымен немесе бағалы
қағаздар шығарылымы
проспектiсiмен заң
актiлерiнде көзделген
ерекшелiктер ескерiле отырып белгiленедi
(ҚР, 91бап, п.4)
Қоғам жай акциялар, не жай
және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда
шығарылады.(АҚ заңы, 12
бап, п.1)
Акционерное общество вправе выпускать производные ценные бумаги, опционы и конвертируемые ценные бумаги в порядке, определяемом законодательством
(ГК, Статья 91, п.4)
Общество вправе выпускать
простые акции либо простые и
привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
(Закон об АО, Статья 12, п.1)

Вопросы на заседании правления решаются голосованием.
Решение правления считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов правления. В случае, если
голоса «за» и «против» разделились поровну, голос председателя правления считается решающим.
Уставом кооператива может
быть предусмотрен круг вопросов, решения по которым принимаются квалифицированным
большинством голосов или единогласно.
Председатель правления (председатель кооператива) действует от имени кооператива без
доверенности; распоряжается
имуществом кооператива в пределах, предусмотренных настоящим Законом и выдает доверенности, в том числе с правом
передоверия, от имени кооператива; открывает счета кооператива в банках и других кредитных организациях; осуществляет прием на работу и увольнение наемных работников; в
пределах своей компетенции
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения членами кооператива и
наемными работниками.
(Закон «О производственном кооперативе», Статья 18,
п.5,6,7)
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1. Ұйымның
мiндеттемелерi бойынша компанияның
меншікті
серіктестіктерінің
жауапкершілігі
1. Ответственность
участников, собствен.
компании по обязательствам организации

ҚБ / ОО

Қазақстан Республикасында қоғамдық
бiрлестiктер болып, саяси партиялар, кәсiптiк одақтар
және азаматтардың
заңдарға қайшы
келмейтiн, өздерiнiң
ортақ мақсаттарына
жету үшiн ерiктi
негiзде құрған басқа
да бiрлестiктерi танылады.
Қаржы нарығындағы
қызметті жүзеге
асыратын жеке
тұлғалардың
қоғамдық
бiрлестiктерді құру
және оларға қатысу
ерекшеліктері
Қазақстан
Республикасының
заңнамалық
актілерінде
белгіленеді.
Қоғамдық
бiрлестiктерге
қатысушылардың
(мүшелерiнiң) осы
бiрлестiктерге өздерi
берген мүлiкке,
соның iшiнде
мүшелiк жарналарға
құқықтары жоқ.
Олар өздерi
мүшелерi ретiнде
қатысатын қоғамдық
бiрлестiктердiң
мiндеттерi бойынша
жауап бермейдi, ал
аталған бiрлестiктер
өз мүшелерiнiң
мiндеттемелерi
бойынша жауап
бермейдi. (ҚР, 106
бап, п.1)
Общественными объединениями в Республике
Казахстан признаются
политические партии,
профессиональные союзы
и другие объединения
граждан, созданные на
добровольной основе для
достижения ими общих
целей, не противоречащих законодательству.

М/У

Басқару, әлеуметтiкмәдени немесе өзге
де коммерциялық
емес сипаттағы
қызметтердi
жүзеге асыру
үшiн құрылтайшы
құрған және
қаржыландыратын
ұйым мекеме деп танылады.
Мемлекеттік
мекеменің шарттық
міндеттемелерді
қабылдауы Қазақстан
Республикасының
бюджет заңнамасына
сәйкес жүзеге асырылады. (ҚР, 105 бап,
п.1, 1-3)
Меншiк нысанына байланысты мекемелер
мемлекеттiк және
жеке меншiк мекемелер болып бөлiнедi.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 8 бап, п.2)
Мемлекеттiк
мекеменiң мүлкi
оған оралымды
басқару құқығымен
бекiтiлiп берiледi.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 9 бап, п.1)
Жеке меншiк
мекеменiң мүлкi
оған оралымды
басқару құқығымен
бекiтiлiп берiледi.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 10 бап, п.2)
Учреждением признается организация, созданная и финансируемая
его учредителем для
осуществления управленческих, социальнокультурных или иных
функций некоммерческого характера.
Принятие государственным учреждением договорных обязательств

ӨК / ПК

Қатысушылардың
материалдық және
өзге де қажеттерiн
қанағаттандыру
үшiн өз мүшелерiнiң
мүлiктiк (үлестiк)
жарналарын
бiрiктiру арқылы
жүзеге асырылатын
азаматтардың ерiктi
бiрлестiгi тұтыну
кооперативi деп танылады.
Заң актiлерiнде
көзделген
жағдайларда тұтыну
кооперативiне заңды
тұлғалар кiре алады.
(ҚР,108 бап, п.1)
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан,
в организационноправовой форме акционерного общества
могут создаваться
некоммерческие организации. (Закон об
АО, Статья 3, п.3)
Некоммерческим акционерным обществом признается юридическое
лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются исключительно на развитие этого общества.
(Закон о Некоммерческой Собственности, ,
Статья 16, п.1)
Учредительный договор
некоммерческого акционерного общества заключается путем подписания этого договора каждым учредителем
или его уполномоченным представителем.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 16, п.3)

АҚ / АО

Қазақстан
Республикасының
заңдарында
көзделген
жағдайларда
акционерлік
қоғамның ұйымдыққұқықтық нысанында
коммерциялық емес
ұйымдар құрылуы
мүмкін.
(АҚ, 3 бап, п.3)
Өзiнiң қызметiн
жүзеге асыру
үшiн қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын,
кiрiстерi тек қана
осы қоғамды
дамытуға пайдаланылатын заңды
тұлға коммерциялық
емес акционерлiк
қоғам деп танылады. («Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 16 бап, п.1)
Коммерциялық
емес акционерлiк
қоғамның
құрылтай шарты
осы шартқа әрбiр
құрылтайшының немесе оның уәкiлеттi
өкiлiнiң қол қоюы
арқылы жасалады. («Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 16 бап, п.3)
В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан,
в организационноправовой форме акционерного общества могут создаваться некоммерческие организации. (Закон об АО, Статья 3, п.3)
Некоммерческим акционерным обществом признается юридическое
лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей
Азаматтар және (немесе) заңды тұлғалар
ерiктi мүлiктiк жарналар негiзiнде
құрған, әлеуметтiк,
қайырымдылық,
мәдени, бiлiм
беру және өзге де
қоғамдық пайдалы мақсаттарды
көздейтiн мүшелiгi
жоқ коммерциялық
емес ұйым қоғамдық
қор деп танылады.
(ҚР, 107 бап, п.1)
Қорға оның
құрылтайшылары
берген мүлiк
қордың меншiгi болып табылады. Қор
құрылтайшыларының қордың мүлкiне
мүлiктiк құқығы
жоқ және оларды мiндеттемелерiн
орындамағаны үшiн
жарғыда белгiленген
тәртiппен
құрылтайшылардың
жалпы жиналысы қордан
шығаруы мүмкiн.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 12 бап, п.5)
Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе
членства для удовлетворения материальных
и иных потребностей
участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных (паевых)
взносов.
В случаях, предусмотренных законодательными актами, в потребительский кооператив
могут вступать юридические лица.
Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную
ответственность по его
обязательствам в пре-

ҚҚ / ОФ

Коммерциялық емес / Некоммерческие

Дiни бiрлестiктерге
қатысушылардың
(мүшелерiнiң) осы
ұйымға өздерi берген
мүлiкке, соның iшiнде
мүшелiк жарналарға
құқықтары
сақталмайды. Олар
дiни бiрлестiктiң
мiндеттемелерi
бойынша жауап бермейдi, ал
дiни бiрлестiк
өз мүшелерiнiң
мiндеттемелерi
бойынша жауап
бермейдi.(ҚР, 109
бап, п.10)
Общественным фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов,
преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные
общественно-полезные
цели. (ГК, Статья 107,
п.1)
Учредители фонда не
имеют имущественных
прав на имущество фонда и за невыполнение
обязательств могут быть
исключены из фонда общим собранием учредителей в порядке, установленном уставом.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 12, п.5)

РО / РО

Коммерциялық
ұйымдар өздерiнiң
кәсiпкерлiк
қызметтерiн
үйлестiру, сондай-ақ
ортақ мүлiктiк және
өзге де мүдделердi
бiлдiру және
қорғау мақсатында
өзара шарт бойынша, сондай-ақ
коммерциялық емес
ұйымдармен бiрлесiп
қауымдастықтар
(одақтар) нысанында бiрлестiктер құра
алады.
Коммерциялық
емес ұйымдар
осы ұйымдардың
қауымдастықтарына
(одақтарына) ерiктi
түрде бiрiге алады.
Қауымдастықтың
(одақтың) мүшелерi
өзiнiң дербестiгiн
және заңды тұлға
құқықтарын
сақтап қалады.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 18 бап,
п.1,2,3)
Қауымдастықтың
(одақтың) атауында «қауымдастық»
немесе «одақ» деген сөздердi қоса
отырып, осы
қауымдастық (одақ)
мүшелерi қызметiнiң
негiзгi мәнiне
көрсетпе болуға тиiс.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 18 бап, п.7)
Религиозным объединением признается добровольное объединение граждан, в установленном законодательными актами порядке, объединившихся на основе
общности их интересов
для удовлетворения духовных потребностей.
Участники (члены) религиозного объединения

Ассосация (одақ)
нысанындағы
заңды тұлғалардың
бірлестігі
Объединение юридических лиц в форме ассоциации (союза)
Коммерциялық
емес ұйымдар
өзге де ұйымдыққұқықтық нысанда құрылуы
мүмкiн.
Нотариалдық палаталар, адвокаттар алқалары,
сауда-өнеркәсiп
палаталары, кәсiби
аудиторлық
ұйымдар, меншiк
пәтер иелерi
кооперативтерi
және басқа да
коммерциялық
емес ұйымдар
өзге де ұйымдыққұқықтық нысанда құрыла алады.
Өзге де ұйымдыққұқықтық
нысандардың
құқықтық
жағдайының
ерекшелiктерi
заң актiлерiмен
реттеледi.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 17 бап,
п.1,2,3)
Некоммерческие
организации могут быть образованы в иной
организационноправовой форме.
В иной
организационноправовой форме могут быть образованы нотариальные
палаты, коллегии
адвокатов, торговопромышленные палаты, профессиональные аудиторские организации,
кооперативы собственников квартир и другие некоммерческие организации.
Особенности правового положения

Коммерциялық
емес ұйымның
бөгде ұйымдыққұқықтық нысаны
Иная
организационноправовая форма некоммерческой организации
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2. Ұйымның
міндеттемелері
бойынша
қатысушылардың
жауапкершiлiгi:
2. Ответственность организации по обязательствам собственников:

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мемлекеттiк
мекеменiң өз
мiндеттемелерi бойынша жауаптылығы
азаматтық заңдармен
реттеледi.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 9 бап, п.2)
Жеке меншiк мекеме өз мiндеттемелерi
бойынша өзiнiң
билiгiндегi ақшамен
жауап бередi.
Ақшасы жеткiлiксiз
болған жағдайда
мемлекеттiк
емес мекеменiң
мiндеттемелерi
бойынша оның
құрылтайшысы жауапты болады.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 10 бап, п.2)
Ответственность государственного учреждения по своим обязательствам регулируется
гражданским законодательством.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 9, п.2)
Частное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
деньгами. При их
недостаточности

осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Республики Казахстан.
(ГК, Статья 105, п.1, 3-1)
В зависимости от формы
собственности учреждения подразделяются
на государственные и
частные.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
(Закон о Неком Собств,
Статья 8, п.2)
Имущество государственного учреждения
закрепляется за ним
на праве оперативного
управления.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 9, п.1)
Имущество частного
учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления. (Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 10, п.2)

Участники (члены) общественных объединений не имеют прав на
переданное ими этим
объединениям имущество, в том числе на
членские взносы. Они
не отвечают по обязательствам общественных объединений, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные объединения не
отвечают по обязательствам своих членов.
(ГК, Статья 106, п.1)
Учредительный договор
некоммерческого акционерного общества заключается путем подписания этого договора каждым учредителем
или его уполномоченным представителем.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 16, п.3)

деятельности, доходы
которого используются
исключительно на развитие этого общества.
(Закон о Некоммерческой Собственности, ,
Статья 16, п.1)

делах невнесенной части дополнительного
взноса членов кооператива.
(ГК, Статья 108, п.1)

Дiни бiрлестiктерге
қатысушылардың
мiндеттемелерi
бойынша жауап
бермейдi (ҚР, 109
бап, п.10)
Религиозное объединение не отвечает по обязательствам своих членов.
(ГК, Статья 109, п.10)

Қауымдастық (одақ)
өз мүшелерiнiң
мiндеттемелерi
бойынша жауап бермейдi.
Қауымдастықтың
(одақтың) мүшелерi
оның мiндеттемелерi
бойынша
қауымдастықтың
(одақтың) құрылтай
құжаттарында
көзделген мөлшерде
және тәртiпте
субсидиарлық
жауаптылықта болады.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 18 бап, п.4)
Қауымдастық (одақ)
өз мүшелерiнiң
мiндеттемелерi
бойынша жауап
бермейдi.
Қауымдастықтың
(одақтың) мүшелерi
оның мiндеттемелерi
бойынша
қауымдастықтың
(одақтың) құрылтай
құжаттарында
көзделген мөлшерде
және тәртiпте
субсидиарлық
жауаптылықта болады.
Қауымдастық (одақ)
мүшелерi, егер

сохраняют прав на переданное ими этой организации имущество, в том
числе на членские взносы. Они не отвечают по
обязательствам религиозного объединения.
(ГК, Статья 109, п.10)

иных организационно-правовых
форм регулируются
законодательными
актами.
(Закон о Некоммерческой Собственности, Статья 17,
п.1,2,3)
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ответственность по обязательствам частного
учреждения несет его
учредитель.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 10, п.2)

құрылтай
құжаттарында
өзгеше көзделмесе,
қаржы жылы
аяқталған соң өзiнiң
қалауы бойынша
қауымдастықтан
(одақтан)
шығуға құқылы.
Бұл жағдайда
қауымдастық
(одақ) мүшесi өзi
қауымдастықтан
шыққанға дейiн
туындаған
мiндеттемелерi
бойынша шыққан
кезiнен бастап
екi жыл бойына оның өзiнiң жарнасына бара-бар
субсидиарлық
жауаптылықта болады.
Қауымдастық
(одақ) мүшесi
қауымдастықтың
(одақтың) құрылтай
құжаттарында
белгiленген реттерде және тәртiппен
қауымдастық (одақ)
мүшелерiнiң шешiмi
бойынша одан
шығарылуы мүмкiн.
Қауымдастықтың
(одақтың)
шығарылған
мүшесiнiң
жауапкершiлiгiне
қатысты
қауымдастықтан
(одақтан) шығуға
жататын ереже
қолданылады.
Қауымдастық
(одақ) мүшелерiнiң
келiсiмiмен оған
қауымдастықтың
жаңа мүшесi
кiре алады.
Қауымдастыққа
(одаққа) жаңа
мүшенiң кiруi
қауымдастықтың
(одақтың) ол кiргенге
дейiн туындаған
мiндеттемелерi
бойынша оның
субсидиарлық
жауаптылықта
байланыстырылуы мүмкiн.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 18 бап,
п.4,5,6)
Ассоциация (союз) не отвечает по обязатель-
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КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

а. мин. жарғылық
капиталын
қалыптастыру
a. формирование мин.
уставного капитала

Тұтыну кооперативi
алған кiрiстердi оның
мүшелерi арасында бөлуге болмайды
және олар жарғылық
мақсаттарға

ствам своих членов.
Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную
ответственность по ее
обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации (союза).
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 18, п.4)
Члены ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти
из ассоциации (союза)
по окончании финансового года, если учредительными документами
не предусмотрено иное.
В этом случае член ассоциации (союза) несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам, возникшим
до его выхода из ассоциации, пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению
членов ассоциации (союза) в случаях и в порядке, установленных
в учредительных документах ассоциации (союза). В отношении ответственности исключенного члена ассоциации (союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации (союза).
С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый член
ассоциации. Вступление
в ассоциацию (союз) нового члена может быть
обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам
ассоциации (союза), возникшим до его вступления.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 18, п.4,5,6). (Закон о Некоммерческой
Собственности, Статья
18, п.4,5,6).
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3.Компанияны
басқару жүйесi
3. Система управления
компанией

с.жарлық капитал қалай
қалыптастырылады
c. чем формируется
уставный капитал

b.жарлық капиталды қалыптастыру
мерзімі
b. срок формирования
уставного

Коммерциялық
емес ұйым ретiнде
құрылған қоғамның
коммерциялық ұйым
болып қайта құрыла
алмайтыны сияқты
коммерциялық
ұйым ретiнде
құрылған қоғам да
коммерциялық емес
ұйым болып қайта
құрыла алмайды.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 16 бап, п.4)
Общество, учрежденное как некоммерческая
организация, не может
быть преобразовано в
коммерческую организацию так же, как и общество, учрежденное как
коммерческая организация, не может быть преобразовано в некоммерческую организацию.
Требования части первой настоящего пункта
не распространяются на
случаи преобразования
фондовых бирж, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке
ценных бумаг.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 16, п.4)
Тұтыну
кооперативiнiң
мүшелерi
жинақталып
қалған шығынды
жыл сайынғы баланс бекiтiлгеннен
кейiн үш ай iшiнде
қосымша жарналар арқылы
жабуға мiндеттi.
Бұл мiндеттеме
орындалмаған
жағдайда кооператив
несие берушiлердiң
талабы бойынша сот
тәртiбiмен таратылуы
мүмкiн.
Тұтыну
кооперативтерiн,
соның iшiнде
селолық
кооперативтердi
құқықтық реттеу
ерекшелiктерi арнаулы заң актiсiмен
реттеледi.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 14 бап, п.5,
п.6)
Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения
ежегодного баланса покрыть образовавшиеся
убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой
обязанности кооператив
может быть ликвидирован в судебном порядке
по требованию креди-

жұмсалады.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 14 бап, п.4)
Доходы, полученные потребительским кооперативом, не могут распределяться между его членами и направляются на
уставные цели.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 14, п.4)

Дiни бiрлестiктiң
құқықтық
жағдайының
ерекшелiктерi
заңмен реттеледi.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 15 бап, п.3)
Особенности правового
положения религиозного объединения регулируются законом.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 15, п.3)
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6.Атқарушы
органның өкілеттігі
6. Полномочия исполнительного органа

5.Аралық органның
өкiлеттiгі
5. Полномочия промежуточного органа

4.Жоғарғы органның
өкiлеттiлігі
4. Полномочия высшего органа

торов.
Особенности правового
регулирования потребительских кооперативов,
в том числе сельских,
регулируются специальными законодательными актами.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 14, п.5, п.6)

Қорды құрған кезде
құрылтайшылардың
(құрылтайшының)
шешiмiмен тұрақты
жұмыс iстейтiн
алқалы басқару органы - қордың
атқарушы органы тағайындайтын
қамқоршылық
кеңесi құрылады,
ол қор қызметiнiң
оның жарғылық
мақсаттарына сай
келуiне бақылау жасайды, сондай-ақ
қордың жарғысында
бекiтiлген өзге
де өкiлеттiктердi
жүзеге асырады.
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 12 бап, п.2)
Қордың атқарушы органы қордың жоғары
басқару органының
және тұрақты жұмыс
iстейтiн алқалы
басқару органының
(қамқоршылық
кеңестiң) шешiмдерi
негiзiнде және
оларды орындау
мақсатында жұмыс
iстейдi және соларға
есеп бередi.
Қордың атқарушы
органының басшысы мен мүшелерi
қордың құрылтай
құжаттарын,
осы заңды
және Қазақстан
Республикасының
басқа да заң
актiлерiн бұза отырып өздерi
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қабылдаған
шешiмдерiнiң салдарынан келтiрiлген
шығынның орнын
бiрлесе толтыруға
мiндеттi. Мұндай
шешiм қабылданған
кезде қарсы дауыс
берген, қалыс қалған
немесе отырысқа
қатыспаған адамдар шығынның
орнын толтыру
мiндетiнен босатылады. («Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 12 бап, п.3)
При создании фонда решением учредителей
(учредителя) формируется постоянно действующий коллегиальный
орган управления - попечительский совет, который назначает исполнительный орган фонда, осуществляет контроль за соответствием деятельности фонда его уставным целям,
а также иные полномочия, закрепленные уставом фонда.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 12, п.2)
Исполнительный орган фонда действует
на основании и во исполнение решений высшего органа управления и постоянно действующего коллегиального органа управления фонда (попечительского совета) и подотчетен им. Руководитель
и члены исполнительного органа управления
фонда обязаны солидарно возместить фонду убытки, причиненные
вследствие принятия
ими решений в нарушение учредительных документов фонда, настоящего Закона и других
законодательных актов
Республики Казахстан.
От обязанности возместить убытки освобождаются лица, голосовавшие против, воздержавшиеся или не участвовавшие в заседании
при принятии такого решения.
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 12, п.3)
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7.Бағалы қағаздарды
шығару мүмкіндігі
7. Возможность выпуска
ценных бумаг

Акционерлік
қоғамның ұйымдыққұқықтық нысанында құрылған
коммерциялық
емес ұйымдардың
артықшылықты акциялар шығаруға
құқығы жоқ.(АҚ туралы заң,12 бап, п.2)
Акционерлік
қоғамның ұйымдыққұқықтық нысанында құрылған
коммерциялық емес
ұйымдар өз акциялары бойынша дивидендтерді
есептемейді және
төлемейді. (АҚ туралы заң,22 бап, п.7)
Коммерциялық
емес акционерлiк
қоғамдардың
артықшылықты акциялар, туынды
және айырбасталатын бағалы қағаздар
шығаруды жүзеге
асыруға құқығы
жоқ. .(АҚ туралы заң, 30бап, п.1)
(«Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» заң 16 бап, п.2)
Некоммерческие организации, созданные
в организационноправовой форме акционерного общества, не
вправе выпускать привилегированные акции. (Закон об АО, Статья 12, п.2)
Некоммерческие организации, созданные
в организационноправовой форме акционерного общества, не
начисляют и не выплачивают дивиденды по
своим акциям. (Закон об
АО, Статья 22, п.7)
Некоммерческие организации, созданные
в организационноправовой форме акционерного общества, не
вправе выпускать производные и конвертируемые ценные бумаги. (Закон об АО, Статья
30, п.1)
(Закон о Некоммерческой Собственности,
Статья 16, п.2)
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Қосымша 2.
Приложение 2.

Кәсіпкерлік қызметті жүргізу, білу үшін
ұсынылатын нормативтік - құқықтық
актілердің ең төменгі тізбесі

Минимальный перечень нормативных
правовых актов, рекомендуемых для изучения для ведения предпринимательской
деятельности

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995
жылғы 30 тамызда республикалық референдумда
қабылданды)
2. «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы
30 маусымдағы № 296-IV Кодексі
3. «Халықтың
денсаулығы
және
денсаулық
сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының
2009 жылғы 18 қыркүйектегі № 193-IV Кодексі
4. «Салық және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы
№ 99-IV Кодексі
5. 2007 жылғы 15 мамырдағы № 251-III Қазақстан
Республикасының Еңбек кодексі
6. «Қазақстан Республикасының Экологиялық
кодексі» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы
9 қаңтардағы № 212-III Кодексі
7. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы
9 шілдедегі № 481-II Су кодексі
8. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы
20 маусымдағы № 442-II Жер кодексі
9. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
30 қаңтардағы № 155-II Әкімшілік құқық бұзушылық
Кодексі
10. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы
13 шілдедегі № 411-I Азаматтық іс жүргізу Кодексі
11. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы
1 шілдедегі № 409-I (Ерекше бөлім) Азаматтық Кодексі
12. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы
13 желтоқсандағы № 206-I Қылмыстық іс жүргізу Кодексі
13. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы
16 шілдедегі № 167-I Қылмыстық Кодексі
14. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі
(Жалпы бөлім), Қазақстан Республикасының Жоғарғы
кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған
15. «Салық және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Кодексін күшіне енгізу туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Заңы
16.
«Халықтың көші-қон туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы
17. 2011 жылғы 21 2011 жылғы 22 шілдедегі
№
477-IV
шілдедегі
№
469-IV
«Қазақстан
Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
18. «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді
және олардың айналымын мемлекеттік реттеу туралы»
Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 20 шілдедегі
№ 463-IV Заңы
19.
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года)
2. Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года
№ 296-IV «О таможенном деле в Республике Казахстан»
3. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября
2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»
4. Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря
2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)
5. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая
2007 года № 251-III
6. Кодекс Республики Казахстан от 9 января
2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики
Казахстан»
7. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля
2003 года № 481-II
8. Земельный кодекс Республики Казахстан от
20 июня 2003 года № 442-II
9. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года №
155-II
10. Гражданский процессуальный кодекс Республики
Казахстан от 13 июля 1999 года № 411-I
11. Гражданский кодекс Республики Казахстан от
1 июля 1999 года № 409-I (Особенная часть)
12. Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206-I
13. Уголовный кодекс Республики Казахстан от
16 июля 1997 года № 167-I
14. Гражданский кодекс Республики Казахстан
(Общая часть), принят Верховным Советом Республики
Казахстан 27 декабря 1994 года (
15. Закон Республики Казахстан от 10 декабря
2008 года «О введении в действие Кодекса Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый кодекс)
16. Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года
№ 477-IV «О миграции населения»
17. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года
№ 469-IV «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан»
18. Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года
№ 463-IV «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»
19. Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года
№ 413-IV «О государственном имуществе»
20. Закон Республики Казахстан от 28 января 2011
года № 401-IV «О медиации»
21. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года
№ 380-IV «О правоохранительной службе»
22. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года

172

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ

20. 2011 жылғы 28 2011 жылғы 1 наурыздағы
№
413-IV
қаңтардағы
№
401-IV
«Медиация
туралы»Қазақстан Республикасының Заңы
21.
«Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан
Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 380-IV Заңы
22. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік
бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 377-IV Заңы
23. «2011-2013 жылдарға арналған республикалық
бюджет
туралы»
Қазақстан
Республикасының
2010 жылғы 29 қарашадағы № 357-IV Заңы
24. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы
24 маусымдағы № 291-IV Заңы
25. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы»
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы
№ 274-IV Заңы
26. «Құқық бұзушылықтың алдын алу туралы»
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 29 сәуірдегі
№ 271-IV Заңы
27. «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы
№ 257-IV Заңы
28. «Заңсыз және лаңкестікті қаржыландыру жолымен алынған табысты жою туралы» Қазақстан
Республикасының
2009
жылғы
28
тамыздағы
№ 191-IV Заңы
29. «Жаңартылған энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» Қазақстан Республикасының
2009 жылғы 4 шілдедегі № 165-IV Заңы
30. «Бәсекелестік туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 112-IV Заңы
31. «Трансферттік бағаның құрылуы туралы»
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі
№ 67-IV Заңы
32. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III Заңы
33. «Азық-түлік қауіпсзідігі туралы» Қазақстан
Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 301-III
Заңы
34. «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан
Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 298-III
Заңы
35. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік
туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы
28 ақпандағы № 234-III Заңы
36. «Сәйкестендіру номерлерінің ұлттық тізілімдері
туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы
12 қаңтардағы № 223-III Заңы
37. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін
қарастыру тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының
2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221-III Заңы
38. «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 219-III Заңы
39. «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы № 214-III Заңы
40. «Тұрғын үй құрылысындағы үлестік қатысу
туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы
7 шілдедегі № 180-III Заңы
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№ 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
23. Закон Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года
№ 357-IV «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы»
24. Закон Республики Казахстан от 24 июня
2010 года № 291-IV «О недрах и недропользовании»
25. Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года
№ 274-IV «О защите прав потребителей»
26. Закон Республики Казахстан от 29 апреля
2010 года № 271-IV «О профилактике правонарушений»
27. Закон Республики Казахстан от 19 марта
2010 года № 257-IV «О государственной статистике»
28. Закон Республики Казахстан от 28 августа
2009 года № 191-IV «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и
финансированию терроризма»
29. Закон Республики Казахстан от 4 июля
2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»
30. Закон Республики Казахстан от 25 декабря
2008 года № 112-IV «О конкуренции»
31. Закон Республики Казахстан от 5 июля
2008 года № 67-IV «О трансфертном ценообразовании»
32. Закон Республики Казахстан от 21 июля
2007 года № 303-III «О государственных закупках»
33. Закон Республики Казахстан от 21 июля
2007 года № 301-III «О безопасности пищевой продукции»
34. Закон Республики Казахстан от 21 июля
2007 года № 298-III «О развитии хлопковой отрасли»
35. Закон Республики Казахстан от 28 февраля
2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
36. Закон Республики Казахстан от 12 января
2007 года № 223-III «О национальных реестрах идентификационных номеров»
37. Закон Республики Казахстан от 12 января
2007 года № 221-III «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»
38. Закон Республики Казахстан от 12 января
2007 года № 219-III «Об игорном бизнесе»
39. Закон Республики Казахстан от 11 января
2007 года № 214-III «О лицензировании»
40. Закон Республики Казахстан от 7 июля
2006 года № 180-III «О долевом участии в жилищном
строительстве»
41. Закон Республики Казахстан от 31 января
2006 года № 124-III «О частном предпринимательстве»
42. Закон Республики Казахстан от 13 декабря
2005 года № 93-III «Об обязательном экологическом
страховании»
43. Закон Республики Казахстан от 8 июля
2005 года № 66-III «О государственном регулировании
развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий
44. Закон Республики Казахстан от 13 июня
2005 года № 57-III «О валютном регулировании и валютном контроле»
45. Закон Республики Казахстан от 3 мая 2005 года
№ 47-III «О торгово-промышленных палатах»
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41. «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы № 124-III Заңы
42. «Міндетті экологиялық сақтандыру туралы»
Қазақстан
Республикасының
2005
жылғы
13 желтоқсандағы № 93-III Заңы
43. «Агроөнеркәсіптік кешен және ауыл аймақтарының дамуын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан
Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі № 66-III Заңы
44. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау
туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы
13 маусымдағы № 57-III Заңы
45. III «Сауда-өнеркәсіптік палаталар туралы»
Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 3 мамырдағы
№ 47-Заңы
46. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді
әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының
2005 жылғы 13 сәуірдегі № 39-III Заңы
47. «Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған
кезде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін
жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының
2005 жылғы 7 ақпандағы № 30-III Заңы
48. «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603-II Заңы
49. «Жануарлар әлемін қорғау, өндіру және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы
9 шілдедегі № 593-II Заңы
50. «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі № 588-II Заңы
51. 2004 жылғы 7 шілдедегі № 581-II «Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
52. 2004 жылғы 6 шілдедегі № 574-II «Ішкі су көлігі
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
53. «Қазақстан Республикасындағы несие бюролары және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы»
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі
№ 573-II Заңы
54. «Байланыс туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
55. 2004 жылғы 12 сәуірдегі № 544-II «Сауда
қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасының
2004 жылғы 5 шілдедегі № 567-II Заңы
56. «Туроператор мен турагенттің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы
57. 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 508-II «Жарнама туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы
31 желтоқсандағы № 513-II Заңы
58. «Автомобиль
көлігі
туралы
Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі № 476-II Заңы
59. «Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу және бақылау туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі № 474-II Заңы
60. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II Заңы
61. «Көлік
құралдары
иелерінің
азаматтыққұқықтық жаупкершілігін міндетті сақтандыру туралы
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі
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46. Закон Республики Казахстан от 13 апреля
2005 года № 39-III «О социальной защите инвалидов в
Республике Казахстан»
47. Закон Республики Казахстан от 7 февраля
2005 года № 30-III «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»
48. Закон Республики Казахстан от 9 ноября
2004 года № 603-II «О техническом регулировании»
49. Закон Республики Казахстан от 9 июля
2004 года № 593-II «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»
50. Закон Республики Казахстан от 9 июля
2004 года № 588-II «Об электроэнергетике»
51. Закон Республики Казахстан от 7 июля
2004 года № 581-II «О государственной молодежной
политике в Республике Казахстан»
52. Закон Республики Казахстан от 6 июля
2004 года № 574-II «О внутреннем водном транспорте»
53. Закон Республики Казахстан от 6 июля
2004 года № 573-II «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»
54. Закон Республики Казахстан от 5 июля
2004 года № 567-II «О связи»
55. Закон Республики Казахстан от 12 апреля
2004 года № 544-II «О регулировании торговой деятельности» (
56. Закон Республики Казахстан от 31 декабря
2003 года № 513-II «Об обязательном страховании
гражданско-правовой ответственности туроператора и
турагента»
57. Закон Республики Казахстан от 19 декабря
2003 года № 508-II «О рекламе»
58. Закон Республики Казахстан от 4 июля
2003 года № 476-II «Об автомобильном транспорте
59. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года
№ 474-II «О государственном регулировании и надзоре
финансового рынка и финансовых организаций»
60. Закон Республики Казахстан от 2 июля
2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»
61. Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года
№ 446-II «Об обязательном страховании гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных
средств
62. Закон Республики Казахстан от 25 апреля
2003 года № 405-II «Об обязательном социальном страховании»
63. Закон Республики Казахстан от 8 апреля
2003 года № 404-II «О сельском потребительском кооперативе водопользователей»
64. Закон Республики Казахстан от 28 марта
2003 года № 400-II «О кредитных товариществах»
65. Закон Республики Казахстан от 6 марта
2003 года № 392-II «О микрокредитных организациях»
66. Закон Республики Казахстан от 8 февраля
2003 года № 386-II «О почте»
67. Закон Республики Казахстан от 8 января
2003 года № 373-II «Об инвестициях»
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№ 446-II Заңы
62. «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 25 сәуірдегі № 405-II Заңы
63. «Ауылдық су пайдаланушылардың тұтынушылар
кооперативі туралы» Қазақстан Республикасының 2003
жылғы 8 сәуірдегі № 404-II Заңы
64. «Несие серіктестігі туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 28 наурыздағы № 400-II Заңы
65. «Шағын несие ұйымдары туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 6 наурыздағы № 392-II Заңы
66. «Пошта туралы»Қазақстан Республикасының
2003 жылғы 8 ақпандағы № 386-II Заңы
67. «Инвестиция туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы № 373-II Заңы
68. «Ветеринария туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі № 339-II Заңы
69. «Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы» Қазақстан Республикасының
2002 жылғы 4 шілдедегі № 336-II Заңы
70. «Өсімдіктерді қорғау туралы»Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 шілдедегі № 331-II Заңы
71. «Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) туралы»Қазақстан Республикасының 2002 жылғы
24 маусымдағы № 330-II Заңы
72. «Теміржол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы № 266-II Заңы
73. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала
құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-II Заңы
74. «Қазақстан Республикасындағы туристік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
13 маусымдағы № 211-II Заңы
75. «Тұтынушылар кооперативі туралы» Қазақстан
2001 жылғы 8 мамырдағы № 197-II Республикасының Заңы
76. «Тұтынушыларды жұмыспен қамту туралы»
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы
№ 149-II Заңы
77. «Астық туралы»Қазақстан Республикасының
2001 жылғы 19 қаңтардағы № 143-II Заңы
78. «Коммерциялық
емес
ұйымдар
туралы»
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы
№ 142-II Заңы
79. «Ауылшаруашылық
серіктестіктері
және
олардың қауымдастықтары (одақ) туралы» Қазақстан
Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 133-II Заңы
80. «Сақтандыру қызметі туралы»Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы № 126-II Заңы
81. «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі
туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы
30 қарашадағы № 109-II Заңы
82. «Күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 19 қазандағы № 85-II Заңы
83. «Қаржылық
лизинг
туралы»
Қазақстан
Республикасының 2000 жылғы 5 шілдедегі № 78-II Заңы
84. «Спорт және мәдениет туралы» Қазақстан
Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 490-I Заңы
85. «Тауар, қызмет көрсету белгілері және
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

68. Закон Республики Казахстан от 10 июля
2002 года № 339-II «О ветеринарии»
69. Закон Республики Казахстан от 4 июля
2002 года № 336-II «Об органах финансовой полиции
Республики Казахстан»
70. Закон Республики Казахстан от 3 июля
2002 года № 331-II «О защите растений»
71. Закон Республики Казахстан от 24 июня
2002 года № 330-II «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)»
72. Закон Республики Казахстан от 8 декабря
2001 года № 266-II «О железнодорожном транспорте»
73. Закон Республики Казахстан от 16 июля
2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
74. Закон Республики Казахстан от 13 июня
2001 года № 211-II «О туристской деятельности в Республике Казахстан»
75. Закон Республики Казахстан от 8 мая 2001 года
№ 197-II «О потребительском кооперативе»
76. Закон Республики Казахстан от 23 января
2001 года № 149-II «О занятости населения»
77. Закон Республики Казахстан от 19 января
2001 года № 143-II «О зерне»
78. Закон Республики Казахстан от 16 января
2001 года № 142-II «О некоммерческих организациях»
79. Закон Республики Казахстан от 25 декабря
2000 года № 133-II «О сельскохозяйственных товариществах и их ассоциациях (союзах)»
80. Закон Республики Казахстан от 18 декабря
2000 года № 126-II «О страховой деятельности»
81. Закон Республики Казахстан от 30 ноября
2000 года № 109-II «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»
82. Закон Республики Казахстан от 19 октября
2000 года № 85-II «Об охранной деятельности»
83. Закон Республики Казахстан от 5 июля
2000 года № 78-II «О финансовом лизинге»
84. Закон Республики Казахстан от 2 декабря
1999 года № 490-I «О физической культуре и спорте»
85. Закон Республики Казахстан от 26 июля
1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
86. Закон Республики Казахстан от 23 июля
1999 года № 451-I «О средствах массовой информации»
87. Закон Республики Казахстан от 21 июля
1999 года № 450-I «О сельской потребительской кооперации в Республике Казахстан»
88. Закон Республики Казахстан от 16 июля
1999 года № 429-I «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»
89. Закон Республики Казахстан от 11 февраля
1999 года № 344-I «О карантине растений»
90. Закон Республики Казахстан от 17 декабря
1998 года № 321-I «О браке и семье»
91. Закон Республики Казахстан от 10 июля
1998 года № 279-I «О наркотических средствах, психо175
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өндірілетін тауарлар орындарының атаулары туралы»
Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 26 шілдедегі
№ 456-I Заңы
86. «Бұқаралық
ақпарат
құралдары
туралы
Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі
№ 451-I Заңы
87. «Қазақстан Республикасындағы ауыл тұтынушыларының кооперациясы туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 21 шілдедегі № 450-I Заңы
88. «Өндірісті, этил спиртінің және алкоголь
өнімдерінің айналымын мемлекеттік реттеу туралы»
Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегі
№ 429-I Заңы
89. «Өсімдіктер карантині туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы № 344-I Заңы
90. «Неке және отбасы туралы»Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 17 желтоқсандағы № 321-I Заңы
91. «Есірткі құралдарды, еліктіргіш заттарды заңсыз
айналымға және оларды теріс пайдалануға жол бермеу шаралары туралы» Қазақстан Республикасының
1998 жылғы 10 шілдедегі № 279-I Заңы
92. «Табиғи монополиялар және нарықты реттеу
туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9
шілдедегі № 272-I Заңы
93. «Сыбайлас жемқорлықпен күресу туралы»
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегі №
267-I Заңы
94. «Ақша төлемі мен аударымы туралы»Қазақстан
Республикасының 1998 жылғы 29 маусымдағы № 237-I Заңы
95. «Шектеулі және қосымша жауапкершілікті
серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының
1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-I Заңы
96. «Шаруа немесе фермерлік қожалықтар туралы»
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 31 наурыздағы
№ 214-I Заңы
97. «Нормативтік құқықтық актілері туралы»
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы
№ 213-I Заңы
98. «Банкроттық туралы»Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы № 67-I Заңы
99. «Өрт қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы № 48-I Заңы
100.«Жол жүру қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шілдедегі № 29-I Заңы
101. «Қоғамдық бірлестік туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 31 мамырдағы № 3-I Заңы
102. «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы»
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 23 желтоқсандағы № 2723 Заңы
103. «Өндірістік кооператив туралы» Қазақстан
Республикасының 1995 жылғы 5 қазандағы № 2486 Заңы
104. «Шаруашылық серіктестік туралы» Қазақстан
Республикасының 1995 жылғы 2 мамырдағы № 2255 Заңы
105. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және
филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы»
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі
№ 2198 Заңы
106.«Кәсіптік одақ туралы» Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 9 сәуірдегі № 2107-XII Заңы
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тропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»
92. Закон Республики Казахстан от 9 июля
1998 года № 272-I «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
93. Закон Республики Казахстан от 2 июля
1998 года № 267-I «О борьбе с коррупцией»
94. Закон Республики Казахстан от 29 июня
1998 года № 237-I «О платежах и переводах денег»
95. Закон Республики Казахстан от 22 апреля
1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью»
96. Закон Республики Казахстан от 31 марта
1998 года № 214-I «О крестьянском или фермерском хозяйстве»
97. Закон Республики Казахстан от 24 марта
1998 года № 213-I «О нормативных правовых актах»
98. Закон Республики Казахстан от 21 января
1997 года № 67-I «О банкротстве»
99. Закон Республики Казахстан от 22 ноября
1996 года № 48-I «О пожарной безопасности»
100. Закон Республики Казахстан от 15 июля
1996 года № 29-I «О безопасности дорожного движения»
101. Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года
№ 3-I «Об общественных объединениях»
102. Закон Республики Казахстан от 23 декабря
1995 года № 2723 «Об ипотеке недвижимого имущества»
103. Закон Республики Казахстан от 5 октября
1995 года № 2486 «О производственном кооперативе»
104.Закон Республики Казахстан от 2 мая 1995 года
№ 2255 «О хозяйственных товариществах»
105. Закон Республики Казахстан от 17 апреля
1995 года № 2198 «О государственной регистрации
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и
представительств»
106.Закон Республики Казахстан от 9 апреля 1993
года № 2107-XII «О профессиональных союзах»
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Қосымша 3.
Приложение 3.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011 жылғы
08 қарашасындағы№ 1310 қаулысымен
бекітілген
Шағын бизнес субъектілері үшін бойынша салық есептігін
(оңайлатылған декларацияны) жасау ережесі
(910.00-нысан)
1. Жалпы ережелер
1. Осы ережелер «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және жеке (корпорациялық)
табыс және әлеуметтік салықтарды, әлеуметтік аударымдар мен міндетті зейнетақы жарналарын есептеуге арналған
шағын бизнес субъектілері үшін оңайлатылған декларацияны - салық есептілігі нысанын (бұдан әрі - Декларация)
жасау тәртібін айқындайды. Декларация оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын
шағын бизнес субъектілерімен жасалады.
2. Декларацияны толтыру кезінде түзетулерге, өшіруге және тазалауға жол берілмейді.
3. Соманың теріс мәні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол торкөзінде «- » белгісімен көрсетіледі.
4. Декларацияны жасау кезінде:
1) қағаз тасығышта - Декларация қара не көк сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, баспа әріптермен немесе баспа
құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
2) электрондық тасығышта - Декларация Салық кодексінің 68 - бабына сәйкес толтырылады.
5. Декларация салық төлеуші немесе оның өкілімен қол қойылады және Салық кодексінің 61-бабының 3-тармағына
сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өз атауы жазылған мөрі болған жағдайда салық
төлеушінің немесе оның өкілінің мөрімен куәландырылады.
6. Декларацияны беру кезінде:
1) қағаз тасығышта келу тәртібімен - Декларация екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен
салық төлеушіге қайтарылады;
2) хабарламалы тапсырысты хатпен почта бойынша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының хабарламасын алады;
3) электронды түрде - салық төлеуші (салық агенті) салық есептілігінің салық қызметі органдарының салық есептілігін
қабылдау жүйесімен қабылданғандығы немесе қабылданбағандығы туралы хабарлама алады.
7. «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Декларация табыс ету кезінде:
СТН — Ұлттық тізілім туралы заңның 3 — бабы, 4 т. 4 тт. сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірі қолданысқа
енгізілгеннен бастап толтырылуы тиіс.
ЖСН/БСН - Ұлттық тізілім туралы заңның 3 —бабы, 4 т. 4 тт. сәйкес жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес сәйкестендіру
нөмірі) қолданысқа енгізілгеннен бастап толтырылуы тиіс.
2. Декларацияны жасау (910.00 - нысан)
8. «Салық төлеуші (салық агенті) туралы жалпы ақпарат» бөлімінде салық төлеуші (салық агенті) мынадай
деректерді көрсетеді:
1) СТН - салық төлеушінің (салық агентінің) тіркеу нөмірі;
2) ЖСН/БСН - салық төлеушінің (салық агентінің) жеке сәйкестендіру нөмері (бизнес сәйкестендіру нөмері). Болған
жағдайда көрсетіледі;
3) Жеке кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) немесе құрылтай құжаттарына сәйкес заңды тұлғаның
толық атауы көрсетіледі;
Жолда салық міндеттемесін орындайтын сенімгерлік басқарушы жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған
жағдайда) немесе құрылтай құжаттарына сәйкес сенімгерлік басқарушы заңды тұлғаның атауы жазылады;
4) салық кезеңі (тоқсан, жыл) - Декларация табыс етілетін есепті салық кезеңі (араб цифрларымен көрсетіледі).
5) салық төлеушінің (салық агентінің) санаты. Салық төлеуші А немесе В жолында көрсетілген санаттардың біріне
жататын болса ғана ұяшық толтырылады;
6). Декларация түрі.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Тиісті торкөздер Салық кодексінің 63-бабында көрсетілген салық есептеме түріне қарай Декларацияны ескеріп
белгіленеді;
7) хабарламаның нөмірі мен күні.
Жолдар Салық кодексінің 63-бабының 3-тармағы 4) тармақшасымен қарастырылған Декларация түрлерін тапсырған
жағдайда толтырылады;
8) валюта коды.
«Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланатын жіктеушілер туралы» Кедендік одақ Комиссиясының
2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 Шешімімен бекітілген «Валюталар жіктеушісінің» 23-қосымшасына сәйкес валюта коды көрсетіледі;
9) резиденттік белгісі.
А ұяшығын Қазақстан Республикасының резиденті-салық төлеушісі белгілейді.
В ұяшығын Қазақстан Республикасының резиденті емес-салық төлеушісі белгілейді.
9. «Салықтар есептеу» бөлімінде:
1) 910.00.001 жолында Салық кодексінің 427-бабы 3-тармағына сәйкес белгіленген кіріс көрсетіледі;
2) 910.00.002 жолында 5 шілде 2008 жылғы Қазақстан Республикасы «Трансферттік баға белгілеу туралы» заңына
сәйкес (бұдан әрі - Трансферттік баға белгілеу туралы заң) анықталған кіріс көрсетіледі;
3) 910.00.003 І, 910.00.003 ІІ, 910.00.003 ІІІ жолдарында салық кезеңі үшін қызметкерлердің саны көрсетіледі;
4) 910.00.004 жолында (910.00.003 І + 910.00.003 ІІ + 910.00.003 ІІІ)/3) формуласы бойынша салық кезеңі үшін
қызметкерлердің орташа тізімдік саны көрсетіледі.
Егер қызметкерлердің тізімі бойынша орташа саны 0,5-тен және одан жоғары бөлшек санды құраса, онда бұндай
сан толық бірлікке дейін дөңгелектеуге жатады, ал 0,5-тен төмен сан құраса дөңгелектеуге жатпайды;
5) 910.00.005 жолында салық кезеңі үшін дара кәсіпкерді қоса алғанда (910.00.003 І + 910.00.003 ІІ + 910.00.003
ІІІ)/3+1) қызметкерлердің орташа тізімдік саны көрсетіледі.
6) 910.00.006 жолында Салық кодексінің 433-бабымен белгіленген шектен асатын орташа тізімдік саны көрсетіледі;
7) 910.00.007 жолында салық кезеңі үшін бір қызметкерге орташа айлық еңбекақысы көрсетіледі;
8) 910.00.008 жолында Салық кодексінің 436-бабының 1-тармағымен белгіленген ставкасы бойынша есептелген
салықтардың сомасы көрсетіледі;
9) 910.00.009 жолында Салық кодексінің 433-бабымен белгіленген кірістің шекті сомасынан асатын кірістің салық сомасы көрсетіледі;
10) 910.00.010 жолында ((910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.005 - 910.00.006) х 0,015) формуласы бойынша
айқындалатын, орташа есептелген қызметкерлер санына байланысты салық сомасының кемуі көрсетіледі.
Бұл жол егер салық кезеңінің қорытындысы бойынша бір қызметкерге орташа айлық еңбекақы Салық кодексінің
436-бабының 2-тармағына сәйкес дара кәсіпкерлерде айлық еңбекақының 2 еселенген ең аз мөлшерінен кем емес,
заңды тұлғаларда 2,5 еселенген ең аз мөлшерінен кем емес болған жағдайда толтырылады;
11) 910.00.011 жолында ((910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.005 - 910.00.006) х 0,015) формуласы бойынша
айқындалатын, қызметкерлердің орташа тізімдік санына байланысты жеке кәсіпкер төмендеткен салықтар сомасы көрсетіледі;
Бұл жол егер салық кезеңінің қорытындысы бойынша бір қызметкерге орташа айлық еңбекақы Салық кодексінің
436-бабының 2-тармағына сәйкес дара кәсіпкерлерде айлық еңбекақының 2 еселенген ең аз мөлшерінен кем емес,
заңды тұлғаларда 2,5 еселенген ең аз мөлшерінен кем емес болған жағдайда толтырылады;
12) 910.00.012 жолында заңды тұлғалар үшін (910.00.008 - 910.00.010), жеке кәсіпкерлер үшін (910.00.008 - 910.00.011)
формуласы бойынша айқындалатын түзетуден кейінгі салық сомасы көрсетіледі;
13) 910.00.013 жолында (910.00.012 х 0,5) декларация бойынша есептелген салық сомасынан ½ мөлшеріндегі бюджетке төлеуге жататын жеке (корпорациялық) табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл ретте, есептелген салық
сомасы 1 теңгеге дейін дөңгелектеуге жатады: 50-ден және одан жоғары тиын сомасы бір теңге болып қабылданады,
50-ден кем тиын сомасы Декларацияға қабылданбайды.
14) 910.00.014 жолында ((910.00.012 х 0,5) - 910.00.016 - 910.00.030) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына
есептелген әлеуметтік аударымдар сомасын алып тастағаннан кейінгі декларация бойынша есептелген салық сомасынан ½ мөлшеріндегі бюджетке төлеуге жататын әлеуметтік салық сомасы көрсетіледі.
Бұл ретте, есептелген салық сомасы 1 теңгеге дейін дөңгелектеуге жатады: 50-ден және одан жоғары тиын сомасы бір теңге болып қабылданады, 50-ден кем тиын сомасы Декларацияға қабылданбайды.
25 сәуір 2005 жылғы Қазақстан Республикасының «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заңына сәйкес есептелген Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар сомасы әлеуметтік салық сомасынан
асып түскен кезде 910.00.014 жолында Салық кодексінің 437-бабы 2-тармағына сәйкес нөлге тең әлеуметтік салық
сомасы көрсетіледі;
10. «Жеке кәсіпкердің әлеуметтік аударымдарды және міндетті зейнетақы жарналарын есептеу» бөлімінде:
1) 910.00.015 жолында Қазақстан Республикасының «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заңына сәйкес есептелген жеке кәсіпкер үшін әлеуметтік аударымдар есептелетін кіріс көрсетіледі;
2) 910.00.016 жолында Қазақстан Республикасының «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заңына сәйкес есеп178
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телген жеке кәсіпкер үшін әлеуметтік аударымдар сомасы көрсетіледі;
3) 910.00.017 жолында жеке кәсіпкер үшін міндетті зейнетақы жарнасы есептелетін кіріс көрсетіледі;
4) 910.00.018 жолында жеке кәсіпкер үшін міндетті зейнетақы жарнасының сомасы көрсетіледі.
11. Мысалы, 2011 жыл үшін жоғарыдағы жолдарды толтыру келесідей жүргізіледі:
1) 910.00.001 жолы бойынша дара кәсіпкердің салық кезеңі үшін кірісі 12 000 000 теңгені құрады;
2) 910.00.002 жолы бойынша трансферттік баға белгілеу туралы заңға сәйкес салық кезеңі үшін кірісі
1 000 000 теңгені құрады;
3) 910.00.003 І жолы бойынша салық кезеңінің бірінші айында қызметкерлердің саны 28 адам құрады;
4) 910.00.003 ІІ жолы бойынша салық кезеңінің екінші айында қызметкерлердің саны 25 адам құрады;
5) 910.00.003 ІІІ жолы бойынша салық кезеңінің үшінші айында қызметкерлердің саны 25 адам құрады;
6) 910.00.004 жолы бойынша қызметкерлердің орташа тізбелі саны ((28 + 25 + 25) /3 ай) 26 адам құрады;
7) 910.00.005 жолы бойынша дара кәсіпкердің өзін қоса, қызметкерлердің орташа тізбелі саны ((28 + 25 + 25) /
3 ай + 1) 27 адам құрады;
8) 910.00.006 жолы бойынша шекті санынан асатын орташа тізбелі саны 2 адам құрады (27 - 25), онда Салық
кодексінің 433-бабының 1-тармағымен белгіленген 27 адам - нақты орташа тізбелі саны, 25 адам - шекті саны;
9) 910.00.007 жолы бойынша салық кезеңі үшін бір қызметкерге орташа айлық еңбекақы 38 тең 512 теңгені құрайды:
салық кезеңінің бірінші айы үшін қызметкерлердің есептелген еңбекақының барлық сомасы 1 051 000 теңге
(125 000 теңге + 800 000 + 126 000), оның ішінде:
бес адамның еңбекақысы 25000 теңге бойынша 125 000 теңге (5 х 25 000 теңге) құрады;
жиырма адамның еңбекақысы 40 000 теңге бойынша 800 000 теңге (40 х 20 000 теңге) құрады;
үш адамның еңбекақысы 42 000 теңге бойынша 126 000 теңге (3 х 42 000 теңге) құрады.
Сонша, салық кезеңінің бірінші айы үшін бір қызметкерге орташа айлық еңбекақы 37 536 теңге құрады (1 051 000/
28 адам), онда 28 адам - салық кезеңінің бірінші айындағы қызметкерлердің саны.
Осындай жолмен салық кезеңінің екінші және үшінші айлары үшін бір қызметкерге еңбекақының орташа айлық сомасы айқындалады.
Мысал үшін, бір қызметкерге салық кезеңінің екінші айында еңбекақы сомасы - 36 000 теңге, үшіншіде - 42 000 теңге
құрады.
Онда, салық кезеңі үшін бір қызметкерге еңбекақының орташа айлық сомасы 38 512 теңге ((37 536 теңге +
36 000 теңге + 42 000 теңге) / 3 ай) құрады.
Біздің мысалда Қазақстан Республикасының 2011 жылға республикалық бюджет туралы заңымен белгіленген
еңбекақының екі еселік орташа ең аз айлық мөлшері 38 512 теңге (15 999 теңге х 2) құрады. Салық кезеңінің
жиынтығы бойынша бір қызметкерге орташа айлық еңбекақы ең төменгі еңбекақының екі еселік мөлшерінен
асқандықтан, Салық кодексінің 436-бабының 2-тармағымен көзделген қызметкерлердің орташа тізімдік санын ескере отырып, салық кезеңіне есептелген салық сомасына түзету жүргізіледі;
10) 910.00.008 жолы бойынша Салық кодексінің 436-бабының 1-тармағына сәйкес есептелген салық сомасы
360 000 теңге (120 000 000 теңге х 3%) құрайды;
11) 910.00.009 жолы бойынша Салық кодексінің 433-бабының 1-тармағымен белгіленген кірістің шекті сомасынан
асатын кірістің салық сомасы 60 000 теңге ((12 000 000 теңге - 10 000 000 теңге) х 3%) құрайды;
12) 910.00.010 жолын жеке кәсіпкерлер толтырмайды;
13) 910.00.011 жолы бойынша қызметкерлердің орташа тізімдік санына байланысты азайтылған салық сомасы
112 500 теңге құрады ((360 000 теңге - 60 000 теңге) х (27 адам - 2 адам) х 0,015), мұндағы 0,015 - қызметкерлердің
орташа тізімдік санын ескере отырып әрбір қызметкер үшін салық сомасын түзету коэффициенті;
14) 910.00.012 жолы бойынша азайтуға жатқызылған түзетуден кейінгі салық сомасы 247 500 теңге құрайды
(360 000 теңге - 112 500 теңге);
15) 910.00.013 жолы бойынша салық кезеңі үшін бюджетке төленуге жататын жеке табыс салығы 123 750 теңгені
құрайды (247 500 теңге х 0,5);
16) 910.00.014 жолы бойынша салық кезеңі үшін бюджетке төлеуге жататын, есептелген әлеуметтік салық сомасы 1207 теңгені құрайды ((247 500 теңге х 0,5) - 120 300 теңге - 2400 теңге), бұнда 120 300 теңге - қызметкерлер
үшін әлеуметтік аударымдар сомасы (910.00.022), 2400 теңге - дара кәсіпкер үшін әлеуметтік аударымдар сомасы
(910.00.015);
17) 910.00.015 жолы бойынша дара кәсіпкер үшін әлеуметтік аударымдардан есептелген кірістің сомасы —
47 997 теңгені құрады (15 999 теңге х 3 ай), бұнда 15 999 теңге - 2011 жылғы ең төменгі еңбекақының мөлшері,
оның мөлшері 29 қараша 2010 жылғы Қазақстан Республикасының «Республикалық бюджет туралы» заңына сәйкес
анықталады (бұдан әрі Республикалық бюджет туралы заң);
18) 910.00.016 жолы бойынша дара кәсіпкер үшін әлеуметтік аударымдар сомасы 2400 теңге (47 997 теңге х 5 %),
бұнда 5 % - 2011 жылдың әлеуметтік аударымдар ставкасы;
19) 910.00.017 жолы бойынша дара кәсіпкер үшін міндетті зейнетақы жарналарынан есептелген кірістің сомасы
47 997 теңгені құрады (15 999 теңге х 3 ай), бұнда 15 999 теңге - 2011 жылғы ең төменгі еңбекақының мөлшері, оның
мөлшері Қазақстан Республикасының «Республикалық бюджет туралы» заңына сәйкес анықталады;
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20) 910. 00. 018 жол бойынша дара кәсіпкер үшін міндетті зейнетақы жарналарының сомасы 4 800 теңгені құрады
(47 997 х 10%), бұнда 10% - міндетті зейнетақы жарналарының ставкасы.
12. «Жеке тұлғалардың табыс салығын, әлеуметтік аударымдар және міндетті зейнетақы жарналарының есептеу» бөлімінде:
1) 910.00.019 жолында Қазақстан Республикасы азаматтарына салық кезеңінде салық агенттері есептеген,
Салық кодексінің 160 — бабына сәйкес төлем көзінен ұсталатын кіріс сомасы көрсетіледі, 910.00.019 жолына
910.00.019 І және 910.01.019 ІІ жолындағы сомалар кіреді.
910.00.019 І жолында салық кезеңінде Қазақстан Республикасы азаматтары-қызметкерлерге есептелген кіріс сомасы көрсетіледі;
910.00.019 ІІ жолында салық кезеңінде Қазақстан Республикасы азаматтарына дивиденттер, сыйақы, ұтыс ретінде
есептелген кіріс сомасы көрсетіледі;
2) 910.00.020 жолында салық кезеңінің әрбір айы үшін Қазақстан Республикасы азаматтары - жеке тұлғаларға есептелген кірісінен ұсталатын жеке табыс салығының сомасы көрсетіледі;
3) 910.00.021 жолында Қазақстан Республикасы резиденті болып табылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ
тұлғалардан төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығының сомасы көрсетіледі, 910.00.021 жолына 910.00.021 І
және 910.01.021 ІІ жолындағы сомалар кіреді;
910.00.021 І жолында салық кезеңінде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға есептелген кіріс сомасы
көрсетіледі;
910.00.021 ІІ жолында салық кезеңінде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға дивиденттер, роялти, ұтыс
ретінде есептелген кіріс сомасы көрсетіледі;
4) 910.00.022 жолында салық кезеңінің әрбір айы үшін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға есептелген
кірісінен ұсталатын жеке табыс салығының сомасы көрсетіледі;
5) 910.01.023 жолында міндетті, ерікті зейнетақы және ерікті кәсіби зейнетақы жарналары, сақтандыру
сыйлықақылары мен жеке табыс салығын қоспағанда, салық кезеңінің соңында салық агенттері жеке тұлғаларға
төлемеген кіріс бойынша есептелген сома көрсетіледі;
6) 910.00.024 жолында салық кезеңінің әр айында жеке тұлғаларға төленген міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі;
7) 910.00.025 жолында Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке тұлғаларға төлеген кірістерінен есептелген
және салық кезеңінде бюджетке аударуға жататын жеке табыс салығы сомасы көрсетіледі;
8) 910.00.026 жолында шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ тұлғалардың жеке тұлғаларға төлеген
кірістерінен есептелген және салық кезеңінде бюджетке аударуға жататын жеке табыс салығы сомасы көрсетіледі;
9) 910.00.027 жолында жеке тұлғаларға есептелген кіріс сомасы көрсетіледі, олардан әрбір салық кезеңі үшін
міндетті зейнетақы жарналары ұсталып қалады (есептеледі);
10) 910.00.028 жолында жеке тұлғалардың төлеген кірістерінен есептелген және салық кезеңінде зейнетақы
қорларына аударуға жататын міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі;
11) 910.00.029 жолында міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңға сәйкес салық кезеңінде кіріс ретінде жеке
тұлғаларға төлеген жұмыс беруші шығындарының сомасы көрсетіледі;
Сонымен қатар, әлеуметтік аударымдар міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңда белгіленген мөлшерде
жүргізіледі. Әлеуметтік аударымдарды ұстап қалу үшін алынатын ай сайынғы кіріс республикалық бюджет туралы
заңда белгіленген төменгі еңбекақы мөлшерінің он еселік мөлшерінен аспауы керек.
12) 910.00.030 жолында міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңға сәйкес ұсталынған және салық кезеңінде
төлеуге жататын міндетті аударымдардың сомасы көрсетіледі.
13. «Салық төлеушінің (салық агентінің) жауапкершілігі» бөлімінде:
1) «Салық төлеушінің (басшының) аты-жөні» жолында құрылтай құжаттарына сәйкес ((ол болған кезде) басшының тегі,
аты, әкесінің аты көрсетіледі. Егер Декларацияны жеке тұлға өткізетін болса, деректер жеке басын куәландыратын
құжаттарға сәйкес толтырылады;
2) декларацияны беру күні.
Декларацияны салық органына өткізген күні көрсетіледі;
3) орналасқан орны бойынша салық органының коды.
Салық төлеушінің орналасқан орны бойынша салық органының коды көрсетіледі.
Бұл ретте, дара кәсіпкердің орналасқан жері салық органында дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қою кезінде
мәлімделген дара кәсіпкердің қызметінің басым бөлігін жүзеге асыратын орны болып танылады.
Резидент заңды тұлғаның орналасқан жері құрылтай құжаттарында көрсетілген оның тұрақты жұмыс істейтін
органының орналасқан жері болып танылады.
Филиал, өкілдік ашпай, қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның
орналасқан жері салық органында салық төлеуші ретінде тіркеу кезінде мәлімделген Қазақстан Республикасындағы
қызметін жүзеге асыратын жері болып танылады;
4) тұрғылықты жері бойынша салық органының коды.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша салық органының коды көрсетіледі.
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Бұл ретте, жеке тұлғаның тұрғылықты жері азаматтарды тіркеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес азаматты тіркеу орны болып танылады;
5) «Декларацияны қабылдаушы лауазымды тұлғаның Т.А.Ә.» жолында Декларацияны қабылдаған салық органы
қызметкерінің (ол болған кезде) тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі;
6) Декларацияны алу күні.
Салық кодексінің 584-бабының 2-тармағына сәйкес Декларацияның өткізілген күні көрсетіледі;
7) Декларацияның кіріс нөмірі.
Салық органы берген Декларацияның тіркелген нөмірі көрсетіледі;
8) почта штемпелінің күні.
Почта немесе өзге байланыс ұйымымен қойылған почта штемпелінің күні көрсетіледі.
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Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 ноября 2011 года № 1310
Правила составления налоговой отчетности
(упрощенной декларации) для субъектов малого бизнеса
(Форма 910.00)
1. Общие положения
1. Настоящие Правила составления налоговой отчетности (упрощенной декларации) для субъектов малого бизнеса (Форма 910.00) (далее — Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и определяют порядок
составления формы налоговой отчетности (упрощенной декларации) для субъектов малого бизнеса (далее — Декларация), предназначенной для исчисления индивидуального (корпоративного) подоходного и социального налогов, индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, социальных отчислений и
обязательных пенсионных взносов. Декларация составляется субъектами малого бизнеса, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
2. При заполнении Декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки.
3. Отрицательные значения сумм обозначаются знаком «-» в первой левой ячейке соответствующей строки Декларации.
4. При составлении Декларации:
1) на бумажном носителе — - заполняется шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства;
2) на электронном носителе — - заполняется в соответствии со статьей 68 Налогового кодекса.
5. Декларация подписывается налогоплательщиком либо его представителем и заверяется печатью налогоплательщика либо его представителя, имеющего в установленных законодательством Республики Казахстан случаях
печать со своим наименованием, в соответствии с пунктом 3 статьи 61 Налогового кодекса.
6. При представлении Декларации:
1.) в явочном порядке на бумажном носителе — - составляется в двух экземплярах, один экземпляр возвращается налогоплательщику с отметкой налогового органа;
2) по почте заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе — - налогоплательщик получает уведомление почтовой или иной организации связи;
3) в электронном виде — - налогоплательщик (налоговый агент) получает уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности системой приема налоговой отчетности органов налоговой службы.
7. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров» (далее — - Закон о национальных реестрах) подлежат обязательному заполнению при
представлении Декларации:
РНН — регистрационный номер налогоплательщика до введения в действие подпункта 4) пункта 4 статьи 3 Закона о национальных реестрах;
ИИН/БИН — индивидуальный идентификационный номер (бизнес-идентификационный номер) со дня введения в
действие подпункта 4) пункта 4 статьи 3 Закона о национальных реестрах.
2. Составление Декларации (форма 910.00)
8. В разделе «Общая информация о налогоплательщике (налоговом агенте)» налогоплательщик (налоговый
агент) указывает следующие данные:
1) РНН — - регистрационный номер налогоплательщика (налогового агента);
2) ИИН/БИН — - индивидуальный идентификационный номер (бизнес-идентификационный номер) налогоплательщика (налогового агента);
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя или наименование юридического
лица в соответствии с учредительными документами.
При исполнении налогового обязательства доверительным управляющим в соответствии с договором доверительного управления имуществом или в иных случаях возникновения доверительного управления в строке указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица — -доверительного управляющего или наименование юридического лица — -доверительного управляющего в соответствии с учредительными документами;
4) налоговый период, за который представляется налоговая отчетность, (указывается арабскими цифрами);
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5) категория налогоплательщика. Ячейки отмечаются в случае, если налогоплательщик относится к одной из категорий, указанных в строке А или В;
6) вид Декларации.
Соответствующие ячейки отмечаются с учетом отнесения Декларации к видам налоговой отчетности, указанным
в статье 63 Налогового кодекса;
7) номер и дата уведомления.
Ячейки заполняются в случае представления вида Декларации, предусмотренного подпунктом 4) пункта 3 статьи
63 Налогового кодекса;
8) код валюты, в соответствии с приложением 23 «Классификатор валют», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»;
9) признак резидентства.
Ячейка А отмечается налогоплательщиком-резидентом Республики Казахстан;
Ячейка В отмечается налогоплательщиком-нерезидентом Республики Казахстан;
9. В разделе «Исчисление налогов»:
1) в строке 910.00.001 указывается доход, определяемый в соответствии с пунктом 3 статьи 427 Налогового кодекса;
2) в строке 910.00.002 указывается доход, определяемый в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля
2008 года «О трансфертном ценообразовании» (далее — - Закон о трансфертном ценообразовании);
3) в строках 910.00.003 А, 910.00.003 В, 910.00.003 С указывается количество работников за каждый месяц налогового периода;
4) в строке 910.00.004 указывается среднесписочная численность работников за налоговый период, определяемая
по формуле ((910.00.003 А + 910.00.003 В + 910.00.003 С) / 3).
В случае если среднесписочная численность работников составит дробное значение от 0,5 и выше, то такое значение подлежит округлению до целой единицы, значение ниже 0,5 округлению не подлежит;
5) строка 910.00.005 предназначена для заполнения индивидуальными предпринимателями, в которой указывается среднесписочная численность работников, включая индивидуального предпринимателя, определяемая по формуле ((910.00.003 А + 910.00.003 В + 910.00.003 С) / 3 + 1);
6) в строке 910.00.006 указывается среднесписочная численность работников, превышающая предел, установленный статьей 433 Налогового кодекса;
7) в строке 910.00.007 указывается среднемесячная заработная плата на одного работника за налоговый период;
8) в строке 910.00.008 указывается сумма налогов, исчисленных по ставке, установленной пунктом 1 статьи 436 Налогового кодекса, определяемая по формуле (910.00.001 х 3%);
9) в строке 910.00.009 указывается сумма налогов с дохода, превышающего предельный доход, установленный статьей 433 Налогового кодекса;
10) в строке 910.00.010 указывается уменьшение юридическим лицом суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников, определяемая по формуле ((910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.004 - 910.00.006) х
0,015).
Данная строка заполняется при условии, если среднемесячная заработная плата одного работника по итогам отчетного периода составляет у юридических лиц не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы
согласно пункту 2 статьи 436 Налогового кодекса;
11) в строке 910.00.011 указывается уменьшение индивидуальным предпринимателем суммы налога в зависимости
от среднесписочной численности работников, определяемая по формуле ((910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.005 910.00.006) х 0,015).
Данная строка заполняется при условии, если среднемесячная заработная плата одного работника по итогам отчетного периода у индивидуальных предпринимателей составляет не менее 2-кратного минимального размера заработной платы согласно пункту 2 статьи 436 Налогового кодекса;
12) в строке 910.00.012 указывается сумма налогов после корректировки, которая определяется юридическими
лицами по формуле (910.00.008 -910.00.010), индивидуальными предпринимателями по формуле (910.00.008 —
910.00.011);
13) в строке 910.00.013 указывается сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, подлежащего
уплате в бюджет в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по декларации (910.00.012 х 0,5). При этом, исчисленная сумма налога подлежит округлению до 1 тенге: сумма в 50 и более тиын принимается за один тенге, сумма
меньше 50 тиын в Декларацию не принимается;
14) в строке 910.00.014 указывается сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, определяемая по формуле ((910.00.012 х 0,5) -910.00.016-910.00.030).
При этом, исчисленная сумма налога подлежит округлению до 1 тенге: сумма в 50 и более тиын принимается за
один тенге, сумма меньше 50 тиын в Декларацию не принимается.
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В случае превышения суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года «Об обязательном социальном страховании» (далее — - Закон об обязательном социальном страховании), над суммой социального налога, в строке
910.00.014 указывается сумма социального налога, равная нулю, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Налогового кодекса;
10. В разделе «Исчисление социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов за индивидуального
предпринимателя»:
1) в строке 910.00.015 указывается доход, с которого исчисляются социальные отчисления за индивидуального
предпринимателя в соответствии с Законом об обязательном социальном страховании;
2) в строке 910.00.016 указывается сумма социальных отчислений за индивидуального предпринимателя, исчисленных в соответствии с Законом об обязательном социальном страховании;
3) в строке 910.00.017 указывается доход, с которого исчисляются обязательные пенсионные взносы за индивидуального предпринимателя;
4) в строке 910.00.018 указывается сумма обязательных пенсионных взносов за индивидуального предпринимателя.
11. К примеру, за 2011 год заполнение вышеуказанных строк производится следующим образом:
1) по строке 910.00.001 доход за налоговый период индивидуального предпринимателя составил 12 000 000 тенге;
2) по строке 910.00.002 доход, определяемый в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании, составил 1 000 000 тенге;
3) по строке 910.00.003А количество работников в первом месяце налогового периода составило 28 человек;
4) по строке 910.00.003 В количество работников во втором месяце налогового периода составило 25 человек;
5) по строке 910.00.003 В количество работников в третьем месяце налогового периода составило 25 человек;
6) по строке 910.00.004 среднесписочная численность работников составила 26 человек ((28+25+25) / 3 месяца);
7) по строке 910.00.005 среднесписочная численность работников включая самого индивидуального предпринимателя составила 27 человек, ((28+25+25) / 3 месяца +1);
8) по строке 910.00.006 среднесписочная численность, превышающая предельную численность, составила 2 человека (27 - 25), где 27 человек — фактическая среднесписочная численность, 25 человек — предельная численность, установленная подпунктом 1) статьи 433 Налогового кодекса;
9) по строке 910.00.007 среднемесячная заработная плата на одного работника за налоговый период составила
38512 тенге, определенная следующим образом:
сумма начисленной заработной платы работников за первый месяц налогового периода составила 1 051 000 тенге
(125 000 тенге + 800 000 + 126 000), в том числе:
заработная плата пяти человек по 25 000 тенге составила 125 000 тенге (5 х 25 000 тенге);
заработная плата двадцати человек по 40 000 тенге составит 800 000 тенге (20 х 40 000 тенге);
заработная плата трех человек по 42 000 тенге составит 126 000 тенге (3 х 42 000 тенге).
Так, среднемесячная заработная плата на одного работника за первый месяц налогового периода составила
37 536 тенге (1 051 000/28 человек), где 28 человек — количество работников в первом месяце налогового периода.
Аналогично определяются среднемесячные суммы заработной платы на одного работника за второй и третий месяцы налогового периода.
Допустим, что во втором месяце налогового периода сумма среднемесячной заработной платы на одного работника составила - 36 000 тенге, в третьем - 42 000 тенге.
Тогда, среднемесячная сумма заработной платы на одного работника за налоговый период составила 38 512 тенге
((37 536 тенге + 36 000 тенге + 42 000 тенге)/3 месяца).
В данном примере 2-кратный минимальный размер месячной заработной платы, установленный Законом о республиканском бюджете на 2011 год, составил 31 998 тенге (15999 тенге х 2). Так как, среднемесячная заработная плата на одного работника по итогам налогового периода (38512) превысила 2-кратный размер минимальной заработной платы, то производится корректировка сумм налогов, исчисленных за налоговый период, в сторону уменьшения, исходя из среднесписочной численности работников, предусмотренная пунктом 2 статьи 436 Налогового кодекса;
10) по строке 910.00.008 сумма исчисленных налогов в соответствии с пунктом 1 статьи 436 Налогового кодекса составит 360 000 тенге (12 000 000 тенге х 3%);
11) по строке 910.00.009 сумма налога с дохода, превышающего предельную сумму дохода, установленного подпунктом 1) статьи 433 Налогового кодекса, составит 60 000 тенге (12 000 000 тенге - 10 000 000 тенге) х 3%);
12) строку 910.00.010 индивидуальные предприниматели не заполняют;
13) по строке 910.00.011 уменьшенная сумма налога в зависимости от среднесписочной численности работников
составит 112 500 тенге ((360 000 тенге - 60 000 тенге) х (27 чел. - 2 чел.) х 0,015), где 0,015 - коэффициент корректировки суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников;
14) по строке 910.00.012 сумма налогов после корректировки, произведенной в сторону уменьшения, составит
247 500 тенге (360 000 тенге - 112 500 тенге);
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15) по строке 910.00.013 сумма индивидуального подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет за налоговый
период, составит 123 750 тенге (247 500 тенге х 0,5);
16) по строке 910.00.014 исчисленная сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет за налоговый
период, составит 1207 тенге ((247 500 тенге х 0,5) - 2400 тенге - 120 300 тенге), где 2400 тенге - сумма социальных
отчислений за индивидуального предпринимателя (910.00.016), 120 300 тенге - сумма социальных отчислений за
работников (910.00.030);
17) по строке 910.00.015 указывается сумма дохода, с которого исчисляются социальные отчисления за индивидуального предпринимателя, -47 997 тенге (15 999 тенге х 3 месяца), где 15 999 тенге — минимальная заработная плата в 2011 году, размер которой установлен Законом Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года «О республиканском бюджете» (далее — - Закон о республиканском бюджете);
18) по строке 910.00.016 сумма социальных отчислений за индивидуального предпринимателя составила 2400 тенге (47 997 х 5%), где 5% - ставка социальных отчислений в 2011 году;
19) по строке 910.00.017 сумма дохода, с которого исчисляются обязательные пенсионные взносы за индивидуального предпринимателя, составила 47 997 тенге (15 999 тенге х 3 месяца), где 15 999 тенге — минимальный размер
заработной платы в 2011 году, установленный Законом о республиканском бюджете;
20) по строке 910.00.018 сумма обязательных пенсионных взносов за индивидуального предпринимателя составила 4800 тенге (47 997 тенге х 10%), где 10% - ставка обязательных пенсионных взносов.
12. В разделе «Исчисление индивидуального подоходного налога, социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов с доходов физических лиц»:
1) в строке 910.00.019 указывается сумма доходов, облагаемых у источника выплаты в соответствии со статьей
160 Налогового кодекса, начисленных налоговым агентом гражданам Республики Казахстан за налоговый период.
Строка 910.00.019 включает в том числе сумму строк 910.00.019 А и 910.00.019 В.
В строке 910.00.019 А указывается сумма доходов, начисленных работникам-гражданам Республики Казахстан за
налоговый период.
В строке 910.00.019 В указывается сумма начисленных доходов в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей
гражданам Республики Казахстан за налоговый период;
2) в строке 910.00.020 указывается сумма индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, начисленных физическим лицам-гражданам Республики Казахстан в каждом месяце налогового периода;
3) в строке 910.00.021 указывается сумма доходов, облагаемых у источника выплаты, начисленных иностранцам и
лицам без гражданства за налоговый период. Строка 910.00.021 включает в том числе сумму строк 910.00.021 А и
910.00.021 В.
В строке 910.00.021 А указывается сумма доходов, начисленных работникам-иностранцам и лицам без гражданства
за налоговый период.
В строке 910.00.021 В указывается сумма начисленных доходов в виде дивидендов, роялти, выигрышей иностранцам и лицам без гражданства за налоговый период;
4) в строке 910.00.022 указывается сумма индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, начисленных физическим лицам-иностранцам и лицам без гражданства в каждом месяце налогового периода;
5) в строке 910.00.023 указывается сумма задолженности по доходам, начисленным, но невыплаченным налоговым
агентом физическим лицам на конец налогового периода, без учета обязательных, добровольных пенсионных и
добровольных профессиональных пенсионных взносов, страховых премий и индивидуального подоходного налога;
6) в строке 910.00.024 указывается сумма доходов, выплаченных физическим лицам в каждом месяце налогового
периода;
7) в строке 910.00.025 указывается сумма индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов граждан
Республики Казахстан, выплаченных физическим лицам, и подлежащего перечислению в бюджет за налоговый период;
8) в строке 910.00.026 указывается сумма индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов иностранцев и лиц без гражданства, выплаченных физическим лицам, и подлежащего перечислению в бюджет за налоговый период;
9) в строке 910.00.027 указывается сумма доходов, начисленных физическим лицам, с которых удерживаются (начисляются) обязательные пенсионные взносы за каждый месяц налогового периода;
10) в строке 910.00.028 указывается сумма обязательных пенсионных взносов, исчисленных с выплаченных доходов
физических лиц и подлежащих перечислению в накопительные пенсионные фонды за налоговый период;
11) в строке 910.00.029 указывается сумма расходов работодателя, выплачиваемых физическим лицам в виде доходов за налоговый период в соответствии с Законом об обязательном социальном страховании.
При этом социальные отчисления производятся в размере, установленном законодательством об обязательном социальном страховании от объекта исчисления социальных отчислений. Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления социальных отчислений, не должен превышать десятикратный размер минимальной заработной платы,
устанавливаемой Законом о республиканском бюджете;
12) в строке 910.00.030 указывается сумма социальных отчислений, исчисленных в соответствии с Законом об обяЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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зательном социальном страховании, и подлежащих уплате за налоговый период.
13. В разделе «Ответственность налогоплательщика (налогового агента)»: 1) в поле «Ф.И.О. налогоплательщика (руководителя)» указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя в соответствии с учредительными документами.
В случае, если Декларация представляется физическим лицом, в поле указывается фамилия, имя, отчество (при
его наличии) налогоплательщика, которые заполняются в соответствии с документами, удостоверяющими личность;
2) указывается дата подачи Декларации в налоговый орган;
3) указывается код налогового органа по месту нахождения налогоплательщика.
При этом местом нахождения индивидуального предпринимателя признается место преимущественного осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, заявленное при постановке на регистрационный учет в
налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя.
Местом нахождения юридического лица-резидента признается место нахождения его постоянно действующего органа, указываемое в учредительных документах.
Местом нахождения юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, признается место осуществления деятельности в Республике Казахстан, заявленное при регистрации в качестве налогоплательщика в налоговом органе;
4) указывается код налогового органа по месту жительства физического лица.
При этом местом жительства физического лица признается место регистрации гражданина в соответствии с законодательством Республики Казахстан о регистрации граждан;
5) в поле «Ф.И.О. должностного лица, принявшего Декларацию» указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника налогового органа, принявшего Декларацию;
6) указывается дата приема Декларации должностным лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 584 Налогового
кодекса;
7) указывается входящий номер Декларации, присваиваемый налоговым органом;
8) указывается дата почтового штемпеля, проставленного почтовой или иной организацией связи.
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Қосымша 4. Лицензияланатын қызмет түрлері
Приложение 4. Виды лицензируемой деятельности

№
р/н
№ п/п

Лицензияланатын қызмет түрлері
Виды лицензируемой деятельности

Лицензиялық
алым ставкалары айлық есептік
көрсеткіштермен
Ставки сбора, в МР

1

2

3

1.

Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым ставкалары:
Ставки сбора за право занятия отдельными видами деятельности:

1.1.

Электр және жылу энергиясын өндіру, беру және тарату, электрстанцияларын, электр
желілері мен кіші станцияларын пайдалану
Производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии, эксплуатация электрических станций, электрических сетей и подстанций за исключением производства электрической и (или) тепловой энергии от возобновляемых источников энергии для собственных нужд

10

1.2.

Тау-кен, мұнай-химия, химия, мұнай-газ өңдеу өндірістерін жобалау және пайдалану,
газ, мұнай мен мұнай өнімдерін сақтау объектілерін, магистральдық газ құбырларын,
мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалану
Проектирование и эксплуатация горных, нефтехимических, химических, нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация объектов хранения газа, нефти и нефтепродуктов, магистральных
газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов

10 (500)*

1.3.

Минералдық шикізатты қайта өңдеу (кеңінен таралған пайдалы қазбаларды қайта
өңдеуді қоспағанда)
Переработка минерального сырья (за исключением переработки общераспространенных полезных
ископаемых)

10

1.4.

Тұрғын үй және коммуналдық-тұрмыс объектілерін газдандыру жүйесін пайдалану
Эксплуатация систем газификации жилых и коммунально-бытовых объектов

10

1.5.

Химиялық, бұрғылау, мұнай-газ кәсіпшілігі, геологиялық барлау, тау-кен-шахта,
металлургиялық, энергетикалық жабдықтарды, жарылыстан қорғалған электр
техникалық жабдықтарды, көтергіш құрылыстарды, сондай-ақ 0,7 кг/см2 жоғары
қысыммен жұмыс істейтін және жылу жеткізу температурасы 115оС қазандықтарды,
0,7 кг/см2 жоғары қысыммен жұмыс істейтін сауыттар мен құбыр жолдарды жобалау,
дайындау, монтаждау, жөндеу (бірыңғай технологиялық процесте пайдаланылатын
жабдықтарды жобалауды, дайындауды, монтаждауды, жөндеуді қоспағанда)
Проектирование, изготовление, монтаж, ремонт химического, бурового, нефтегазопромыслового,
геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического, энергетического оборудования, взрывозащищенного электротехнического оборудования, подъемных сооружений, а также котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см2 и температурой теплоносителя выше 115°С, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см2 (за исключением проектирования, изготовления,
монтажа, ремонта оборудования, используемого в едином технологическом процессе)

10

1.6.

Электр энергиясын қайта сату мақсатында сатып алу
Покупка электрической энергии в целях электроснабжения

10

1.7.

Өлшеу құралдарын шығару және жөндеу
Производство и ремонт средств измерений

10

1.8.

Заңды тұлғалардың түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауы (дайындауы), сақтауы, өңдеуі және өткізуі
Сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов

10

1.9.

Атом энергиясын пайдалану объектілерінің өмірлік циклінің кезеңдеріне байланысты
жұмыстарды орындау
Выполнение работ, связанных с этапами жизненного цикла объектов использования атомной энергии

230

1.10.

Ядролық материалдармен, иондаушы сәуле шығару көздерімен (медициналық
мақсаттағы рентген-диагностикалық қондырғылардан басқа) және радиоактивті заттармен жұмыс істеу
Обращение с ядерными материалами, источниками ионизирующего излучения (кроме рентгенодиагностических установок медицинского назначения) и радиоактивными веществами

230
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1.11.

Медициналық рентгенологиялық жабдықтарды пайдалануды қоспағанда, рентгендік
жабдықты әзірлеу, шығару, өткізу және пайдалану
Разработка, производство, реализация и использование рентгеновского оборудования, за исключением использования медицинского рентгенологического оборудования

200

1.12.

Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету
Предоставление услуг в области использования атомной энергии

230

1.13.

Ядролық материалдарға, иондаушы сәуле шығару көздеріне, радиоактивті материалдар 230
мен радиоактивті қалдықтарға арналған көліктік контейнерлердің, орау жиынтықтары
мен материалдарының, құралдардың, контейнерлердің техникалық құжаттамасын
әзірлеу, оларды құрастыру, дайындау, шығару
Разработка технической документации, конструирование, изготовление, производство транспортных контейнеров, упаковочных комплектов и материалов, средств, контейнеров для ядерных материалов, источников ионизирующего излучения, радиоактивных материалов и радиоактивных отходов

1.14.

Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу
Обращение с радиоактивными отходами

230

1.15.

Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәуле шығарудың
радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса
алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдау
Транспортировка, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан

50

1.16.

Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында жүргізілген ядролық
жарылыстардың салдарынан ластанған аумақтардағы және басқа да аумақтардағы
қызмет
Деятельность на территориях бывших испытательных ядерных полигонов и других территориях, загрязненных в результате проведенных ядерных взрывов

50

1.17.

Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау
Физическая защита ядерных установок и ядерных материалов

230

1.18.

Атом энергиясын пайдалануға байланысты қызметке мамандар мен персоналды арнайы даярлау
Специальная подготовка специалистов и персонала для деятельности, связанной с использованием
атомной энергии

10

1.19.

Уларды өндіру, өңдеу, сатып алу, сақтау, өткізу, пайдалану, жою
Производство, переработка, приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение
ядов

10

1.20.

Тіркеу, өндірістік сынақтар мен ғылыми зерттеулерге арналған тәжірибелік үлгілерді
қоспағанда, пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляция), өткізу, қолдану,
сондай-ақ пестицидтерді (улы химикаттарды) және оларды өндіруге арналған бастапқы
құрамдас заттарды әкелу жөніндегі қызмет
Деятельность по производству (формуляции), реализации, применению пестицидов (ядохимикатов)
аэрозольным и фумигационным способами, а также ввозу пестицидов (ядохимикатов) и исходных
компонентов для их производства, за исключением опытных образцов для регистрационных, производственных испытаний и научных исследований

10

1.21.

Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезіндегі қызметті қоспағанда, күзет дабылы құралдарын монтаждау, ретке келтіру және оларға техникалық қызмет көрсету
жөніндегі қызмет
Деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации,
за исключением деятельности при выполнении строительно-монтажных работ

10

1.22.

Жолаушылар тасымалдау
Перевозка пассажиров

3

1.23.

Қауіпті жүктерді тасымалдау
Перевозка опасных грузов

3

1.24.

Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызмет
Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

20

1.25.

Мемлекеттік құпияларды техникалық қорғау жөніндегі қызмет
Деятельность по технической защите государственных секретов

9
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1.26.

Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу және өткізу (оның ішінде өзге
де беру)
Разработка и реализация (в том числе иная передача) средств криптографической защиты информации

9

1.27.

Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу үшін арнайы техникалық құралдарды әзірлеу,
өндіру
Разработка, производство специальных технических средств для проведения оперативнорозыскных мероприятий

20

1.28.

Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу үшін арнайы техникалық құралдарды жөндеу
және өткізу, ақпараттың таралып кетуін болдырмаудың техникалық арналарын іздеу
Ремонт и реализация специальных технических средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий, поиск технических каналов утечки информации

20

1.29.

Монтаждауды, реттеуді, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет
22
көрсетуді қоса алғанда, оқ дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың
қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, сондай-ақ оларды
өндіруге арналған арнайы материалдар мен жабдықтарды әзірлеу, өндіру, жөндеу, алу
және өткізу
Разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной
техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание

1.30.

Жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды
әзірлеу, өндіру, сатып алу және өткізу
Разработка, производство, приобретение и реализация взрывчатых и пиротехнических веществ и
изделий с их применением

22

1.31.

Босатылған оқ-дәріні, қару-жарақты, әскери техниканы, арнайы құралдарды жою
(құрту, кәдеге жарату, көму) және өңдеу
Ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка высвобождаемых боеприпасов,
вооружения, военной техники, специальных средств

22

1.32.

Қолға ұстайтын жауынгерлік атыс қаруы мен оның патрондарын әзірлеу, өндіру,
жөндеу, сату, сатып алу
Разработка, производство, ремонт, торговля, приобретение боевого ручного стрелкового оружия и
патронов к нему

7

1.33.

Азаматтық және қызметтік атыс қаруы мен оның патрондарын, суық қаруды, сондай-ақ
газ қаруы мен оның патрондарын әзірлеу, өндіру, жөндеу, сату, сатып алу, коллекциялау, экспонаттау
Разработка, производство, ремонт, торговля, приобретение, коллекционирование, экспонирование
огнестрельного гражданского и служебного оружия и патронов к нему, холодного оружия, а также
газового оружия и патронов к нему

3 (10)**

1.34.

Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды
әзірлеу, өндіру, сату, сатып алу
Разработка, производство, торговля, приобретение гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением

3 (10)***

1.35.

Зымыран-ғарыш техникасын жасауды, шығаруды, пайдалануды, жөндеуді және
жаңғыртуды, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жер үсті инфрақұрылымдарын
(полигонды, командалық-өлшеу кешенін, стендтік базаны және басқаларын) пайдалануды қоса алғанда, ғарыш кеңістігін пайдалануға байланысты барлық қызмет
түрлерімен айналысу
Все виды деятельности, связанной с использованием космического пространства, включая создание, производство, эксплуатацию, ремонт и модернизацию ракетно-космической техники, использование наземной инфраструктуры для обеспечения ее функционирования (полигон, командноизмерительный комплекс, стендовая база и другие)

186

1.36.

Электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің электрондық цифрлық қолтаңбаның
жабық кілтіне сәйкестігін куәландыру жөніндегі, сондай-ақ тіркеу куәлігінің
дұрыстығын растау жөніндегі қызмет
Деятельность по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства

25

1.37.

Байланыс саласында қызмет көрсету
Предоставление услуг в области связи

6
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1.38.

Білім беру қызметі
Образовательная деятельность

10

1.39.

Телевизиялық және (немесе) радио хабарларын таратуды ұйымдастыру жөніндегі
қызмет
Деятельность по организации телевизионного и (или) радиовещания

6

1.40.

Мемлекеттік орман қорының учаскелерінде орман пайдаланушылар жүзеге асыратын
сүрек дайындау
Заготовка древесины на участках государственного лесного фонда, осуществляемая лесопользователями

10

1.41.

Шитті мақтаны талшықты мақтаға бастапқы өңдеу
Первичная переработка хлопка-сырца в хлопок-волокно

10

1.42.

Жерге орналастыру, топография-геодезиялық және картографиялық жұмыстар жүргізу
Производство землеустроительных, топографо-геодезических и картографических работ

10

1.43.

Медициналық, дәрігерлік қызмет
Медицинская деятельность

10

1.44.

Фармацевтикалық қызмет: дәрілік заттарды өндіру, дайындау, көтерме және бөлшектеп 10
өткізу
Фармацевтическая деятельность

1.45.

Мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде және мемлекеттік емес
медициналық-әлеуметтік ұйымдарда әлеуметтік қызмет көрсетуді ұсыну
Предоставление специальных социальных услуг для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в медико-социальных учреждениях (организациях)

5

1.45-1

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда)
мүгедектерге, оның ішінде психоневрологиялық науқас мүгедек балалар үшін арнаулы
әлеуметтік қызметтерді ұсыну
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов, в том числе детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

5

1.45-2. Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен
5
мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных
учреждениях (организациях) общего типа
1.45-3

Күндізгі аумақтық орталықтарда қарттар, мүгедектер, оның ішінде мүгедек балалар
үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детейинвалидов, в территориальных центрах дневного пребывания

5

1.45-4

Сауықтыру орталықтарында қарттар, мүгедектер, оның ішінде мүгедек балалар үшін
арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детейинвалидов, в реабилитационных центрах

5

1.45-5

Үй жағдайында күтіп-бағуда қарттар, мүгедектер, оның ішінде мүгедек балалар үшін
арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детейинвалидов, дневного ухода на дому

5

1.46

Адвокаттық қызмет
Адвокатская деятельность

6

1.47

Нотариат қызметі
Нотариальная деятельность

6

1.47-1

Атқару құжаттарын орындау жөніндегі қызмет
Деятельность по исполнению исполнительных документов

6

1.48

Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік нысандарын, материалдық емес активтер құнын
қоспағанда)
Оценка имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)

6

1.49

Зияткерлік меншікті, материалдық емес активтер құнын бағалау
Оценка объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов

6

1.50

Банкроттық рәсімдерде төлем қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкі мен істерін басқару
Управление имуществом и делами неплатежеспособных должников в процедурах банкротства

10

1.51.

Аудиторлық қызмет
Аудиторская деятельность

10
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1.52.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау және қызмет көрсету
Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

50

1.53

Лотерея ұйымдастыру және өткізу (мемлекеттік (ұлттық) лотереядан басқа)
Организация и проведение лотерей (кроме государственных (национальных)

10

1.54.

Заңды тұлғалардың күзет қызметін жүзеге асыру
Осуществление охранной деятельности юридическими лицами

6

1.55.

Көлік құралдары жүргізушілерін даярлау, қайта даярлау
Подготовка, переподготовка водителей транспортных средств

10

1.56.

Білім беру ұйымдарындағы қызметті қоспағанда, дене шынықтыру-сауықтыру,
спорттық қызметтер көрсету
Физкультурно-оздоровительные, спортивные услуги, за исключением деятельности в организациях
образования

10

1.57.

Қазақстан Республикасынан шетелге жұмыс күшін әкету
Вывоз рабочей силы из Республики Казахстан за границу

10

1.58.

Туроператорлық, турагенттік қызмет, туризм нұсқаушысы көрсететін қызметтер
Туроператорская, турагентская деятельность, услуги инструктора туризма

10

1.59.

Ветеринария саласындағы қызмет
Деятельность в области ветеринарии

6

1.60.

Сот-сараптама қызметі
Судебно-экспертная деятельность

6

1.61.

Тарих пен мәдениет ескерткіштерінде археологиялық және (немесе) ғылымиреставрациялық жұмыстарды жүзеге асыру
Осуществление археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и
культуры

10

1.62.

Банк операциялары
Банковские операции

80 (40)****

1.63.

Банктер жүзеге асыратын өзге де операциялар
Иные операции, осуществляемые банками

80

1.64.

«Өмірді сақтандыру» саласындағы қызмет
Деятельность в сфере страхования жизни

50

1.65.

«Жалпы сақтандыру» саласындағы қызмет
Деятельность в сфере общего страхования

50

1.66.

Қайта сақтандыру жөніндегі қызмет
Деятельность по перестрахованию

20

1.67.

Сақтандыру брокерінің қызметі
Деятельность страхового брокера

30

1.68.

Сақтандыру нарығындағы актуарийлік қызмет
Актуарная деятельность на страховом рынке

5

1.69.

Брокерлік қызмет
Брокерская деятельность

30

1.70.

Дилерлік қызмет
Дилерская деятельность

30

1.71.

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызмет
Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

10

1.72.

Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет
Деятельность по управлению инвестиционным портфелем

30

1.73.

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызмет
Деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами

30

1.74.

Кастодиан қызметі
Кастодиальная деятельность

30

1.75.

Трансферагенттік қызмет
Трансферагентская деятельность

10

1.76.

Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен жасалатын сауданы
ұйымдастыру жөніндегі қызмет
Деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами

10

1.77.

Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі
қызмет
Деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат

10
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1.78.

Кредиттік бюроның қызметі
Деятельность кредитного бюро

40

1.79.

Жобалау-іздестіру қызметі
Проектно-изыскательская деятельность

10

1.80.

Құрылыс-монтаж жұмыстары
Строительно-монтажные работы

10

1.81.

Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын (сертификатталатын
өнімдерін қоспағанда) өндіру (шығару)
Производство (выпуск) строительных материалов, изделий и конструкций (за исключением сертифицируемой продукции)

10

1.82.

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстар
және инжинирингтік қызметтер көрсету
Экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

10

1.83.

Тұрғын үй ғимараттарының құрылысын үлескерлердің ақшасын тарту есебін
ұйымдастыру жөніндегі қызмет
Деятельность по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков

10

1.84.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы мен Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік елтаңбасын, сондай-ақ олар бейнеленген материалдық нысандарды дайындау
Изготовление Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики
Казахстан, а также материальных объектов с их изображением

10

1.85.

Этил спиртінің өндірісі
Производство этилового спирта

500

1.86.

Сырадан басқа алкоголь өнімдерінің өндірісі
Производство алкогольной продукции, кроме пива

500

1.87.

Сыра өндірісі
Производство пива

100

1.88.

Алкоголь өнімдерін өндіру аумағында оларды сақтауды, көтерме және (немесе) бөлшек
саудада сату қызметін қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау, көтерме және (немесе)
бөлшек саудада сату
Хранение, оптовая и (или) розничная реализация алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению, оптовой и (или) розничной реализации алкогольной продукции на территории
ее производства

100

1.89.

Темекі бұйымдарының өндірісі
Производство табачных изделий

500

1.90.

Тауарлардың экспорты мен импорты
Экспорт и импорт товаров

10

1.91.

Астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жөнелту
Приемка, взвешивание, сушка, очистка, хранение и отгрузка зерна

10

1.92.

Астықты экспортқа өткізу жөніндегі қызмет
Деятельность по реализации зерна на экспорт

10

1.93.

Ойын бизнесі саласындағы қызмет:
Деятельность в сфере игорного бизнеса:

1.94.

2.
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Казино және ойын автоматтары залы үшін жылына
для казино и зала игровых автоматов в год

3 845

Тотализатор және букмекерлік кеңсе үшін жылына
для тотализатора и букмекерской конторы в год

640

Тауар биржасы саласындағы қызмет:
Деятельность в сфере товарных бирж:
тауар биржасы үшін
для товарной биржи

10

Биржалық брокер үшін
для биржевого брокера

5

биржалық дилер үшін
для биржевого дилера

5

Лицензиялардың телнұсқасын бергені үшін лицензиялық алым ставкалары:
Ставки сбора за выдачу дубликата лицензии:
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2.1.

Тауарлардың экспорты мен импортына лицензиялардың телнұсқасын беруден басқа,
барлық қызмет түрлері үшін
за все виды деятельности, за исключением выдачи дубликата лицензии на экспорт и импорт товаров

Лицензия беру
кезіндегі
лицензиялық
алым
ставкасының
100%-ы
100% от ставки при
выдаче лицензии

2.2.

Тауарлардың экспорты мен импортына
на экспорт и импорт товаров

1

3.

Лицензияларды қайта рәсімдегені үшін лицензиялық алым ставкалары:
Ставки за переоформление лицензий:

3.1.

Тауарлардың экспорты мен импортына лицензияларды қайта ресімдеуден басқа,
барлық лицензия түрлері үшін
за все виды лицензий, за исключением переоформления лицензии на экспорт и импорт товаров

Лицензия беру
кезіндегі
лицензиялық
алым
ставкасының
10%-ы, бірақ 4
АЕК-тен аспайды
10 % от ставки при
выдаче лицензии,
но не более 4 МРП

3.2.

Тауарлардың экспорты мен импортына лицензияларды қайта ресімдеу үшін
за переоформление лицензии на экспорт и импорт товаров

1

Лицензиялық қызмет үшін лицензиялық алым ставкалары: мұнай-газ өңдеу
өндірістерін пайдалану;
за лицензирование деятельности: эксплуатация нефтегазоперерабатывающих производств;

- 500 еселік
айлық АЕК
500-кратный размер МРП

тау-кен, мұнай-химия, химия өндірістерін жобалау, газ, мұнай мен мұнай өнімдерін
сақтау объектілерін, магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай
өнімдері құбырларын пайдалану
проектирование и эксплуатация горных, нефтехимических, химических производств, эксплуатация
объектов хранения газа, нефти и нефтепродуктов, магистральных газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов

10-еселік айлық
АЕК
10-кратный размер
МРП

азаматтық және қызметтік атыс қаруы мен оның патрондарын, суық қаруды, сондай-ақ
газ қаруы мен оның патрондарын әзірлеу, өндіру, жөндеу, сату, коллекциялау, экспонаттау
разработка, производство, ремонт, торговля, коллекционирование, экспонирование огнестрельного гражданского и служебного оружия и патронов к нему, холодного оружия, а также газового оружия и патронов к нему

10- еселік айлық
АЕК
10-кратный размер
МРП

Азаматтық және қызметтік атыс қаруы мен оның патрондарын, суық қаруды, сондай-ақ
газ қаруы мен оның патрондарын сатып алу
приобретение огнестрельного гражданского и служебного оружия и патронов к нему, холодного
оружия, а также газового оружия и патронов к нему

3- еселік айлық
АЕК
3-кратный размер
МРП

азаматтық, пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды
әзірлеу, өндіру, өткізу
разработка, производство, торговля гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением

10- еселік айлық
АЕК
10-кратный размер
МРП

Азаматтық, пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып
алу
приобретение гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением

3- еселік айлық
АЕК
3-кратный размер
МРП

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін
для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

40- еселік айлық
АЕК
40-кратный размер
МРП
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Қосымша 5.
Приложение 5.

Шарт құрылымы
1.Шарттың атауы, қойылған күні, шартты жасау орны.
Егер келісім шарттың жасау орны көрсетілмесе, азаматтың немесе оферта жіберген заңды тұлғаның тұратын
жерінде шарт жасалды деп таниды.
2. Кіріспе (шарт тараптарының сипаттамасы)
Кіріспеге кіреді:
- Шартты жасаған тұлғалардың толық атауы; лицензиялардың нөмiрi(керек болған жағдайда), тұлғаны тіркеу туралы куәлік, салық төлеушiнің тіркеу нөмері көрсетіледі.
- оның өкiлеттiктерiнiң негiзi және шартқа қол қоюшының қызметі, аты - жөні (Жарғы, Сенiмхат т.с.с)
- Шартта жалпы қабылданған Шарт тараптарының атауы (Сатушы-Сатып алушы, Лизинг беруші - Лизинг алушы
және т.б)
3. Шарттың мәнi, атап айтқанда:
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарт мәнiнiң айқын және дұрыс тұжырымы;
- келiсiм шарт тараптарының негiзгi мiндеттемелерi;
Мысалы, шарттың сатып-алу мәнi шарт үшін төмендегiше көрiне алады:
1.1. Шарт негізінде сатушы сатып алушы меншігіне тауарды тапсыруға міндетті, ал сатып алушы тауарды қабылдап,
шарт негізінде белгілі бір ақшалай соманы төлеуге міндетті.
1.2. Осы шарттың мәні тауар болып табылады......( бірегей тауар болса, ал егер түрлі мүлік болса, онда тауар сипаттамасын шарттың жеке бөліміне енгізу қажет.)
4.Шарт құны (Шарт сомасы)
- мәмiлелердiң осы түрлеріне қарастырылған салықтарды есепке алғанда немесе есепке алмағанда, тауар
бірлігінің бағасы;
- тауар бірлігінің бағасы шарт сомасымен есепке алынды;
- Баға және соманы есепке алатын шығындар;
- Шарттың іске асу аралығында баға және соманың өзгеру мүмкіндігі;
- Баға жабдықтау шартын есепке алуы керек және тағы сол сияқтылар. (ыңғайлы болу үшiн 2000-шi Инкотермс
немесе 2010-шi Инкотермсті қолдануға болады)
Талаптардың келісімдерімен қойылған шарттың орындалуы баға бойынша төленеді.
Орнатылған және реттелген уәкілеттік мемлекет құрылымдарына заң актілерінде қарастырылған жағдайда баға
(тариф, баға, мөлшерлеме) қолданылады.
Шарт жасалғаннан кейінгі бағаның өзгерісіне шарттарда, заңға сәйкес актілерде немесе тәртіпке қойылған
заңды актілерде қаралған жағдайларда ғана рұқсат беріледі. Өтемдік келісімде баға қаралмаған болса және
келісімнің шартынан шығып айқындалмаған болса, келісімнің орындалуы келісімнің жасалу уақытында салыстырмалы жағдайларда әдетте меңзесі тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге алынатын құнмен шығарылуы керек болып
есептеледі.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Конституциясының 282 тармағына сәйкес «Қазақстан Республикасы аумағында ақшалай міндет теңгемен көрінуі тиіс». Шетел валютасының қолданылуына, сонымен бірге міндетті
есептеулердің жүзеге асырылуы барысында төлем құжаттарының шетелдік валютада қолданылуына тек Қазақстан
Республикасының заңды актілерінде анықталған, соның тәртібі бойынша қабылданған шарттар мен жағдаларда
ғана рұқсат беріледі. Ақшалай міндеттемеде оның шет елдік валюта сомасына баламалы нақтылы сомада теңгемен
төлемге жататыны қарастырылуы мүмкін. Бұндай жағдайда теңгемен төлемге жататын сома Ұлттық Банктің ресми
курсы бойынша немесе шетел валютасына сәйкес қойылған және тараптардың келісімі бойынша қабылданған курс
бойынша анықталады.
5. Тараптардың құқығы мен міндеті (міндеттемелер)
-	Әрбір жақтың заң талаптарын есепке алу құқығын толық сипаттау;
-	Әрбір жақтың заң талаптарын есепке алу міндеттерін толық сипаттау;
- Өзара міндеттерін толық сипаттау
- Кезектілік міндеттерін орындау
- Міндеттерді бөліп орындау мүмкіндіктері
- Үшінші тұлғаның пайдасына міндеттерді орындау мүмкіндіктері
-	Әрбір жақтың міндеттерін орындауға кірісу мүмкіндіктері
- міндеттерді орындауға байланысты бір тараптың келесі тараптың қызметін бақылау мүмкіндігі
- Азаматтық құқықтың ең басты қағидасы «тараптардың теңдігі» болып табылады.
Бірінші кезекте бұл қағида осы шарт бөлімінде орындалуы керек.
Кейбір жағдайда, тараптар үшін заң анықталған құқық тізімін және міндеттемелерін қарастырады.
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6. Шарт бойынша есептеу және тәртіп, төлемдерді жүзеге асыру жолдары.
Қазақстан Республикасының заңнамаларында шарт бойынша есеп және тәртіп пен төлемдердің жүзеге асыру жолдары (әдістер) бекітіледі. Қазақстан Республикасының заңында 1998 жылдың 29 маусымынан № 237 – 1 «Ақша аудармалары және төлемдер туралы» төлемдер мен есептеулерді жүзеге асырудың мүмкін болу нұсқаларын жала
жабу деп атап өту керек. Атап айтқанда мыналар:
1) Қолма қол ақшалардың берілуі
2) төлем тапсырмаларының көрсетілуі
3) чектерді беруі
4) индоссамент бойынша векселдердiң беруi немесе олардың берiлуi;
5 ) төлем карточкаларды қолдану;(соның iшiнде микропроцессорлық төлем карточкалары)
5-1) электрондық ақшалардың берілуі
6) банктің есептің тікелей дебеттенуі
7)төлем тапсырма-талаптарының көрсетілуі
8) ақша жинау ұйғарымдардың көрсетілуі
9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да әдістері
Ұзақ мерзімді міндеттемелерде төлемнің міндетті тараптық келісілген индекстелуі қаралуы мүмкін. Төлемдердің
жүзеге асырылуының әдістерінің қолданылу ерекшеліктері мен ережелері және нұсқаулардың мазмұнына қойылатын
негізгі талаптар ҚР Ұлттық Банкінің заңды актілерімен және нормативті құқықтық актілермен бекітіледі. 4000 айлық
есептік көрсеткіштен артық болатын заңды тұлғалық төлемдер тек ақшасыз реттерде іске асады.
7.Міндеттемелердің орындалу мерзімі.
Егер міндеттемелер сол күні орындауға жататын болса, немесе сол уақыт аралығында жасалу керек болса,
міндеттемелерді қарастырады немесе оның орындалу кезеңін немесе сол күнді анықтауға мүмкіндік береді.
Міндеттеме оның орындалу мерзімін және бұл мерзімді анықтауға мүмкіндік беретін шарттарды ескермеген
жағдайда ол міндеттеме пайда болғаннан кейінгі нақты мерзімде орындалуы тиіс. Міндеттеме нақты мерзімде
жүзеге асуы тиіс. Ал орындалу мерзімі талап ету уақытымен анықталған міндеттемеде қарыздар кредитормен
талаптарды белгілеген күннен бастап есептегенде егер орындалу міндеті заң шеңберінен, іскерлік айналымнан
және міндеттеменің қолданылу аясынан шықпайтын болса, жеті күндік мерзімде талапты орындауы керек. Орындалу мерзімі ұзақ уақытқа есептелген міндеттемелер егер басқа жағдайлар міндеттеменің шарттарында немесе
заңнамада қаралмаса, сонымен бірге міндеттердің қолданылу және іскерлік айналымның ережелері шеңберінен
шықпаса өздеріне белгіленген тиісті мерзім аралығында (күн, онкүндік, ай, тоқсан, т.б) нақты орындалуы тиіс.
8. Міндеттерді орындау жолындағы ақпарат
9.Міндеттерді орындау орны (Жабдықтау негізі)
• Шартты орындау орнын анықтау
Егер міндеттемелер шартымен немесе іс айналым салтымен, міндеттеме заты немесе міндеттеме шарттары
заңнамамен орындалу орны анықталмаса,орындалу жасалу керек:
1) Мүлікті табу орнына жылжымайтын мүлікті міндеттеме бойынша тапсыру.
2) Тасымалдауды қолдану арқылы басқа мүлікті немесе міндеттеме бойынша тауарды беріп жіберу. Несиені жеткізу
үшін бірінші тасымалдаушы адамға мүлікті өткізу.
3) Міндеттеменің туындау уақытында егер ол несиешіге белгілі орын болса, мүлікті жасау немесе сақтау орнында,
басқа міндеттемелерге байланысты тауарды немесе өзге де мүлікті кәсіпкерге жеткізу.
4) Ақша бойынша міндеттемелер несиенің тұрғылықты жерінде міндеттемелердің туындау кезінде, ал несие алушы заңды тұлға болса, міндеттеме туындаған кезде оның сол жерде болуы;
5) Қарызшының тұрғылықты жерін өзге де міндеттемелер бойынша, ал егер қарызшы заңды тұлға болса, оның
тұрғылықты жеріне;
• Жабдықтау негізін анықтау
Шарттағы ИНКОТЕРМС 2000 немесе ИНКОТЕРМС 2010 шарттарының қолданылуын іс айналымының салты деп
есептесе болады.
Халықаралық сауданы жеңілдету және сауда терминдерін түсіну үшін Халықаралық сауда палатасының ресми ережесі Инкотермс болып табылады. Сілтемеде көрсетілгендей Инкотермс 2000 немесе Инкотермс 2010 шартта
сатып-алу (жабдықтау) тараптардың міндеттемелерін анықтайды және тәуекелдік заң қиындықтарын төмендетеді.
Бұл жағдайлар міндеттеменің шарттарында немесе заңнамада қаралмаса, сонымен бірге міндеттердің қолданылу
және іскерлік айналымның ережелері шеңберінен шықпаса қарыздар міндеттемені мерзімге дейін орындауға
құқылы. Кәсіпкерлік қызметпен сабақтас міндеттеменің мерзімінен бұрын орындалуы міндеттеменің шарттарында немесе заңнамада қаралмаса, сонымен бірге міндеттердің қолданылу және іскерлік айналымның ережелері
шеңберінен шықпаса ғана жүзеге асырылады.
Егер заңнамада немесе міндеттеменің шарттарында қаралмаса, сонымен бірге міндеттердің қолданылу және
іскерлік айналымның ережелері шеңберінен шықпаса өзара екі жақты міндеттемелер екі жақ тарапынан бірдей
мерзімде орындалуы керек. Егер заңнама актілерімен немесе міндеттеменің шарттарына қарсы болмаса, екі жақтың
бірі міндеттемені орындамаса немесе лайықсыз орындаса міндеттемені өзара орындау барысында және өздерінің
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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міндеттерін орындаудағы қарсы талаптарға қанағат етілсе, екінші жақ міндеттемеден босатылады.
Инкотермстің мақсаты ішкі сауда саласында кеңінен қолданылатын сауда терминдерін түсіндіретін халықаралық
ережелердің жиынтығын қамтамасыз ету болып табылады. Сайып келгенде, әртүрлі елдерде едәуір дәрежеде
осындай терминдердің әрқилы түсіндірілуін қысқарту қажет немесе бұндай әрекеттен қашу керек. (Мәселені шешу
үшін Халықаралық сауда палатасы 1936 ж тұңғыш рет сауда терминдерін дәл анықтаудың халықаралық ережелер
жинағын жариялады. Бұл ережелер «1936 ж Инкотермс» деген атпен белгілі. Кейінірек 1953, 1967, 1976, 1980, 1990,
2000 жылдары түзетулер мен толықтырулар енгізілді және бұл ережелер 2010 ж. халықаралық сауданың заманауи іс-тәжірибесінде сәйкестелді).
Инкотермстің қызметінің саласы сатылған тауарлардың қойылымына қатысты сатып-сатып алу келісім
шартының тараптарының міндеттемелерімен және құқықтарымен байланысты сұрақтармен шектелетінін атап
өту керек. (Бұл жерде «тауар» сөзі компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету секілді «материалдық емес тауарларды» қоспағанда «материалдық тауарлар» мағынасында). Инкотермсті термин ретінде қолдану мен қоюды
таңдағанда оған шынайы байыпты қарау керек және жазудан бұрын әрбір терминнің қандай мағына беретінін және
ол қаншалықты сәйкес келетінін жақсылап оқу керек.
Топтарды қарастырамыз. (ИНКОТЕРМС 2000 талаптары бізбен әдейі қарастырылды. ИНКОТЕРМС-тың шығарылған
жылын, терминін және таңдау шарт тараптарының құқығы болып табылады. )
Е тобы
Жіберу EXW Франко зауыты (орын атауы)
«E» – термині сатушыға минималды міндеттемелерді тапсырады: сатушы тек қана келісілген орында, әдетте
сатушының жеке ғимаратында, өкімде көрсетілгендей сатып алушыға тауарды беруге мүмкіндік жасау. Бір шетінен,
іс жүзінде тәжірибеде жиі болатындай, сатушы сатып алушыға, сатып алушымен ұсынылған тауарды көлік құралына
тиеу үшін жиі көмектеседі.
«F» – термині төмендегідей мәселелерді қарастырады: сатушы сатып алушының нұсқауына сәйкес тауарды жеткізуге әзірлеу керек, егер шартта жеткізу орны ретінде сатуышының ғимараты көрсетілсе; егер тауар сатып
алушының транспортына тиелсе, жеткізу орындалған болып есептеледі; ал басқа жағдайларда тауар сатып алушының
иелігіне берілген кезде жеткізу орындалған болып есептеледі (тауар сатушының траспорттық құралынан түсірілмеген
кезде).
FAS терминіндегі өзгеріс маңызды орын алады. Міндеттемелерге қатысты экспорт үшін тауарды тазалау, сатып
алушыға емес, бұл міндеттемелер өте кең көлемде сатушыға тапсырылған.
С тобы
Негізгі тасымалдау төленген

CFR Фрахт және құны
(...қабылдаушы порттың атауы)
CIF фрахт және сақтандыру, құн
(...қабылдаушы порттың атауы)
CPT Фрахт/тасымалдау дейін төленген
(... жеткізілген орынның атауы)
CIP Фрахт/тасымалдау сақтау дейін төленген
(... жеткізілген орынның атауы)

«С-терминдері» сатушыға әдеттегі жағдайларда өзінің жеке есебінен тасымалдау келісімін жасауды міндеттейді.
Сондықтан көлік шығындарын төлеуге тиісті болғанға дейінгі орын міндетті түрде сәйкес келетін «С-терминінен»
кейін көрсетілуі тиіс. CIF және CIP терминдеріне сәйкес сатушы тауарды сақтандыруы қажет және сақтандырудың
шығындарын қамсыздандыруы керек. «С-терминінің» мәні сатушы тиісті түрде сатып-сатып алу және тасымал
келісімдерін жасап, тасушыға тауарды беріп және CIF, CIP терминдеріне сәйкес сақтандыруды қамтамасыз еткеннен кейін оның (сатушының) алдағы кез-келген тәуекелдерден және шығындардан босатылуы болып табылады.
Сақтандырумен байланысты тек екі термин бар: CIF және CIP. Бұл терминдерге сәйкес сатушы сақтандырумен сатып алушының пайдасына қамтамасыз етуі керек. Кейбір жағдайларда өздерін сақтандыру керек пе, қаншалықты
сақтандыру керектігін тараптар өздері шешеді. Сатушы сақтандыруды сатып алушының пайдасына шешетін
болғандықтан, ол сатып алушының нақты талаптарын білмейді. Лондон сақтандырушыларының ұйымының жүктерді
сақтандыруының шарттарына сәйкес сақтандыру «С» шартымен «ең төменгі бүркеуде», «В» шартымен «ортаңғы
дәрежедегі бүркеуде», «А» шартымен «кең ауқымдағы бүркеуде» жүзеге асырылады.
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D тобы
Келу

DAF Шекараға дейінгі жеткізілім
(... жеткізілген орынның атауы)
DES Кемелерден жеткізу
(...қабылдаушы порттың атауы)
DEQ (кемеден жабдықтау)
(...қабылдаушы порттың атауы)
DDU бажды төлеуiнсiз жабдықтау
(... жеткізілген орынның атауы)
DDP бажды төлеуiмен жабдықтау
(... жеткізілген орынның атауы)

«D» – сатушы келісілген орынға, шекарадағы бекітілген мекенге немесе импорт еліне тауардың жеткізілуіне
жауап береді. Тауардың осы орындарға жетуіне дейінгі барлық шығындар мен тәуекелді сатушы өз міндетіне алады. «D-терминіне» сәйкес DDP қоспағанда, сатушы белгіленген елде импорт үшін тазаланған тауарды жеткізуге
міндетті емес.
10. Тауардың саны және сапасы. (керек болған жағдайда)
• саны және сапасы бойынша (жұмыстар) тауарды қабылдауы
• сапаға қойылатын талап
• сапаның кепiлдiктерi
• сапаны растайтын құжаттар
• (жұмыстар) сапасыз тауарды алмастыру
• сапаны тексеру
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 сәуіріндегі № 544-II «Сауда қызметін реттеу туралы» заңға сәйкес,
Қазақстан Республикасы нарығындағы айналымға тиісті сападағы, қауіпсіздік ережелеріне және сәйкесінше
нормативтік құжаттар, техникалық шарттарға жауап беретін тауарлар кіреді. Тауардың сапасы жайлы мәлімет
келесідей ақпаратпен расталуы керек.
1 ) шығарушының тауарлық белгісімен;
2 ) тауардың шығарылған қаласымен;
3 ) тауардың құрамы туралы;
4 ) азық-түлiк тауарлары үшiн – тағам құндылығымен;
5 ) жасалған күнімен;
6 ) жарамдылық және сақтау мерзiмi;
7 ) стандарттау бойынша нормативтiк құжатты нұсқауымен көрсету;
8 ) стандарттау бойынша нормативтiк құжатты басқа мәліметтердің нұсқауымен көрсету;
Тауар сапасына қойылатын жоғарыда аталған талаптар туралы ақпарат затбелгіде (тауарға жапсырылатын
қағаз), жазба белгіде, қосымша парақ-беттерде қазақ және орыс тілдерінде берілуі керек. Сондықтан тауар сатып
алу барысында алдағы уақытта қайта сату үшін керекті жазба белгілер мен жапсырмалардың дайындалу шартын
бағаға қосыңыз.
Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған, міндеттемеге жататын сәйкестіктің расталуы,техникалық
реттеу туралы тауар сату барысында сатып алушының талабы бойынша Сіз оған сәкесінше сертификат (белгiленген
үлгiдегi бланктердердің көшiрмесі) немесе сәйкестік туралы декларация көрсетуіңіз керек. Cондықтан сатушыдан
бұл құжаттарды талап ету керек.
11.Таңбалау және орама.
•
тауарды бүйіп-түюге және таңбалауға қойылатын талаптар (жұмыстар, қызметтер)
•
кәдiмгi талаптар
•
габариттер т.с.с.
12. Тәуекел өткелдері, сақтандыру, кепiлдiктер
•
тәуекелдердiң өту кезiңі
•
тауарды сақтандыру, тәуекелдер т.с.с.
•
сақтандыру сомасы және төлемдер
•
сақтандыру бойынша тараптардың мiндеттерінің бөлiнiсi
•
мiндеттемелердiң орындау кепiлдiктерi
13. Тараптардың хабарлама қағазы
•
орындау туралы хабарлама қағазы
• міндет шарттарының өзгертулер туралы хабарлама қағазы
• шарттағы өзгерiстер туралы хабарлама қағазы
•
байланыстың түрлерi
•
Хабарлама қағазының алуын растау
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14. Шарт бойынша залалды өтеу (санкция), мiндеттемелердiң орындалмауына байланысты
жауапкершiлiк
Мiндеттеменiң орындауы заңмен немесе шартта ескерiлген тағы басқа әдiстермен тұрақсыздық айыбы, кепiлдiкпен,
қарыздардың мүлiктi ұстап қалуы, кепiлшiлiкпен, кепiлдiкпен, кепiлпұлмен қамтамасыз етiле алады.
•тараптардың міндеттемелерді орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбы. (айыппұлдар және өсім)
• затты кепілақыдан, кепілдіктен шығару
• санкциялардың көрсету мерзiмдерi
15. Тосын оқиға (жеңiлмейтiн күштiң жағдайы)
• шартта жеңуге болмайтын күш деп санауға болатын жағдайлар тiзiмi
• жеңуге болмайтын күштің қолдану мерзімі
• жеңуге болмайтын күштің жағдайының басталуы туралы хабарлар реті
• жеңуге болмайтын күш жағдайларының пайда болуына байланысты шарттың бұзылу мүмкіндігі
Заңнамаға сәйкес, тараптардың ешқайсысы жауап бермейтін жағдаят салдарынан тараптардың біреуінің жүзеге
асыруы мүмкін болмаса, заңнамалық актіде немесе шартта басқа жағдай қарастырылмағандықтан, тараптардың
ешқайсысы да шарттың орындалуын талап ете алмайды.
Бұл жағдайда тиісінше қарсы жүзеге асыруларды алмай, тараптардың әрқайсысы орындағандарының барлығын
қайтаруды талап етуге құқылы.
Егер өзге шартта есертілмеген болса, заңнамамен жиі ескертіліп отырады және шарттың мазмұнына өте
маңызды мән беріледі.
16. Шарттың қолданылу мерзiмі
• шарт күшіне енген кезде
• шарт тоқтатылған кезде
• шартты қолдану уақыты
• шарт бойынша құпиялықтың сақталу уақыты
Шарт өз күшіне енді және бітім жасалған сәттен бастап тараптар үшін міндетті болып табылады. Тараптар
орнатуға құқылы шарт жасауға дейін пайда болған олар келіскен шарттың шарттары олардың қарым қатынастарына
қолданылады.
Егер шарт бойынша мерзімнің аяқталуы тараптардың міндеттемелерін тоқтатылуына әкеліп соқса, шарттың
қолдану мерзімі шартпен немесе заңмен қарастырылады. Қолдану мерзімі көрсетілмеген шартты тараптардың
міндеттемелерін орындалуының аяқталу кезі анықталғанға дейін деп таниды.
- Шарт қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін шарттың бұзылғаны тараптарды жауапкершіліктен босатпайды.
17. Түсiру құжаттары
тиеу кезінде тапсыруға жататын құжаттардың толық тізімі
- 18.Тауарды өткізу-қабылдау (жұмыстар, қызметтер)
- тараптардың тауарларды өткізіп-қабылдауға қол қою үшін қажетті құжаттардың толық тізімі
- тауарларды қабылдап-тапсыруға құқығы бар өкілетті тұлғалардың тізімі
- тапсыру мерзімі, тапсыру орны
меншiк құқығының ауысуы
- техникалық қызмет көрсету, техникалық құжаттама
19. Келіспеушілік пен қайшылықтар (төрелік ескертпе)
- құқық қолданушылықтың анықтамасы
- егер талап ретiнiң анықталуы мiндеттi түрде алдын ала заңмен ескерiлмесе
- сотта талқыланған келіспеушілік болуы мүмкін ( мемлекеттік сот, аралық сот т.с.с.)
20. Коммерциялық құпия
• шарт бойынша коммерциялық құпияны сақтау міндеттемелерінің қолдану мерзімі
• шарт бойынша коммерциялық құпияны құрайтын мәлiметтер тiзiмi
• шарт бойынша коммерциялық құпияға рұқсаты бар тұлғалар тiзiмi
21. Шарт күшiнiң аймақтық саласы
• аумақ, шарты немесе оның бөлiгiн тиiстi жерiнде орындау
•
ақшалай мiндеттемелердi орындаудың аумағы
22.Міндеттер мен құқықтың берілуі
• шартты толық немесе оның бөліктерін үшінші тұлғаның орындау мүмкіндігі
• үшінші тұлғаның есепті көбейту мүмкіндігі
• шарт бойынша үшінші тұлғаға міндеттері мен құқығының берілуі
23. Өзгерiс шарттары, шарттың күшін жоюы және тоқтатуы
• бiржақты реттегі шарт шарттарының өзгеру мүмкiндiгi
• біржақты реттегі шарттың тоқтату мүмкіндігі
• шартты тоқтату, өзгертуге мүмкін болатын тараптар
• Шарттың мерзімінен бұрын тоқтату шарты
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•

тараптардың шарттың мерзімінен бұрын тоқтату құқығы (міндеттер)
24. Шарт тілі
• шарт қай тілде (тілдерде) құрылған
• түрлі оқу жағдайында қай тіл басымдылық таныта алады.
1997 ж 11 шілдеде қабылданған № 151-1 «ҚР Тілдері туралы» заңға сәйкес жеке және заңды тұлғалармен жазбаша
түрде жасалатын келісімдер басқа тілдерге аудару қажет болған жағдайда керекті қосымша айқындауышымен бірге
мемлекеттік және орыс тілдерінде мазмұндалады. Шетелдік жеке және заңды тұлғалармен жазбаша түрде жасалатын келісімдер мемлекеттік тілде әрі тілге қолайлы бағытта жасалады.
25.Тараптардың заңды мекенжайы
•
заңды мекенжайдың толық сипаттамасы және әрбiр тараптың байланысу телефондары
• әрбiр тараптың банктiк деректемелері
26.Тараптардың қолдары
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№_________ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТЫ
___________ қ.

					

«____»_________ 20__жыл

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын _______________________________________________ кәсіпорын
(ұйым) атынан,
___________________________________негізінде әрекет ететін, ___________________________________
________________(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) бірінші жақтан және бұдан әрі Орындаушы деп аталатын,
_____________________________________________(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) азамат екінші жақтан,
бұдан былай бірге «Тараптар», жеке «Тарап» болып аталатын, қызмет көрсету туралы төмендегі осы Шартты (бұдан
әрі – Шарт) жасасты:
1.ШАРТТЫҢ МӘНІ
1.1. Тапсырыс беруші қабылдауға және ақы төлеуге, ал Орындаушы осы Шартта белгілеген тәртіпте
____________________________________________________________________ қызмет көрсетуге міндетті
қызметтің аты

(бұдан әрі- «Қызметтер»).
1,2, Екі Тараптың өкілетті өкілдері Көрсетілген қызмет туралы актіге (Осы Шарттың №1 қосымшасы) қол қойған кезден бастап, Орындаушы қызметті толық және тиісті деңгейде орындаған болып саналады.
2. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ
2.1. Тапсырыс беруші Орындаушыға қызметі үшін ___________________________________________________
________ теңге көлемінде төлем жасауға міндетті.
2.2. Көрсетілген қызмет үшін төлем теңгемен қолма-қол жасалады немесе осы Шартта көрсетілген Орындаушының
есеп шотына аударалады.
2.3. Төлем жасауға ұсынылатын Көрсетілген қызмет туралы актісі болып табылады.
2.4. Тапсырыс беруші Көрсетілген қызмет туралы актіні алған кезден бастап ______________ (____________)
күнтізбелік күн ішінде оны қарастырады, қарсылығы болмаса, қол қояды және Көрсетілген қызмет туралы актіні немесе бас тарту негізін Орындаушыға жібереді.
3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
3.1. Тапсырыс беруші міндетті:
3.1.1. осы Шарттың талаптарына сәйкес нақты көрсетілген қызметтің құнын төлеуге;
3.1.2. Орындаушыны Қызметті орындауға қажетті техникалық құжаттамамен және басқа да құралдармен өз
қаражатынан жабдықтауға.
3.2. Орындаушы міндетті:
3.2.1. Осы Шартта қарастырылған қызметтерді сапалы және Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес тиісті деңгейде
көрсетуге;
3.2.2. «__________»____________ 20________ жылдан «________» ________20__________ жылға дейін
қызмет көрсетуге;
3.2.3. Осы Шартта басқа қарастырылмаса, қызметті Тапсырыс берушінің материалдары мен жабдықтарын пайдалану арқылы көрсетуге;
3.2.4. Орындаушының көрсететін қызметінің сапасына кері әсерін тигізетін немесе Қызмет көрсетуге кедергі
келтіретін жағдайлар туралы Тапсырыс берушіге дереу хабарлауға;
3.2.5. Тапсырыс беруші кемшілікті анықтаған кезден бастап ______________ (____________) күнтізбелік күн
ішінде өз қаражатынан анықталған кемшілктерді жоюға;
3.2.6. Егер осы Шарттың шарттарына қайшы келмесе, қызмет көрсету барысында Тапсырыс берушінің нұсқауларын
орындауға.
4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
4.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің алдында қызметтің осы Шарттың талаптарына сәйкес орындалуына
жауапкершілік жүктейді.
4.2. Егер Орындаушы көрсеткен қызметтің сапасы нашарласа, осы Шарттың талаптарына сәйкес келмесе немесе
басқа да кемшіліктер болса, Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша Орындаушыдан талап етуге құқылы:
4.2.1. Тапсырыс беруші кемшіліктерді анықтаған кезден бастап (____________) күнтізбелік күн ішінде көрсетілген
қызметтің кемшіліктерін өтеусіз жоюды талап етуге;
4.2.2. осы Шартта Қызмет үшін белгіленген бағаны мөлшерлес сомаға азайтуға.
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5. ДАУЛАРДЫ ШЕШІУ ТӘРТІБІ
5.1. Орындаушы мен Тапсырыс беруші осы Шартқа және оған байланысты туындаған кез келген дауларды және
келіспеушіліктерді бейбіт шешу үшін барлық шараларды қолданады.
5.2. Егер Тараптар келісімге келмесе, онда барлық даулар қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес сот тәртібінде шешіледі.
6. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
6.1. Бірде бір Тарап өз құқығы мен міндетін келесі Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа беруге құқығы жоқ.
6.2. Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгертулер мен толықтырулар жазбаша ресімделіп, Тараптардың қолы қойылған
жағдайда жарамды болып табылады.
6.3. Осы Шарттың барлық Қосымша келісімдері Тараптардың қолы қойылып, мөрімен куәландырылған жағдайда
Шарттың ажырамас бөлігі болып саналады.
6.4. Осы Шарт орыс тілінде заң күші бірдей, әр Тарапқа арналып 2 (екі) данада жасалды.
6.5. Осы Шарт бойынша реттелмейтін барлық жағдайлар, Тараптар қолданыстағы Қазақстан Республикасы
заңнамасын басшылыққа алады.
7. ШАРТТЫ БҰЗУ
7.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті орындамаған жағдайда,
келесі Тарап Шарт бұзылғанға дейін (____________) күнтізбелік күн ішінде қарама-қарсы Тарапты жазбаша хабардар ете отырып, біржақты тәртіпте осы Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.
8. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНУ МЕРЗІМІ
8.1. Осы Шарт екі Тараптың уәкілетті өкілдері қол қойған кезден бастап күшіне енеді және осы Шарт бойынша өз
міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданыста болады.
9. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:
«Тапсырыс беруші»:
______________________________
Мекенжайы
СТН
ЖСК
Банк
БСК
Кбе 1

«Орындаушы»:
______________________________
Мекенжайы
СТН
ЖСК
Банк
БСК
Кбе 1

Директор_______________________

Директор_______________________
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Қосымша №1
«___» _____________ 20__ж.
№__________________
Қызмет көрсету шартына
Көрсетілген қызмет/орындалған жұмыс
АКТІСІ
___________ қ.

						

«____»_________ 20__жыл

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын _______________________________________________ кәсіпорын
(ұйым) атынан,
___________________________________негізінде әрекет ететін, ___________________________________
______________(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) бірінші жақтан және бұдан әрі Орындаушы деп аталатын, ____
_________________________________________(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) азамат екінші жақтан бұдан
былай бірге «Тараптар», жеке «Тарап» болып аталатын, төмендегі туралы Көрсетілген қызмет актісін жасасты:
1. Орындаушы Шарттың талаптарына сәйкес толық көлемде __________________________________________
______________________қызметін көрсетті.
2. Тапсырыс берушінің көрсетілген қызметті сапасы және саны бойынша шағымы жоқ.
3. Тапсырыс беруші Орындаушыға көрсеткен қызметі үшін ____________________________________________
_______________ теңге көлемінде төлем жасауға міндетті.
4. Осы акті әр Тарапқа арналып заң күші бірдей 2 (екі) данада жасалды және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, Тараптардың есеп айырысуы үшін негіз болып табылады.
ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:
«Тапсырыс беруші»:
______________________________
Мекенжайы
СТН
ЖСК
Банк
БСК
Кбе 1

«Орындаушы»:
______________________________
Мекенжайы
СТН
ЖСК
Банк
БСК
Кбе 1

Директор_______________________

Директор_______________________
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No. _____Еңбек шарты
___________ қ.

								

«____»_________ 20__жыл

Бұдан әрі «Жұмыс беруші» деп аталатын _______________________________________________ кәсіпорын
(ұйым) атынан,
_________________________________________________(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) бірінші жақтан
және бұдан әрі «Жұмысшы» деп аталатын, _____________________________________________(лауазымы,
тегі, аты, әкесінің аты) азамат екінші жақтан төмендегі осы Шартты жасасты:
1. ЕҢБЕК ШАРТЫНЫҢ МӘНІ
1.1.
Жұмысшы
Жұмыс
берушінің
ұйымына
:
___________________________________
_________________________ ретінде _____________________________________ лауазымын орындау үшін
айына (______________________________________________) теңге еңбекақы мөлшерімен қабылданады.
1.2. Жұмысшы «………» ……………………….. 200….жылдан бастап жұмысқа кіріседі және «……….» ……………………………..
200….жылға дейін жұмыс істеуге міндетті.
1.3. Жұмысшы «……….» …………………………….. 200….жылға дейін мерзімге қабылданады.
1.4. Осы еңбек шарты екі Тарап қол қойған кзеден бастап күшіне енеді.
1.5. Жұмыс берушінің жұмысы Жұмысшы үшін негізгі жұмыс орны болып табылады.
2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
2.1. Жұмысшы тікелей ………………………………….. бағынады.
2.2. Жұмысшы міндетті:
2.2.1. Келесі лауазымдық міндеттерді орындауға:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
2.2.2. ҚР Еңбек кодексінде және лауазымдық нұсқауда қарастырылған басқа да міндеттерді орындауға міндетті.
2.3. Жұмыс беруші ҚР қолданыстағы заңнамасында қарастырылған барлық талаптарды сақтауға міндетті.
2.4. Жұмыс беруші және Жұмысшы ҚР Еңбек кодексінде және ұжымдық шартта қарастырылған барлық құқықтарды
жүзеге асыруға құқылы.
3. ЖҰМЫС УАҚЫТЫНЫҢ РЕЖИМІ
3.1. Жұмысшы үшін Жұмыс беруші ҚР Еңбек кодексінде және жергілікті нормативтік актілерге сәйкес бекіткен ішкі
еңбек тәртібінің ережелері бойынша еңбек және демалыс режимі белгіленеді.
4. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
4.1. Осы Еңбек шартында қарастырылған міндеттерін орындамағаны немесе тиісті деігейде орындамағаны үшін Тараптар ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.
5. ЕҢБЕК ШАРТЫН ТОҚТАТУ
5.1. Осы Еңбек шартының тоқтату негізі ҚР Еңбек кодексіне сәйкес анықталады.
5.2. Барлық жағдайда Жұмысшының жұмыстан босатылған күні оның соңғы жұмыс істеген күні болып саналады.
6. КЕПІЛДІКТЕР МЕН ӨТЕМАҚЫЛАР
6.1. Осы Еңбек шартының қолданыс мерзімінде ҚР Еңбек кодексіде қарастырылған барлық кепілдіктер мен
өтемақылар Жұмысшыға қатысты болады.
7. ӘЛЕУМЕТТІК САҚТАНДЫРУ ТҮРЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ
7.1. Жұмыс беруші ҚР заңнамасында қарастырылған барлық міндетті әлеуметтік сақтандыру түрлері мен шарттарын жүзеге асыруға міндетті.
8. ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР
8.1. Осы Еңбек шартының талаптары құпиялы сипатта болып табылады және жариялауға жатпайды.
8.2. Осы Еңбек шартының талаптарының тараптар үшін міндетті заңды күші бар. Осы Еңбек шартына енгізіген
барлық өзгертулер мен толықтырулар екіжақты жазбаша келісіммен ресімделеді.
8.3. Еңбек шартын орындау барысында тараптар арасында туындаған даулар ҚР қолданыстағы заңнамасында
белгіленген тәртіпте қарастырылады.
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

203

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ

8.4. Осы Еңбек шартында қарастырылмаған барлық жағдайларда еңбек қатынастарын реттейтін ҚР заңнамасы
басшылыққа алынады.
8.5. Шарт заң күші бірдей екі данада жасалды, бірі- Жұмыс берушіде, екіншісі- Жұмысшыда сақталады.
9. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
Жұмыс беруші: ……………………………………………………………………………………………………
Жұмысшы: ………………………………………………………………………………………………………………………………,
Жеке куәлігі, серия ………………, No. …………………………….,
……………………………………………. «…….» ………………. 200…..ж. берілген,
Тұрғылықты мекенжайы: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
10. ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ
Жұмыс беруші (лауазымы көрсетіледі): …………………………………………….
Жұмысшы: …………………………………………….
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Структура договора
1.Название договора, дату подписания, место заключения.
Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту.
2.Преамбула (Описание сторон договора).
Преамбула включает:
- полное наименование лиц, заключающих договор, с указанием Свидетельства о регистрации лица, его регистрационного номера налогоплательщика, номера лицензии ( при необходимости);
- Должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор и основания его полномочий (Устав, Доверенность и т.п.);
- Общепринятое в договоре наименование каждой стороны договора (Продавец-Покупатель, Лизингодатель —
Лизингополучатель и т.д.).
3.Предмет договора, а именно:
- правильная и четкая формулировка предмета договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- основные обязательства сторон договора;
Например, для договора купли- продажи предмет договора может выглядеть следующим образом:
«1.1.Продавец обязуется передать товар в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять этот Товар
и уплатить за него определенную денежную сумму на условиях настоящего Договора.
1.2. Товаром по настоящему Договору является………(описание товара, если это однородное имущество, если же
имущество не однородно, то лучше вынести описание товара в отдельный раздел договора)».
4.Цена договора (Сумма договора).
- Цена единицы товара с учетом налогов, предусмотренных для данного вида сделок или без их учета;
- Сумма всего договора с учетом количества единиц товара;
- Расходы, которые учитывает цена и сумма;
- Возможность изменения цены и суммы в течение действия договора;
- Цена должна учитывать условия поставки и т.п. (здесь можно использовать для удобства ИНКОТЕРМС 2000 или
ИНКОТЕРМС 2010).
Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законодательными актами случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законодательными актами либо в установленном законодательными актами порядке. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть
определена исходя из условий договора, считается, что исполнение договора должно быть произведено по цене,
которая в момент заключения договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные товары, работы или услуги.
Необходимо также отметить, что в соответствии со Статьей 282 ГК Республики Казахстан «Денежные обязательства на территории Республики Казахстан должны быть выражены в тенге». Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов по обязательствам на
территории Республики Казахстан допускается в случаях и на условиях, определенных законодательными актами
Республики Казахстан или в установленном ими порядке. В денежном обязательстве может быть предусмотрено,
что оно подлежит оплате в тенге в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. В этом случае подлежащая уплате в тенге сумма определяется по официальному курсу Национального Банка, установленному для соответствующей иностранной валюты на день платежа, либо по иному курсу, установленному соглашением сторон.
В долгосрочных обязательствах может быть предусмотрена индексация платежа на условиях, оговоренных сторонами.
5.Права и обязанности ( обязательства) сторон.
- Подробное описание прав каждой стороны с учетом требований законодательства
- Подробное описание обязанностей каждой стороны с учетом требований законодательства.
- Подробное описание взаимных обязательств
- Очередность исполнения обязательств
- Возможность исполнения обязательств по частям
- Возможность исполнения обязательств в пользу третьих лиц
- Возможность вмешательства в исполнение обязательств каждой стороны
- Возможность контроля сторонами (стороной) деятельности другой стороны в связи с исполнением обязательств
Одним из основных принципов гражданского права является принцип «равенства сторон». Этот принцип должен быть соблюден в первую очередь в этом разделе договора.
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В отдельных случаях, законодательство предусматривает перечень определенных прав и обязанностей для
сторон или одной стороны.
6.Порядок и способы осуществления платежей и расчетов по договору.
Порядок и способы осуществления платежей и расчетов устанавливаются банковским законодательством Республики Казахстан. Здесь необходимо отметить, что Закон РК от 29 июня 1998г. N 237-1 «О платежах и переводах
денег» оговаривает возможные варианты способов осуществления платежей и расчетов, а именно:
1) передача наличных денег;
2) предъявление платежных поручений;
3) выдача чеков;
4) выдача векселей или их передача по индоссаменту;
5) использование платежных карточек (в том числе микропроцессорных платежных карточек);
5-1) передача электронных денег;
6) прямое дебетование банковского счета;
7) предъявление платежных требований-поручений;
8) предъявление инкассовых распоряжений;
9) иные способы, установленные законодательством Республики Казахстан.
Правила и особенности применения способов осуществления платежей и(или) переводов денег и основные
требования к содержанию указаний устанавливаются законодательными актами и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.
Платежи между юридическими лицами на сумму, превышающую 4000 месячных расчетных показателей, осуществляются только в безналичном порядке.
7.Сроки исполнения обязательств.
Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени,
в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих
определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования
о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из законодательства, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.
Обязательства, рассчитанные на длительные сроки исполнения, должны исполняться равномерно, в разумные
для данного вида обязательства периоды (день, декада, месяц, квартал и т.п.), если иное не предусмотрено законодательством или условиями обязательства либо не вытекает из существа обязательства или обычаев делового
оборота.
Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законодательством или условиями обязательства и не вытекает из его существа. Досрочное исполнение обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрено законодательством или условиями обязательства либо вытекают из обычаев делового оборота
или существа обязательства.
Взаимные обязанности должны исполняться сторонами одновременно, если из законодательства, обычаев делового оборота, условий обязательства или его существа не вытекает иное. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства одной из сторон освобождает другую сторону при исполнении взаимных обязанностей
и удовлетворении встречных требований от исполнения своих обязанностей, если законодательными актами или
условиями обязательства не установлено иное.
8.Информация о ходе исполнения обязательства.
9.Место исполнения обязательства (Базис поставки).
• определение места исполнения договора
Если место исполнения не определено законодательством или условиями обязательства или не явствует из существа обязательства или обычаев делового оборота, исполнение должно быть произведено:
1) по обязательству передать недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;
2) по обязательству передать товар или иное имущество с использованием перевозки — в месте сдачи имущества
первому перевозчику для доставки его кредитору;
3) по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество — в месте изготовления или
хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;
4) по денежному обязательству — в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если
кредитором является юридическое лицо — в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если
кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об
этом должника — на новом месте жительства или нахождения кредитора, с отнесением на его счет всех расходов,
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связанных с переменой места исполнения;
5) по всем другим обязательствам — в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо —
в месте его нахождения.
• Определение базиса поставки
Обычаями делового оборота можно считать использование в договорах условий ИНКОТЕРМС 2000 или ИНКОТЕРМС 2010
Инкотермс являются официальными правилами Международной торговой палаты для толкования торговых
терминов и облегчают международную торговлю. Ссылка на Инкотермс 2000 или Инкотермс 2010 в договоре куплипродажи (поставки) четко определяет соответствующие обязанности сторон и уменьшает риск юридических трудностей.
Целью Инкотермс является обеспечение комплекта международных правил по толкованию наиболее широко
используемых торговых терминов в области внешней торговли. Таким образом, можно избежать или, по крайней
мере, в значительной степени сократить неопределенность различной интерпретации таких терминов в различных
странах. (Для разрешения проблем, Международная торговая палата опубликовала впервые в 1936 году свод международных правил для точного определения торговых терминов. Эти правила известны как «Инкотермс 1936». Поправки и дополнения были позднее сделаны в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и в настоящее время в 2010 году
для приведения этих правил в соответствие с современной практикой международной торговли).
Необходимо отметить, что сфера действия Инкотермс ограничена вопросами, связанными с правами и обязанностями сторон договора купли-продажи в отношении поставки проданных товаров (под словом товары здесь подразумеваются «материальные товары», исключая «нематериальные товары», такие как компьютерное программное обеспечение). Но к выбору термина поставки и применимого ИНКОТЕРМС необходимо подходить очень серьезно и, прежде чем написать что Вы буедете применять, необходимо очень прочитать ,, что означает каждый термин
и понять насколько Вам это подходит.
Рассмотрим группы (нами умышленно расасмотренырассмотрены требования ИНКОТЕРМС 2000, т.к. это право
сторон договора выбирать и термин, и год издания ИНКОТЕРМСа)
Группа Е
Отправление
EXW Франко завод (... название места)
«E» — термин возлагает на продавца минимальные обязательства: продавец должен лишь предоставить товар
в распоряжение покупателя в согласованном месте — обычно в собственном помещении продавца. С другой стороны, как часто реально происходит на практике, продавец часто помогает покупателю погрузить товар на транспортное средство, предоставленное покупателем.
Группа F
Основная перевозка не оплачена

FCA
Франко перевозчик
(... название места назначения)
FAS
Франко вдоль борта судна
(... название порта отгрузки)
FOB
Франко борт
(... название порта отгрузки)

«F» - термины предусматривают, чтобы продавец доставил товар для перевозки в соответствии с инструкциями покупателя, оговаривая, что в случае, когда местом, названным в договоре в качестве места доставки, является помещение продавца, поставка завершена, когда товар погружен на транспортное средство покупателя, а в
других случаях поставка завершена, когда товар предоставлен в распоряжение покупателя без разгрузки с транспортного средства продавца.
Важное изменение имеет место в термине FAS в отношении обязанности очистить товар для экспорта, так как
наиболее широко принято возлагать эти обязанности на продавца, а не на покупателя.
Группа С
Основная перевозка оплачена

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

CFR
Стоимость и фрахт
(... название порта назначения)
CIF
Стоимость, страхование и фрахт
(... название порта назначения)
CPT
Фрахт/перевозка оплачены до
(... название места назначения)
CIP
Фрахт/перевозка и страхование
оплачены до
(... название места назначения)
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«C» - термины возлагают на продавца обязанность заключить договор перевозки на обычных условиях за свой
собственный счет. Поэтому пункт, до которого он должен оплачивать транспортные расходы, обязательно должен
быть указан после соответствующего «C» - термина. В соответствии с терминами CIF и CIP продавец должен застраховать товар и нести расходы по страхованию. Сущностью «C» - терминов является освобождение продавца
от любых дальнейших рисков и расходов после того, как он должным образом выполнил договор купли - продажи,
заключив договор перевозки, передав товар перевозчику и обеспечив страхование в соответствии с терминами CIF
и CIP. Существуют только два термина, связанных со страхованием, а именно термины CIF и CIP. В соответствии
с этими терминами продавец обязан обеспечить страхование в пользу покупателя. В некоторых случаях стороны
сами решают, желают ли они застраховать себя и в какой степени. Так как продавец заключает страховку в пользу покупателя, он не знает точные требования покупателя. В соответствии с условиями страхования грузов Объединения лондонских страховщиков страхование осуществляется с «минимальным покрытием» по Условию «C», со
«средним покрытием» по Условию «B» и с «наиболее широким покрытием» по Условию «A».
Группа D
Прибытие

DAF Поставка до границы
(... название места доставки)
DES Поставка с судна
(... название порта назначения)
DEQ Поставка с пристани
(... название порта назначения)
DDU Поставка без оплаты пошлины
(... название места назначения)
DDP Поставка с оплатой пошлины
(... название места назначения)

«D» — продавец отвечает за прибытие товара в согласованное место или пункт назначения на границе или в
стране импорта. Продавец обязан нести все риски и расходы по доставке товаров до этого места. В соответствии
с «D» — терминами, за исключением DDP, продавец не обязан доставлять товар, очищенный для импорта в стране
назначения. Определение момента перехода прав собственности (и т.п.).
10. Количество и качество товара ( (при необходимости).
• прием товара (работ) по количеству и качеству
• требования к качеству
• гарантии качества,
• документы, подтверждающие качество
• замена некачественного товара (работ)
• проверка качества
Согласно Закону Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544-II «О регулировании торговой деятельности» ,, обращению на рынке Республики Казахстан подлежат товары надлежащего качества, отвечающие требованиям безопасности и соответствующие нормативным документам, техническим условиям, утвержденным в установленном порядке. Сведения о качестве товаров должны быть подтверждены следующей информацией:
1) товарным знаком изготовителя;
2) страной происхождения товара;
3) о составе товара;
4) для продовольственных товаров — - пищевой ценностью;
5) датой изготовления;
6) сроком хранения и годности;
7) указанием нормативного документа по стандартизации;
8) иными сведениями в соответствии с нормативными документами по стандартизации.
Информация о вышеназванных требованиях к качеству товара должна содержаться на этикетках, ярлыках,
листах-вкладышах на казахском и русском языках. Так что при закупке товара для дальнейшей перепродажи, включайте в цену договора изготовление необходимых ярлыков и наклеек.
При продаже товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании, по требованию покупателя Вы должны
предъявлять ему сертификат соответствия (копию на бланках установленного образца) либо декларацию о соответствии. Поэтому у Продавца необходимо затребовать эти документы.
11.Маркировка и упаковка.
• требования к упаковке и маркировке товара ( работ, услуг)
• обычные требования
• габариты и т.п.
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12. Страхование, гарантии, переход рисков.
момент перехода рисков
страхование товара, рисков и т.п.
страховые суммы и платежи
распределение обязанностей сторон по страхованию
гарантии исполнения обязательств
13. Извещения сторон.
• извещения об исполнении
• извещения об изменениях условий выполнения обязательств
• извещения об изменениях в договоре
• виды связи
• подтверждения получения извещений
14.Ответственность на неисполнение обязательств по договору (Санкции), возмещение убытков.
Исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законодательством или договором.
• неустойка (штрафы и пени) за неисполнение обязательств для каждой стороны.
• изъятие предмета залога, задатка
• сроки предъявления санкций
15. Форс -мажор (обстоятельства непреодолимой силы).
• перечень обстоятельств, которые можно считать непреодолимой силой для данного договора
• срок действия обстоятельств непреодолимой силы
• порядок извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы
• возможность расторжения договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы
Согласно законодательствуа, если исполнение для одной стороны стало невозможным вследствие обстоятельства, за которое ни одна сторона не отвечает, то ни одна из сторон, поскольку в законодательном акте или договоре не предусмотрено иное, не вправе требовать исполнения договора. Каждая из сторон вправе требовать в этом
случае возврата всего, что она исполнила, не получив соответствующего встречного исполнения.
Содержание договора имеет очень важное значение, так как в законодательстве часто оговаривается: «если
иное не оговорено договором».
16. Срок действия договора
• момент вступления договора в силу
• момент прекращения договора
• время действия договора
• время сохранения конфиденциальности по договору
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Стороны вправе
установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения
договора. Если законодательством или договором предусмотрен срок действия договора, окончание этого срока
влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует указание на срок его действия, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения этого срока.
17. Отгрузочные документы.
- подробный перечень документов, подлежащих передаче при отгрузке.
18.Сдача-приемка товара (работ, услуг).
- подробный перечень документов, необходимых для подписания сторонами при сдаче-приемке товара
- перечень уполномоченных лиц, имеющих право приемки-передачи
- сроки передачи, место передачи
- переход права собственности
- техническое обслуживание, техдокументация
19.Споры и разногласия (арбитражная оговорка).
- определение применимого права
- определение претензионного порядка, если он не предусмотрен законодательством в обязательном порядке
- определение судасуда, в котором может быть рассмотрен спор (государственные суды, третейские суды и т.п.)
20.Коммерческая тайна.
• перечень сведений, составляющих коммерческую тайгу по данному договору
• перечень лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне по договору
• срок действия обязательств по сохранению коммерческой тайны по договору
21.Территориальная сфера действия договора.
• территория, где необходимо исполнить договор или его часть
•
•
•
•
•
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•

территория исполнения денежных обязательств
22.Передача прав и обязанностей.
• возможность исполнения договора в целом иди его части третьим лицам
• возможность произведения расчетов третьим лицом
• возможность передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам
23. Условия изменения, приостановления и прекращения действия договора.
• возможность изменения условий договора в одностороннем порядке
• возможность приостановления договора в одностороннем порядке
• условия ,, при которых возможно изменение, приостановление условий договора
• условия прекращения договора до истечения его срока
• условия досрочного прекращения прав (обязанностей) сторон
24.Язык договора.
• на каком языке ( языках) составлен договор
• какой язык имеет приоритет в случае разночтения
Обращаем внимание, что в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 июля 1997 года N 151-1 «О языках в Республике Казахстан», «все сделки физических и юридических лиц в Республике Казахстан, совершаемые в
письменной форме, излагаются на государственном и русском языках с приложением в необходимых случаях перевода на другиех языкиах. Сделки с иностранными физическими и юридическими лицами, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и на приемлемом для сторон языке».
25.Юридические адреса сторон.
• подробное описание юридического адреса и контактных телефонов каждой стороны
• банковские реквизиты каждой стороны
26.Подписи сторон.
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ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ______________
г.________________

«___» _____________ 20___г.

Предприятие (организация) ________________________________________
в лице ______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
совместно именуемые — «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор оказания услуг
(далее — «Договор») о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется в установленном настоящим Договором порядке оказать услуги ______________________________________________________________________
описание услуги

(далее — «Услуги»).
1.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем полностью и надлежащим образом, после подписания уполномоченными представителями обеих Сторон соответствующего Акта об оказанных услугах (Приложение №1 к настоящему Договору).
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере _______________________________________
____________________ тенге.
2.2. Оплата за оказанные Услуги осуществляется в тенге за наличный расчет или перечислением на расчетный
счет Исполнителя, указанный в Договоре.
2.3. Основанием для оплаты является предоставление Акта об оказанных услугах.
2.4. Заказчик обязуется в течение ______________ (____________) календарных дней со дня получения Акта об
оказанных услугах рассмотреть его, при отсутствии возражений, подписать и направить Исполнителю подписанный Акт об оказанных услугах или мотивированный отказ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оплатить стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.1.2. Обеспечить Исполнителя технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
им Услуг за счет собственных средств, с целью которых был заключен настоящий Договор.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Оказывать Услуги, предусмотренные настоящим Договором своевременно, качественно и надлежащим образом в строгом соответствии с требованиями Заказчика;
3.2.2. Оказать Услуги с «____»____________ 20__ года по «_____» ________20__года включительно;
3.2.3. Оказать Услуги с использованием материалов и оборудования Заказчика, если иное не предусмотрено Договором;
3.2.4. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые могут ухудшить качество оказываемых Исполнителем Услуг либо создают невозможность оказания Услуг;
3.2.5. За свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки в течение _____ (____________) календарных
дней, с момента установления такого факта Заказчиком;
3.2.6. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе оказания Услуг, если такие указания не противоречат
условиям настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несёт полную ответственность перед Заказчиком за оказанные им Услуги согласно условиям Договора.
4.2. В случае если Услуги Заказчику оказаны Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Договора,
ухудшившими качество Услуг или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
4.2.1. Безвозмездного устранения недостатков оказанных Исполнителем Услуг в течение ____ (_______) каленЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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дарных дней с момента выявления Заказчиком указанных недостатков;
4.2.2. Соразмерного уменьшения цены за Услуги, установленной настоящим Договором.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Исполнитель и Заказчик примут все меры для мирного урегулирования любых споров и разногласий, которые
могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним.
5.2. Если Стороны не придут к мирному урегулированию, то все споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия другой Стороны.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.3. Все Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора, если они
подписаны и скреплены печатью обеих Сторон.
6.4. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.5. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом противоположную Сторону за _________ (_____________) календарных дней до даты расторжения
настоящего Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
					
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Заказчик»:
______________________________
Адрес
РНН
ИИК
Банк
БИК
Кбе 1

«Исполнитель»:
______________________________
Адрес
РНН
ИИК
Банк
БИК
Кбе 1

Директор_______________________

Директор_______________________
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Приложение №1
к Договору оказания услуг №__________________
от «___» _____________ 20__г.
АКТ
об оказанных услугах (выполненных работ)
г. _____________		

«___» __________ 20___г.

Предприятиея (организация) _____________________________________________________________в лице
_________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
совместно именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель оказал услуги _________________________________________________________________
______ в полном объеме, в соответствии с условиями Договора.
2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по количеству и качеству оказанных услуг.
3. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю сумму за оказанные услуги в размере ________________________
______________________________ тенге.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой Стороны, является неотъемлемой частью Договора и основанием для окончательного расчета Сторон.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Заказчик»:
______________________________
Адрес
РНН
ИИК
Банк
БИК
Кбе 1

«Исполнитель»:
______________________________
Адрес
РНН
ИИК
Банк
БИК
Кбе 1

Директор_______________________

Директор_______________________
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР No. _____
г. ___________ 							

«

» __________ 200 __ года

Предприятиея (организация) ______________________________________
в лице ___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

_______________________________именуемое в дальнейшем «Работодатель»,
и гражданин_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________ именуемый в дальнейшем «Работник», с заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1. Работник принимается к Работодателю в организацию: ___________________________________в качестве
_________________________ для выполнения работы в должности __________________________________
___ с окладом (______________________________________________) тенге в месяц.
1.2. Работник обязан приступить к работе в период с «………» ……………………….. 200….г. по «……….» ……………………………..
200….г.
1.3. Работник принимается на работу на срок до «
» …………………….. 200….г.
1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
1.5. Работа у Работодателя является для Работника основным местом работы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работник подчиняется непосредственно …………………………………..
2.2. Работник обязан:
2.2.1. Выполнять следующие должностные обязанности:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
2.2.2. Исполнять другие обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РК и должностной инструкцией.
2.3. Работодатель обязан соблюдать все требования, предусмотренные действующим законодательством РК.
2.4. Работодатель и Работник вправе осуществлять все права, предусмотренные Трудовым кодексом РК и коллективным договором.
3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
3.1. Для Работника устанавливается режим труда и отдыха, предусмотренный общими правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у Работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РК и локальными нормативными актами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим трудовым договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
5.1. Основания для прекращения настоящего трудового договора определяются в соответствии с Трудовым
кодексом РК.
5.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.
6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. В период действия настоящего трудового договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством РК.
7. ВИДЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
7.1. Работодатель обязан осуществлять обязательное социальное страхование, виды и условия которого предусмотрены законодательством РК.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.
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8.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон. Все изменения и
дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
8.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РК.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством РКк, регулирующим трудовые отношения.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у
Работодателя, а другой – у Работника.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель: ……………………………………………………………………………………………………
Работник: ………………………………………………………………………………………………………………………………,
удостоверение: серия ………………, No. …………………………….,
выдан ……………………………………………. «…….» ………………. 200…..г.,
Адрес места проживания: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Работодатель (указать должность): ………………………………………………….
Работник: ………………………………………………….

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Қосымша 6.
Приложение 6.

Мемлекеттік бақылау және қадағалау
жүзеге асырылатын жеке кәсіпкерлік
субъектілері қызметінің салалары

Сферы деятельности субъектов частного
предпринимательства, в которых осуществляется государственный контроль и надзор

1. Мемлекеттік бақылау:
1) электр энергетикасы саласында;
2) жер қойнауын пайдалану саласындағы келісімшарттар талаптарының сақталуына;
3) жер қойнауын зерттеу және пайдалану саласында;
4) мұнайгаз кәсіпшілігі инфрақұрылымына;
5) халықтың радиациялық қауіпсіздігі саласында;
6) мұнай операцияларын жүргізу саласында;
7) мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің өндірілуіне
және айналымына;
8) атом энергиясы саласында;
9) автомобиль көлігі саласында;
10) темір жол көлігі саласында;
11) Мемлекеттік шекарадан өткізу пункттерінде көлік
құралдарының иелері мен тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру саласында;
12) көлік саласында;
13) өнімді тиеп жіберу алдындағы кезеңге және (немесе)
оның түпкілікті пайдаланылуына экспорттық бақылау
саласында;
14) техникалық реттеу саласында;
15) сәйкестікті
бағалау
саласындағы
Қазақстан
Республикасының аккредиттеу туралы заңнамасының
сақталуына;
16) метрология саласында;
17) тұрғын үй қатынастары саласында;
18) асыл тұқымды мал шаруашылығы және ара
шаруашылығы саласында;
19) жануарлар дүниесін қорғау, молайту және пайдалану саласында;
20) тұқым шаруашылығы саласында;
21) астық нарығын реттеу саласында;
22) орман қорын күзету, қорғау, оларды пайдалану, ормандарды молықтыру мен орман өсіру саласында;
23) Қазақстан Республикасының су қорын пайдалану
және қорғау саласында;
24) өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру саласында;
25) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласында;
26) мақтаның қауіпсіздігі және сапасы саласында;
27) жерді пайдалану мен қорғауға;
28) геодезиялық және картографиялық қызметке;
29) қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды
молықтыру және пайдалану саласында;
30) шаруашылық
қызметтің
экологиялық
қауіпті
түрлеріне;
31) қалдықтармен жұмысқа;
32) міндетті экологиялық сақтандыруға;
33) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласында;
34) азаматтық қорғаныс саласында;

1. Государственный контроль осуществляется:
1) в области электроэнергетики;
2) за соблюдением выполнения условий контрактов в
области недропользования;
3) в области изучения и использования недр;
4) за нефтегазопромысловой инфраструктурой;
5) в области радиационной безопасности населения;
6) в области проведения нефтяных операций;
7) за производством и оборотом отдельных видов нефтепродуктов;
8) в области атомной энергии;
9) в области автомобильного транспорта;
10) в области железнодорожного транспорта;
11) в области обязательного страхования гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных
средств и перевозчика перед пассажирами на пунктах
пропуска через Государственную границу;
12) в сфере транспорта;
13) в области экспортного контроля на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции;
14) в области технического регулирования;
15) за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия;
16) в области метрологии;
17) в сфере жилищных отношений;
18) в области племенного животноводства и пчеловодства;
19) в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
20) в области семеноводства;
21) в области регулирования рынка зерна;
22) в области охраны, защиты лесного фонда, пользования им, воспроизводства лесов и лесоразведения;
23) в области использования и охраны водного фонда
Республики Казахстан;
24) в области обязательного страхования в растениеводстве;
25) в области особо охраняемых природных территорий;
26) в области безопасности и качества хлопка;
27) за использованием и охраной земель;
28) за геодезической и картографической деятельностью;
29) в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов;
30) за экологически опасными видами хозяйственной
деятельности;
31) за обращением с отходами;
32) за обязательным экологическим страхованием;
33) в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
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35) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында;
36) өрт қауіпсіздігі саласында;
37) қызметі үшінші тұлғаларға нұқсан келтіру каупімен
байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін міндетті сақтандыру саласында;
38) дәрілік заттардың айналысы саласында;
39) көрсетілетін медициналық және арнаулы әлеуметтік
қызметтердің сапасына;
40) халыққа жұқпалы ауруларға қарсы алдын ала егудің
ұйымдастырылуына және өткізілуіне;
41) жұқпалы аурулардың алдын алу жөніндегі ісшаралардың ұйымдастырылуына және өткізілуіне;
42) білім беру жүйесіне;
43) Ұлттық мұрағат қорының құрамына жатқызылған
және жеке мұрағаттарда сақталатын құжаттардың
сақталуына;
44) еңбек туралы және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті
қорғау туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының
сақталуын бақылауға;
45) қызметкерді еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған
кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру
саласында;
46) халықты жұмыспен қамту саласында;
47) мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласында;
48) арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну саласында;
49) бұқаралық ақпарат құралдары туралы Қазақстан
Республикасы заңнамасының сақталуына;
50) байланыс саласында;
51) ақпараттандыру саласында;
52) электрондық құжат және электрондық цифрлық
қолтаңба туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының
сақталуына;
53) салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуіне, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы
қорларына міндетті зейнетақы жарналарының және
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік
аударымдардың толық және уақтылы аударылуына;
54) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құзыреті шегінде салықтық емес түсімдердің
түсуіне;
55) трансферттік бағаларды қолдану кезінде;
56) заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді каржыландыруға
қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы
заңнамасының сақталуына;
57) сырттай байқау рәсімдерінің, оңалту рәсімдерінің,
конкурстық іс жүргізудің өткізілуіне;
58) валюталық операцияларды және валюталық
құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті
жүзеге асыруға;
59) құзыреті шегінде қаржылық ұйымдардың қызметіне;
60) төлемдер және ақша аударымдары, вексель айналымдары мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қазақстан Республикасы валюта заңнамасының сақталуына;
61) төлем жүйелерінің жұмыс істеуіне;
62) экономикалық шоғырлануға;
63) Қазақстан Республикасының монополияға қарсы
заңнамасының сақталуына;
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
34) в области гражданской обороны;
35) в области промышленной безопасности;
36) в области пожарной безопасности;
37) в области обязательного страхования гражданскоправовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения
вреда третьим лицам;
38) в сфере обращения лекарственных средств;
39) за качеством оказываемых медицинских и специальных социальных услуг;
40) за организацией и проведением профилактических
прививок населению против инфекционных заболеваний;
41) за организацией и проведением мероприятий по
профилактике инфекционных заболеваний;
42) за системой образования;
43) за сохранностью документов, отнесенных к составу
Национального архивного фонда и хранящихся в частных архивах;
44) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о труде и безопасности и охране труда;
45) в области обязательного страхования работника от
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
46) в сфере занятости населения;
47) в области социальной защиты инвалидов;
48) в сфере предоставления специальных социальных
услуг;
49) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации;
50) в области связи;
51) в области информатизации;
52) за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;
53) за поступлением налогов и других обязательных
платежей в бюджет, а также полнотой и своевременным перечислением обязательных пенсионных взносов
в накопительные пенсионные фонды и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования;
54) за поступлением неналоговых платежей в пределах
компетенции, установленной законами Республики Казахстан;
55) при применении трансфертных цен;
56) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
57) за проведением процедуры внешнего наблюдения, реабилитационной процедуры, конкурсного производства;
58) за осуществлением валютных операций и деятельностью, связанной с использованием валютных ценностей;
59) за деятельностью финансовых организаций в пределах компетенции;
60) за соблюдением законодательства Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег, век217
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64) авторлық құқық және сабақтас құқықтар, өнеркә-сіптік
меншік, селекциялық жетістіктер, интегралдық микросхема
топологиясы объектілерін пайдалануға;
65) нормативтік құқықтық актілердің ресми мәтінін кейіннен
жариялау саласында;
66) бағалау қызметі саласында;
67) табиғи монополиялар салаларында;
68) реттелетін нарық субъектілерінің табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген міндеттерді
және Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген, мемлекет реттеп отыратын бағалар енгізілетін өнімдер, тауарлар және көрсетілетін қызметтер номенклатурасы бойынша белгіленген бағаларды сақтауына;
69) мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасы
заңнамасының сақталуына;
70) жол жүрісі қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуіне;
71) азаматтық және қызметтік қару мен оның
патрондарының, азаматтық пиротехникалық заттар мен
оларды қолданып жасалған бұйымдардың айналымы саласында жұмыспен қамтылған жеке және заңды тұлғалардың
қызметіне;
72) түрлі-түсті бейнелі көбейткіш-көшіргіш техниканың,
сондай-ақ штемпельдік-гравюралық кәсіпорындардың
қызметіне;
73) жарылғыш және улы заттарды, радиоактивті материалдар мен заттарды қолдану мен олардың жұмыс істеуінің
белгіленген қағидаларының сақталуына;
74) шетелдік жұмыс күшін тарту қағидаларының
сақталуына;
75) күзет қызметіне;
76) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына;
77) көлік құралдарының иелері мен тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру саласында;
78) туристік қызмет туралы Қазақстан Республикасы
заңнамасының сақталуына;
79) аудиторлық қызмет және кәсіптік аудиторлық ұйымдар
қызметі саласында;
80) ойын бизнесі туралы Қазақстан Республикасы
заңнамасының сақталуына;
81) тауар биржалары туралы Қазақстан Республикасы
заңнамасының сақталуына;
82) дене шынықтыру және спорт саласындағы Қазақстан
Республикасы заңнамасының сақталуына;
83) спорт объектілерін пайдалану, оларға техникалық
қызмет көрсету жөніндегі стандарттардың, қағидалар мен
нормалардың сақталуы нысанасында;
84) спортта допингке қарсы іс-шаралардың жүргізілуіне;
85) бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласында;
86) өңірлік қаржы орталығына қатысушылардың Қазақстан
Республикасының
еңбек
заңнамасы
саласындағы
қызметіне;
87) тарихи-мәдени мұра объектілерінің қорғалуына және
пайдаланылуына;
88) мемлекеттік статистика саласында;
89) жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау және қорғау саласында;
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сельного обращения и валютного законодательства Республики Казахстан;
61) за функционированием платежных систем;
62) за экономической концентрацией;
63) за соблюдением антимонопольного законодательства Республики Казахстан;
64) за использованием объектов авторского права и
смежных прав, промышленной собственности, селекционных достижений, топологии интегральных микросхем;
65) в области последующего опубликования официальных текстов нормативных правовых актов;
66) в области оценочной деятельности;
67) в сферах естественных монополий;
68) за соблюдением субъектами регулируемых рынков
обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках, и установленных цен по номенклатуре продукции, товаров и услуг, установленной Правительством Республики Казахстан, на которые вводятся
регулируемые государством цены;
69) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;
70) за обеспечением безопасности дорожного движения;
71) за деятельностью физических и юридических лиц,
занятых в сфере оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;
72) за множительно-копировальной техникой цветного изображения, а также деятельностью штемпельнограверных предприятий;
73) за соблюдением установленных правил обращения
и функционирования взрывчатых и ядовитых веществ,
радиоактивных материалов и веществ;
74) за соблюдением правил привлечения иностранной
рабочей силы;
75) за охранной деятельностью;
76) за оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров;
77) в области обязательного страхования гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных
средств и перевозчика перед пассажирами;
78) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности;
79) в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций;
80) за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе;
81) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах;
82) за исполнением законодательства Республики Казахстан в области физической культуры и спорта;
83) на предмет соблюдения стандартов, правил и норм
по эксплуатации, техническому обслуживанию спортивных объектов;
84) за проведением антидопинговых мероприятий в
спорте;
85) в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
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90) биоотын айналымы саласында;
91) биоотын өндіру саласында;
92) Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу
туралы заңнамасын сақтауда;
93) Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық
аймақтар туралы заңнамасын сақтауда жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қадағалау:
1) Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану саласында;
2) азаматтық авиация қызметіне;
3) халықаралық әуе тасымалдарына;
4) авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге;
5) сауда мақсатында теңізде жүзу саласында;
6) ішкі су көлігі саласында;
7) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында;
8) ветеринария саласында;
9) өсімдіктерді қорғау және оның карантині саласында;
10) санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласында;
11) қаржы нарығына және қаржы ұйымдарына;
12) кредиттік бюролар қызметіне;
13) инвестициялық қорлар қызметіне жүзеге асырылады.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

86) за деятельностью участников регионального финансового центра в области трудового законодательства Республики Казахстан;
87) за охраной и использованием объектов историкокультурного наследия;
88) в области государственной статистики;
89) в области поддержки и защиты субъектов частного
предпринимательства;
90) в области оборота биотоплива;
91) в области производства биотоплива;
92) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности;
93) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о специальных экономических зонах;
94) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о рекламе;
95) в области архитектуры, градостроительства и строительства;
96) в области ветеринарии;
97) в области защиты и карантина растений.
2. Государственный надзор осуществляется:
1) в области использования воздушного пространства
Республики Казахстан;
2) за деятельностью гражданской авиации;
3) за международными воздушными перевозками;
4) за обеспечением авиационной безопасности;
5) в области торгового мореплавания;
6) в области внутреннего водного транспорта;
7) в области архитектуры, градостроительства и строительства;
8) в области ветеринарии;
9) в области карантина растений;
10) в области санитарно-эпидемиологического благополучия;
11) за финансовым рынком и финансовыми организациями;
12) за деятельностью кредитных бюро;
13) за деятельностью инвестиционных фондов.
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Қосымша 7.
Приложение 7.

Бизнес жоспар құру үлгісі
Кіріспе
Танысыңыз, біздің қызымыздың аты Гуля. Ол 22 жаста. Ол жас бойжеткен. Ол жас әрі белсенді. «Хатшы» мамандығы бойынша колледжді аяқтап, өзінің
ауылына келді. Бірақ, өз үйінде мамандығы бойынша жұмыс табылмады. Гуляның ата-анасы қартайған
адамдар емес, бірақ жұмыссыз, тек өздерінің қосалқы
шаруашылықтарымен өмір сүріп отыр. Гуля өз оміріне
жеткілікті қаражат табу және әке-шешесіне көмектесу
үшін жұмыс істегісі келеді. Гуляның бойында бірнеше дарыны бар. Ол барынша шығармашыл адам. Гуля жақсы
ән айтады, жақсы сурет салады, жақсы би билей алады,
дәмді тағамдар әзірлейді, әдемі тоқымалар тоқи алады,
жақсы шаш қию қабілеті де бар. Ол қалада туыстарының
үйінде тұрған кезінде осы қабілеттерін пайдаланған.
Сонымен қатар, туыстарының қыздарының шашын қиып
берген, және оның қиған шаш үлгілері өте жақсы болып
шыққан. Гуля осы қабілеттерінің біреуін пайдалана отырып өзінің жеке ісін ашуды ойлайды.
Гуля өз мүмкіндіктерін жақсы бағалау үшін, «Даму»
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ұйымдастырған
кәсіпкерліктің жедел курсына қатысуға шешім
қабылдады. Курс барысында және одан кейін Гуля
келесі қадамдарды жасады:
Тақырып 1 . Кәсіпкерлікке кіріспе
Гуля арнайы-орта білім алды, қалай табыс табу керек
екенін аздап болса да түсінеді. Гуля курс барысында
Қазақстан кіші кәсіпкерлікті дамытуды қолдайтынын
білді. Егер ол осы кәсіпкерлікпен айналысатын болса,
Мемлекетіміздегі кіші кәсіпкерлікке байланысты кейбір

Описание ситуации
Знакомьтесь, наша героиня Гуля. Ей 22 года. Она молодая, активная. Только что закончила колледж по специальности секретарь и вернулась домой в аул. Однако дома работы по специальности нет. Родители у Гули
еще не старые, но тоже не имеют работы, живут подсобным хозяйством. Гуля хочет работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь, помогать родителям. У Гули есть
несколько талантов. Она достаточно творческий человек. Гуля хорошо рисует, поет, танцует, вкусно готовит, умеет шить, вязать. Она пользовалась этими своими умениями, когда жила у родственников в городе.
Кроме того, она время от времени делала стрижки дочерям родственников и у нее неплохо получалось. Гуля
думает, что может воспользоваться одним из своих талантов, для открытия собственного дела.
Чтобы лучше оценить свои возможности, Гуля решила посетить экспресс-курс предпринимательства, организованный АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму». Во время курса и после него Гуля сделала следующее.

Тема 1. Введение в предпринимательство.
Гуля получила средне-специальное образование, немного разбирается в том, как можно заработать. Во
время курса она узнала, что Казахстан поддерживает
развитие малого предпринимательства и, не смотря на
некоторое количество проблем с малым предпринима-

Кесте 1– Жеке кәсіпкерлік қабілеттерін бағалау
Таблица 1. - Оценка личных предпринимательских способностей
СҰРАҚ / ВОПРОС

ЖАУАП / ОТВЕТ

1. Мен ойлаймын, менің омірімдегі жетістіктер тек менің өзіме байланысты.
1. Я думаю, что успех в моей жизни зависит от меня самойго.

1

2. Мүмкіндіктер өте үлкен болмаса да, жетістіктер үшін мен тәуекелге бара аламын.
2. Ради успеха я могу рискнуть, если даже шансы невелики.

0

3. Менің талаптарымның деңгейі, басқалардың талаптарына қарағанда әрқашан жоғары.
3. Уровень моих требований всегда выше, чем у других.

1

4. Маған істің жүргізілу барысы емес, соңғы нәтижесі маңызды.
4. Для меня в деле важен конечный результат, а не процесс.

1

5. Қиыншылықтар мені қорқытпайды.
5. Трудности меня не пугают.

1

6. Мен басқалардың пікірімен емес өз пікірімді жетекшілікке алуға бейімделгенмін.
6. Я склонна руководствоваться больше своим мнением, чем мнением окружающих.

0

7. Мен жұмысқа қабілеттімін және еңбексүйгішпін.
7. Я работоспособна и трудолюбива.

1

8. Менің өзімнің жеке ойларым бар.
8. У меня есть собственные идеи.

1

9. Мен адамдармен ортақ тіл табыса аламын.
9. Я умею находить общий язык с людьми.

1

10. Мен өз мақсатыма жету үшін талаптымын және алған бетімнен қайтпаймын.
10. В достижении своих целей я упряма и настойчива.

1

Барлығы: / Итого:

8
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мәселелерге қарамастан Мемлекеттің қолдауына ие
бола алатынын да ұқты. Ол қажет болған жағдайда
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның кіші
кәсіпкерлікті қолдау бойынша бір бағдарламасын пайдалана алатынын біледі.
Тақырып 2. Кәсіпкерліктің психологиясы
Гуля өзінің кәсіпкерлік қабілеттеріне көз жеткізгісі келіп,
бірнеше сұрақтарға жауап беріп және шағын сынақты
орындады. Бірінші Гуля сұрақтарға жауап берді. Міне
оның нәтижелері:
Бұл жауаптардың сараптамасы мынадай:
1. Гуля ауылда жұмыстың жоқтығына байланысты,
тәуекелге баруға шешім қабылдады. Бір жағынан
тәуекел жасайтын да ештеме жоқ, тек өзінің еңбегі
және ата-анасының жинаған шағын қаражаты.

тельством в стране, есть возможность получить государственную поддержку, если она этим займется. Она
знает, что может, при необходимости, воспользоваться
одной из программ по поддержке малого бизнеса «Фонда развития предпринимательства «ДАМУ».
Тема 2. Психология предпринимательства.
Для того, чтобы убедиться в своих предпринимательских способностях Гуля ответила на несколько вопросов и выполнилать небольшой тест. Сначала Гуля ответила себе на вопросы. Вот ее результаты:
Анализ этих ответов был такой:.
1. Гуля решила, что она может рискнуть, так как в ауле
работы нет. Да и рисковать особо нечем, только своим трудом и небольшими накоплениями, которые есть
у родителей.

Кесте 2– Жеке кәсіпкерлік қабілеттерінің бағасы
Таблица 2. - Оценка личных предпринимательских способностей
МІНЕЗДЕМЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА

№

АНЫҚ
БАЙҚАЛДЫ
ЯРКО
ВЫРАЖЕНО

ОРТАША
БАЙҚАЛДЫ
СРЕДНЕ
ВЫРАЖЕНО

1.

Белсенділік және жігерлілік
Активность и энергичность

Х

2.

Денсаулық
Здоровье

Х

3.

Оптимизм
Оптимизм

Х

4.

Ақылға сай тәуелділікке бейімділік
Склонность к разумному риску

Х

5.

Жеке жауапкершілік
Личная ответственность

Х

6.

Жеңуге және күресуге деген бейімділік
Стремление бороться и побеждать

Х

7.

Қоғамдық мойындаушылық пен сыйлаушылыққа қажеттілік
Потребность в общественном признании, уважении

Х

8.

Басқа адамды түсіне білу
Умение понять другого человека

9.

Жеке көзқарасы
Собственная точка зрения

Х
Х

10.

Өз ісінің шебері
Профессионализм в своем деле

11.

Дамыған елестету қабілеті, қиялы
Развитое воображение, фантазия

Х

12.

Сезу
Интуиция

Х

13.

Шығармашылық қабілеті
Творческие способности

14.

Тәуелсіздікке деген ұмтылыс
Стремление к независимости

15.

Қажырлылық пен табандылық
Стремление к независимости

Х

16.

Кез-келген жұмысты (лас жұмыстар) орындауға деген даярлық
Готовность выполнять любую (грязную) работу

Х

17.

Мәселелерді шешуге деген даярлық
Готовность решать проблемы

Х

18.

Өз күшіне және өзіне деген сенімділік
Уверенность в себе, собственных силах

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ӘЛСІЗ
БАЙҚАЛДЫ
СЛАБО
ВЫРАЖЕНО

Х

Х
Х

Х
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2. Гуля үшін көршілердің ойы өте маңызды, бірақ
олардың ойлары Гуляны өз бизнестеріне пайдалануы
мүмкін.
Осыдан кейін Гуля тағы да бірнеше сұрақтарға жауап берді және жауаптарын сараптады. Нәтижелері мынадай:
Өзінің жауаптарына қарап, Гуля келесілерді түсінді:
Гуляда оптимизм орташа байқалды, себебі ол өзінің
жаңа ісін ашпақшы және табиғи үрей де бар. Істі қолға
алмайынша бұл үрейлер әлі де сақталып тұрады.
Оған тәуекелге бару онша ұнамайды, себебі тәуекелде
оның ата-анасының жинаған аздаған қаражаты тұр. Туыстарынан да аздаған қаражат ала тұруға болады, бірақ
алғысы да келмейді.
1. Гуля басқа адамдарды түсінуде өз мүмкіншілігіне
біршама күмәнданады, себебі өзін тым жас және
тәжірибесіз деп санайды.
2. Гуля өзінің әлі немен айналысатынын білмейді.
Оның алған біліміне сұраныс жоқ.
3. Гуля өзінің арманы мен қиялына сенімді емес. Бірақ
кей кезде Гуляда бәрі жақсы болып шығады.
4. Сезімге де қатысы бар.
Гуляның әзірше тәуелсіздікке деген құлшынысы жоқ.
Ол ата-анасымен бірге олардың үйінде тұрады. Бірақ
Гуля ерте ме кеш пе отбасын құратынын түсінеді, осыдан кейін ата-анасының қолына қараған өте ыңғайсыз
болады.
Гуляда өз күшіне сенбейтін бір күмән бар, себебі
ол өздігімен әлі салмақты ешнәрсе істеп көрген емес.
Өзінің берген жауаптарына қарап, Гуля келесідей шешім
қабылдады:
Табыс табуға деген қажеттілік бар;
Ауылда мамандық бойынша жұмыс орны жоқ;
Тәуекелге де салатын сондай бір үлкен ешнәрсе жоқ;
Қандай да болсын өзінің ісін бастауға дарыны мен
мінездемелері жеткілікті;

2. Мнение соседей для Гули очевидно важно, но, может
быть, мнение соседей получится использовать в собственном бизнесе.
После этого Гуля ответила еще на ряд вопросов и
проанализировала ответы. Результаты получились такими:
Посмотрев на свои ответы, Гуля поняла следующее:
1. Оптимизм у нее выражен средне, но это потому, что
она хочет затеять для себя новое дело, и есть естественные страхи. Пока не попробуешь, эти страхи будут сохраняться.
2. Ей не очень хочется рисковать, так как рисковать
придется небольшими накоплениями родителей. ВозможноВозможно, получиться занять немного денег у
родственников, но тоже не очень хочется.
3. Гуля несколько сомневается в своих возможностях
понимать других людей, т.к. считает себя еще слишком
молодой и неопытной.
4. Гуля еще не знает, чем займется. Но то образование,
которое она получила, не востребовано.
5. Гуля не уверена в своем воображении и фантазии.
Но иногда у нее получается очень неплохо.
6. Тоже самое касается интуиции.
У Гули пока нет особого стремления к независимости.
Она живет с родителями в их доме. Но Гуля понимает,
что рано или поздно создаст семью и после этого зависеть от родителей будет не очень удобно.
У Гули есть сомнения в собственных силах, так как
она еще ни разу не попробовала сделать что-то серьезное сама. Посмотрев на свои ответы, Гуля решила, что:
потребность в заработках у нее есть;
рабочего места по специальности в ауле нет;
рисковать особо нечем;
имеется достаточно характеристик и талантов, чтобы
попробовать что-то свое.

Тақырып 3. Нарықтық мүмкіндіктер сараптамасы
Кәсіпкерліктің жедел-курсын тыңдағаннан соң, Гуля
өзінің жеке бизнесі үшін жоспар құру керек деп шешті.
Құрылатын жоспардың мақсаты екеу болатын. Бірінші
мақсат – ол бизнесті қалай ұйымдастыру және жүргізу,
сонымен қатар өз өзімен де барлық мәселелерді
шешіп алу керек. Екінші мақсат – ол «Даму» Қорының
кепілдігімен берілетін, банктен мүмкін болатын кредит
алу.
Гуля бизнес-жоспар жазудан бұрын ең бірінші немен
айналысатынын және бизнестің түрін таңдап алуы
керек екенін түсінеді. Бірақ, осыған дейін ол бизнесжоспарының мазмұнын жобалап болса да біледі.
Сонымен, Гуля бизнес-жоспарында келесілерді шешу
керек:
1. Немен айналысатынын таңдауы керек;
2. Оның бизнесінде ұйымдастыру түрінің қандай болатыны;
3. Бизнесі қандай нарықта жұмыс істейді және ол
нарықта қалай бекітіле алады;
4. Ол қандай тауар түрін өндіреді немесе қызмет
көрсетеді;

Тема 3. Анализ рыночных возможностей.
Прослушав экспресс-курс предпринимательства, Гуля
решила, что ей будет необходимо составить план для
своего бизнеса. Цели плана, который будет необходимо составить, было две. Первая цель – это необходимость разобраться самой, как организовывать и вести
свой бизнес. Вторая цель – получение возможного кредита от банка под гарантии Фонда «Даму».
Гуля понимает, что прежде чем писать бизнес-план, необходимо выбрать вид деятельности, которымой она
будет заниматься и форму бизнеса. Но уже до этого она
может примерно представить себе содержание бизнесплана.
И так, Гуле в бизнес-плане необходимо решить следующее:
1. Выбрать, чем она будет заниматься;
2. Какая форма организации будет у ее бизнеса;
3. На каком рынке будет работать бизнес и как она закрепится на этом рынке;
4. Как она будет производить товары или услуги;
5. Какие ресурсы ей потребуются для организации работы и для самой работы;
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5. Оған, жұмыс және жұмысты ұйымдастыру үшін
қандай қорлар қажет болады;
6. Кім онымен бірге жұмыс істейді және қалай;
7. Бизнеске байланысты қандай тәуекелге баратын
жағдайлар шығып қалуы мүмкін;
Гуля өзінің жеке ісін ашуы бойынша, жеке мүмкіндіктерін
бағалап көруге шешім қабылдады. Ол үшін Гуля келесі
кестені толтырды.
Жасалған осы сараптадан кейін Гуля жеке шаш-

6. Кто будет работать вместе с ней и как;
7. Какие риски у нее могут появиться в связи с бизнесом.
Гуля решила оценить свои личные возможности по открытию своего дела. Для этого она заполнила следующую таблицу.
После такого анализа Гуля приняла решение, что она
напишет бизнес-план частной парикмахерской и если
он покажет, что такой бизнес возможен, то она попро-

Кесте 3 – Жеке дарыны мен қабілеттерінің сараптамасы.
Таблица 3 - Анализ личных способностей и талантов.
ҚАБІЛЕТІ,
ІСКЕРЛІГІ
СПОСОБНОСТЬ,
УМЕНИЕ

КЕМШІЛІКТЕРІ
МИНУСЫ

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
ПЛЮСЫ

1. Дайындау
1. Готовить

1. Ауылда әйел адамдардың көбі тағамды
жақсы дайындайды.
1. В ауле большинство женщин умеют хорошо готовить.
2. Егер кафе немесе асхана ашатын болса,
онда ол үшін өте көп қорлар керек болады.
2. Если открывать кафе или столовую, то понадобится много ресурсов для этого.
3. Санитария саласындағы дәрігерлермен
болатын мәселелер де жоқ емес.
3. Не исключены проблемы с санитарными врачами.
4. Тек келімсек адамдарды ғана
тамақтандыра алады.
4. Кормить можно только приезжих.

1. Ауылдың маңында машиналар өте көп жүретін
жол бар.
1. Около аула есть трасса с большим потоком машин

2. Тоқу, өру
2. Шить, вязать

1. Заттың өзіндік құны, қалада нарықтағы
ұқсас заттардың бағасынан асып кетуі
мүмкін.
1. Себестоимость может оказаться выше, чем
цена на аналогичную продукцию в городе на барахолке.
2. Дене пішімі стандартқа сай келмейтін
адамдар өте аз.
2. Людей с нестандартными фигурами очень
мало.

1. Ауылда дене пішініне лайықтап киім тігіп, оны
сататын ешкім жоқ;
1. В ауле нет никого, кто шил бы на продажу с подгонкой по фигуре.

3. Ән айту, билеу
3. Петь, танцевать

1. Ауылда ақшаға шығып өнер көрсететін
іс-шаралар өте көп емес.
1. В ауле не так много событий, на которых можно было бы выступать за деньги.

1. Ешқандай қосымша қорлар талап етілмейді.
1. Практически не требуются никакие дополнительные
ресурсы

4. Сурет салу
4. Рисовать

1. Бұл қызмет түріне ауылда сұраныс жоқ.
1. Эта услуга в ауле не востребована.

1. Ешқандай қосымша қорлар талап етілмейді.
1. Практически не требуются никакие дополнительные
ресурсы

5. Шаш қию
5. Стричь

1. Жеке тәжірибесі жоқ.
1. Нет серьезного личного опыта.
2. Құрал саймандар керек.
2. Нужны инструменты.

1. Ауылда шаштараз болмағанына көп уақыт
болған.
2. Кәсіпқой шаштаразға шаштарын қиғызғысы
келетін жастар мен орта жастағы әйел
адамдардың саны өте көп.
3. Шаш қию өнерін қалада үйренуге әбден болады.
4. Ата-анасында шаштараз етіп жабдықтауға болатын жазғы ас үй бар.
5. Қаржы дағдарысы аяқталып келеді. Көрші
фермерлік шаруашылықта аз-көп болсын жалақы төлей бастады. Адамдарда
«әсемділікке» деген қаражат пайда бола бастады. Бірақ тұрғындар шаштарын негізінен қалада
немесе өз үйлерінде қиғызады. Ол олармен жеке
таныс.

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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6. Біраз мөлшерде болсын – сабынсу, шаш бояулары және басқа да әсемдікке қатысты тауар
түрлерін сатуға болады.
1. В ауле давно отсутствует парикмахерская.
2. Количество молодежи и женщин среднего возраста,
которые бы захотели подстричься у профессионала, похоже, достаточно велико.
3. Научиться стричь достаточно просто в городе.
4. У родителей есть летняя кухня, которую вполне можно переоборудовать под парикмахерскую.
5. Кризис заканчивается. В соседних фермерских хозяйствах стали более или менее платить. У людей появляются деньги на «красоту». Однако жители в основном
стригутся дома или в городе. Она таких знает лично.
6. Можно в незначительном количестве продавать сопутствующие товары – шампуни, краску для волос и пр.

тараз ісіне бизнес-жоспар жасайтын болып шешті. Ол
осы бизнес түрін қолға алып көрмек. Гуля мұндай бизнес түрі оның көп уақытын алмайды және ата-анасына
шаруашылыққа да көмектесе аламын деп ойлайды.
Осыдан кейін Гуля өзінің бизнес-жоспарын қысқаша
мазмұндауға шешім қабылдады:
Гуляда мынадай болып шықты:

бует его открыть. Гуля думает, что такой бизнес не будет отнимать у нее весь деньдень, и она сможет помогать родителям по хозяйству.
После этого Гуля решила кратко описать свой бизнес.
У нее получилось следующее:
Бизнес-план, написанный Гулей

Түйіндеме
Жобаның қысқаша мазмұны. Кәсіпорынның бейінін
қысқаша суреттеу (не өндіреді, клиенттері кімдер, айналым және тағы да басқалар).
Жер үйдің жазғы асханасындағы шаштараз. Негізгі
қызмет көрсету түрі: еркектерге шаш қию және
әйелдерге шаш үлгісін жасау, маникюр, педикюр.
Клиенттері – Ақсу ауылының тұрғындары, негізінен жас

Резюме
Краткое описание проекта. Краткое описание профиля предприятия (что производит, кто клиенты, оборот и т.д.).
Парикмахерская в летней кухне частного дома.
Основные услуги: стрижки мужчинам и прически для
женщин, маникюр, педикюр. Клиенты – жители аула
Ак Су, в основном молодежь обоих полов и женщины

Кесте 4. Бизнестің қысқаша сипаттамасы
Таблица 4. Краткое описание бизнеса.
ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бизнестің атауы: «Ақ Бота» шаштаразы / Название бизнеса: Парикмахерская «Ак Бота»
Мекенжайы: Ақсу ауылы, Мұстафин көшесі, 16 үй. / Адрес: с. Ак Су, улица Мустафина, д. 16
Телефон: 2-14-15 / Телефон: 2-14-15
Ұйымның түрі: ЖК, салық салу патент бойынша / Тип организации: ИП, налогообложение по патенту
Лицензия және тіркеу: Патентті алу үшін ЖК тіркеу қажет
Регистрация и лицензии: Требуется регистрация ИП и получение патента.
Миссия Өз ауылының тұрғындарын көркем ету / Миссия Сделать жителей своего аула красивыми.
Шаруашылықтың негізгі түрі Шаштараз қызметін көрсету. Шаш пен теріні күтуге арналған тауарларды сату.
Основные виды деятельности Услуги парикмахерской. Продажа средств ухода за волосами и кожей.
Өнім, тауар және қызмет көрсету
Еркектерге шаш қию және әйелдерге шаш үлгісін жасау, маникюр, педикюр. Сабынсу, сабын, шаш бояулары және
басқа да шаш күтуге арналған тауар түрлерін сату.
Продукция, товары и услуги
Для мужчин – стрижки. Для женщин – прически, покраска волос, маникюр, летом – педикюр. Продажа шампуней, мыла, краски
для волос и т.п.
Компания басшысы және қызметкерлер / Руководители компании и сотрудники
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Аты-жөні
ИМЯ

Мекенжайы
АДРЕС

Қызметі
РОЛЬ

Тәжірибесі
РОЛЬ

Жеке меншік
СОБСТВЕННОСТЬ

Гуля К.

Жоғарыда
көрсетілген
Указан выше

Иесі, шебер.
Владелец, мастер.

Әзірше өте үлкен
емес
Пока очень не большой.

Жеке, өзінікі
Частная, личная

Жулдыз К.

-“-

Шебер
Мастер

Жоқ
Нет
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қыздар мен ұлдар және орта жастағы әйел адамдар.
Шамамен айналымда жылына 1 000 000 теңге. Шамамен
бірінші жұмыс жылында болжанған пайда мөлшері жылына 260 000 теңге немесе айына 21500 теңге. Гуля егер
қарыздарын қайтарып болса, келесі жылы ай сайынғы
табыс көзі 10 000 теңгеге артпақ. Мұндай табыс көзі ауылда өте жақсы деп саналады. Егер де бизнесі дамып
жатқан жағдайда өзінің кіші сіңілісін де үйретіп, іске
тартуға болады, сіңілісі 20 жасқа толды. Ондай болатын
болса сіңілісі екеуінің де патенттері болады және екеуі
жабдықтарды ортақ пайдалана алады.
Гуля өз бизнесін қысқаша сипаттағаннан кейін,
жоспардың маркетингтік құрылымын сипаттауға шешім
қабылдады. Біріншіден ол өзінің бизнес-идеясын сипаттайтын кестені толтырды.
Кестені толтырғаннан кейін Гуля жағдайға кішігірім
сараптама жасауға шешім қабылдады. Ол өз ауылын,
тұрғындардың сұранысы мен мүмкіндіктерін жақсы
біледі. Сараптама осындай болып шықты.
Сонымен қатар, Гуля шаштараздық іскерлікке
қатысы бар деген, 400 000 теңгенің тауарын бір жылда
20 пайыздық үстеме бағамен сатпақшы.
Гуля осы жасалған сараптамадан кейін, бизнесінің
болашағы бар және ол жерлестеріне қалалық және
ауылдық деңгейдің ортасындағы деңгеймен қызмет
көрсете аламын деп шешті. Мұндай жағдайда, Гуля

среднего возраста. Ориентировочный оборот 1 000 000
тенге в год. Ориентировочная прибыль 260 000 тенге
в год или примерно 21 500 тенге в месяц в первый год
работы. Заработок повысится примерно на 10 000 тенге в месяц на следующий год, когда Гуля рассчитается с долгами. Такой заработок считается в ауле вполне приличным. В случае развития бизнеса можно будет
обучить и привлечь в бизнес младшую сестру, которой
исполнилось 20 лет. Тогда они с сестрой будут каждая
иметь патент и пользоваться общим оборудованием.
После того как Гуля кратко описала свой бизнес, она
решила описать маркетинговую составляющую плана.
Сначала она заполнила таблицу, описывающую бизнесидею.
После заполнения таблицы Гуля решила провести
небольшой анализ ситуации. Она хорошо знает свой
аул, его жителей, их потребности и возможности. Анализ получился такой.
Кроме того, Гуля рассчитывает продавать в своей
парикмахерской сопутствующие товары примерно на
400 000 тенге в год с 20% надбавкой.
После такого анализа Гуля решила, что перспективы
у ее бизнеса есть, и она может оказывать услуги землякам, заняв позицию между стрижками дома и в городе.
Таки образом, она может предоставлять услуги дешевледешевле, чем в городе и со средним уровнем профес-

Кесте 5. Бизнес - идеяны сипаттау.
Таблица 5. Описание бизнес-идеи
СҰРАҚ / ВОПРОС

ЖАУАП / ОТВЕТ

1. Сіз не нәрсені сатуды\
өндіруді көздеп отырсыз?
1. Что Вы собираетесь продавать/производить?

Мен өз ауылымның тұрғындарына еркектер үшін шаш қию және әйелдерге үшін
шаш үлгісін жасау қызмет түрін көрсеткелі отырмын. Қосымша әйелдер үшін маникюр, педикюр қызмет түрлері ұсынылады. Шаштаразда әсемділікке қажетті тауар
түрлері сатылатын болады.
Я собираюсь оказывать услуги жителям своего аула по стрижке для мужчин и прическам для
женщин. Дополнительно женщинам будут предлагаться услуги маникюра и педикюра. В парикмахерской будут продаваться сопутствующие товары.

2. Сіздің сатып алушыңыз
кімдер болады?
2. Кто будет Вашим покупателем?

Сатып алушылар екі топтан құралады:
1. Жас қыздар мен ұлдар.
2. Орта жастағы әйелдер, аздаған орта жастан асқан тартқан адамдар.
Покупателями будут две группы:
1. Молодежь обоих полов.
2. Женщины среднего, реже старшего возраста.

3. Сіз өз тауарыңызды \
қызметіңізді қалай сататын
боласыз?
3. Как Вы будете продавать Ваш
товар/услугу?

1. Туыстарым және таныстарым арқылы.
2. Автобус аялдамасында және дүкендерде хабарландыру беру арқылы.
3. Шаштаразда жарнама тақтасы арқылы.
1. Через знакомых и родственников.
2. Объявление у магазина и автобусной остановки.
3. Вывеска на парикмахерской.

4. Сіз өз тауарыңызды \
қызметіңізді қай жерде сататын боласыз?
4. Где Вы будете продавать свой
товар/\услугу?

1. Қызмет көрсету, қайта жабдықталған жеке тұрған жазғы ас үйде жүргізіледі.
2. Тапсырыстар бойынша қызмет көрсету клиенттердің үйлерінде де жүргізілетін
болады.
1. Услуга будет оказываться в отдельно стоящей летней кухне, которая будет переоборудована.
2. По заявкам услуги будут оказываться на дому у клиентов.

5. Сіздің тауарыңыз \
қызметіңіз сатып алушыға
және қоғамға қандай пайда
әкелетін болады?
5. Какую пользу принесет Ваш
товар покупателю/обществу?

1. Біздің ауылымыздың тұрғындары көркем бола түседі.
1. Жители нашего аула станут красивее.
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қалалық бағадан арзандау және орташа кәсіпқойлық
деңгеймен қызмет көрсете алады.
Өзінің жорамалдарына сенімді болу үшін SWOT сараптамасынан өтті.
Гуля жағдайды тағы да бір рет сараптап алып, сыртқы
қатерлер үлкен болса да бар, бірақ олардың орын алу
мүмкіндігі аса үлкен емес, ал өзімнің жеке әлсіздіктерімді
жеңе алатын мүмкіндігім бар деген шешімге келді.
Клиенттерді тарту үшін, Гуля келесі келесі кестені толтырды:

сионализма.
Чтобы еще раз удостовериться в своих предположениях, Гуля провела SWOT- анализ.
Еще раз, проанализировав ситуацию, Гуля решила,
что внешние угрозы хоть и значимы, но вероятность их
возникновения не высокая, а собственные слабости она
вполне может преодолеть.
Для определения того, что ей необходимо сделать для
привлечения клиентов Гуля заполнила следующую таблицу.

Кесте 6. Жағдайдың сараптамасы
Таблица 6. - Анализ ситуации
НАРЫҚ / РЫНОК

Өнім және қызмет
көрсету
Продукция и сервис

Ерлердің шашын қию
Стрижка мужская

Баға,
теңге
Цена
тенге

Негізгі сатып алушылар
Основные покупатели

Жылдық нарықтың мақсатты
мөлшері
Размер целевого рынка в год
бірлікпен
Количество услуг

теңгеменi
в тенгеi

800

160 000

200

Жас және орта жас шамасындағы ерлер
Мужчины молодого и среднего возраста

350

Барлық жастағы әйелдер
Женщины всех возрастов

750

265 500

Шаш үлгісі
Прическа

350

Жас және орта жас шамасындағы әйелдер
Женщины молодого и среднего возраста

750

265 500

Бояу
Покраска

500

Орта және орта жастан асқан әйелдер
Женщины среднего и старшего возраста

150

75 000

Химиялық бұйралау
Химическая завивка

650

Маникюр
Маникюр

400

Барлық жастағы әйелдер
Женщины всех возрастов

Педикюр
Педикюр

600

Жас және орта жас шамасындағы әйелдер
Женщины молодого и среднего возраста

50

Қас бояу
Окраска бровей

200

Орта және орта жастан асқан әйелдер
Женщины среднего и старшего возраста

50

200

-“-

50

Әйелдердің шашын
қию
Стрижка женская

Кірпік бояу
Окраска ресниц
Барлығы:
Итого:

-“-

100

65 000

100

40 000
30 000
10 000
10 000

2800 (или 7.5 в
день)

920 000

i
Бұл көмекші құралда барлық бағалар мен бағалаулар шартты түрде көрсетілген. Шаштараздың шынайы бизнес-жоспарын
жасаған кезде, оны нақтылап есептеу қажет болады.
i
Все цены и расценки в настоящем пособии условны. При написании реального бизнес-плана парикмахерской они нуждаются в уточнении.
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Кесте 7. Нарықтағы үдеріс
Таблица 7. -Тенденции на рынке
ҮДЕРІС / ТЕНДЕНЦИИ
Негізгі үдеріс және олардың
себептері
Основные тенденции и их причины

Олардың бизнеске және тәуекелге
әсері
Их влияние на бизнес и факторы риска

Жоспарланған іс-әрекет
Планируемые действия

Дағдарыс келесі себептерге байланысты болып жатыр:
Кризис проходит поэтому:
1. Қалада тұратындар туыстарына,
тағы да қаражаттарын жібере бастады.
1. Земляки, живущие в городе, начинают
опять присылать деньги родным.

Қызмет көрсету түріне деген сұраныс ұлғайып келеді.
Дағдарыстың қайталану қаупі
Спрос на услуги расширяется. Риск повторного кризиса

2.Фермерлік шаруашылық ауданда аяғынан тұра бастады,
жұмысшыларды жұмысқа шақырып
жатыр және қомақты жалақы
төлемесе де уақытында тұрақты
жалақыларын төлеп жатыр.
2. Фермерские хозяйства в районе становятся на ноги, приглашают работников и
платят пусть небольшие, но постоянные
заработные платы.

Қызмет көрсету түріне деген
сұраныс ұлғайып келеді. Тәуекел де
үлкен емес.
Спрос на услуги расширяется. Риск неурожая

3. Күзде жерлестер қалаға етті
жақсы сатады. Ет бағасы ақырындап
болса да өсіп келе жатыр.
3. Осенью земляки хорошо продают мясо
в город. Цена на мясо медленно, но растет.

Қызмет көрсету түріне деген
сұраныс ұлғайып келеді.
Етке деген сұраныстың құлдырау
қауіпі бар, мысалы кеден одағымен
және Ресей Федерациясынан тасымалданатын еттерге байланысты.
Спрос на услуги расширяется. Риск падения спроса на мясо, например, в связи
с таможенным союзом и поставками мяса
из России

4. Жерлестерімізде өз өздерін күтуге
деген қаражаттары пайда бола бастады. Бұл жағдай, жерлестеріміздің
қаладан шаш үлгісін қойдырып
немесе шаштарын қидырып
келетіндеріне байланысты.
4. У земляков появились деньги на уход
за собой. Это видно по тому, что часто
земляки возвращаются из города подстриженные или с прическами.

Шаштараз қызмет көрсету түріне деген сұраныс қалыптасқан.
Спрос на услуги парикмахерской сформирован

Төлемге қабілеттілік сұранысының
өсіп келе жатқаны байқалады. Бизнес ашу үшін оңтайлы уақыт.
Наблюдается рост платежеспособного
спроса. Удачное время для открытия бизнеса.

БӘСЕКЕ / КОНКУРЕНЦИЯ
Компанияның көлемі\
нарықтағы үлесі
Размер компании/
доля в рынке

Бәсекелестің ұтымды
жақтары
Сильные стороны конкурента

Бәсекелестің әлсіз
жақтары
Слабые стороны конкурента

Көпшілігі өздерінің үйінде
шаштарын қидырады
Очень многие стригутся сами
дома

80%

Арзан
Дешево

Кәсіпқой емес
Не профессионально

Қалалық шаштараздар
Городские парикмахерские

20%

Ауылдың тұрғындары үшін
Дорого для жителей аула

Кәсіпқой
Профессионально

Бәсеке және бәсекелестік
түрлері
Конкуренты и тип конкуренции
Ауылда кәсіпқой
бәсекелестер жоқ
В ауле профессиональных конкурентов нет
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8 кесте. SWOT - сараптамасы
Таблица 8. - SWOT- анализ
БИЗНЕСТІҢ ҰТЫМДЫ ЖАҚТАРЫ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ БИЗНЕСА
1. Клиенттердің материалдарды сатып алуға дейінгі,
жеке қажеттілігінің есебін жүргізу мүмкіндігі.
2. Үйге келіп қызмет көрсету мүмкіндігі.
3. Кез-келген уақытта қызмет көрсету мүмкіндігі.
1. Возможность учета индивидуальных потребностей клиентов
до закупа материалов.
2. Возможность оказывать услуги на дому.
3. Возможность оказывать услуги в любое время.

БИЗНЕСТІҢ ӘЛСІЗ ТҰСТАРЫ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ БИЗНЕСА
1. Жеке кәсіпқойлық деңгейінің төмендігі.
2. Мұндай тар нарық үшін арналған тауарларды сатып
алу қиындықтары.
1. Низкий собственный профессионализм.
2. Сложности закупок материалов для такого узкого рынка

БИЗНЕС ҮШІН СЫРТҚЫ МҮМКІНДІКТЕР
ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

БИЗНЕС ҮШІН СЫРТҚЫ ҚАТЕРЛЕР
ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

1. Жерлестердің материалдық жағдайлары баяу болса
да өсіп келе жатыр.
2. Шаштараздық қызмет көрсету түріне сұраныс өсіп
келе жатыр.
1. Благосостояние земляков медленно, но растет.
2. Появляется спрос на услуги парикмахерской.

1. Қаржы дағдарысының жалғасуы.
2. Табыстылықтың аздығы.
3. Етке деген сұраныстың азаюы.
1. Продолжение финансового кризиса.
2. Неурожай.
3. Падение спроса на мясо.

Кесте 9-Маркетинг кешені
Таблица 9. - Комплекс маркетинга.
СҰРАҚ / ВОПРОС

СІЗДІҢ ЖАУАБЫҢЫЗ / ВАШ ОТВЕТ

1. Өнім. Өз тауарыңызды,
қызметіңізді сипаттаңыз. Олар
қандай болып келеді?
1. Продукт. Опишите свой продукт,
услугу. Что они будут из себя представлять?

Шаш қию және шаш үлгісін қою, шаштарды бояу, қастар мен кірпіктерді күту
мен бояу, маникюр мен педикюр.
Стрижки и прически, окраска волос, ресниц и бровей, маникюр и педикюр.

2. Орны. Өнімді сату және
қызмет көрсету орынын
сипаттаңыз? Таңдауыңызды
негіздеңіз?
2. Место. Опишите место продажи
продукта или оказания услуги. Обоснуйте свой выбор.

Ата-анамның жазғы ас үйі. Қосымша құрылысқа немесе жалдағанға қаражат талап етпейді.
Летняя кухня у родителей. Не требуется дополнительных средств на строительство или
аренду.

3. Баға. Бағаңызды сипаттаңыз
және негіздеңіз?
3. Цена. Опишите цену и обоснуйте ее.

Баға, қаладағы бағадан 20-20 пайызға төмен болуы керек. Бұл жерлестерімнің
қаладағы шаштараздық қызмет көрсету түрінен бас тартып және сонымен қатар
өз үйлерінде шаштарын қидыратын тұрғындар қызмет көрсету түріне келуі үшін
керек.
Цена должна быть на 20-30% нижениже, чем в городе. Это необходимо для того, чтобы
земляки отказались от стрижек в городе и для того, чтобы те, кто стрижется дома пришли
за услугой.

4. Жылжыту. Жылжыту
әдістерін сипаттаңыз, жарнама
түрі. Таңдауыңызды негіздеңіз?
4. Продвижение. Опишите методы
продвижения, вид рекламы. Обоснуйте свой выбор.

Жарнамалар дүкендер мен автобус аялдамаларында жарнамаланады. Жарнамалар үлкен көлемді, тартымды болуы керек, түрлі түсті болса өте жақсы.
Барлық таныстар мен туыстар қызмет көрсету түрі туралы хабардар болады.
Шаштараздың ашылуына қонақтар шақырылады. Істің алдағы уақытта, алға басуы үшін молда шақырылады.
Алға жылжу мақсатында, құрбыларына, сіңлілеріне, бауырларына және анасына шаш үлгілерін пайдалануға болады.
Оған қандай материалдар қажет болатыны туралы талқылана отырып, алдын ала қызмет көрсету түріне тапсырыстар ұйымдастырылады. Материалдар нақты анықталған клиенттің тапсырысына және алдын ала төленген
қаражатына байланысты әкелінеді.
Реклама будет вывешена у магазина и на автобусной остановке. Реклама должна быть достаточно большой, привлекательной, желательно цветной.
Все родственники и знакомые будут оповещены об услуге. На открытие парикмахерской будут приглашены гости. Будет приглашен мулла для освящения.
В качестве продвижения можно будет использовать прически для подруг, сестры и матери, стрижку брата.
Будет организован предварительный заказ услуги с обсуждением, какие материалы понадобятся для нее. Материалы будут привозиться под конкретного клиента, возможно за
деньги, полученные от него заранее.
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5.Қатысушылар. Сіз бизнесте
байланыста болатын барлық
адамдарды сипаттаңыз. Сізге
қажет болатын қызметкерлер
мен сыртқы байланыстағы
қызметкерлерді қоса
сипаттаңыз.
5. Участники. Опишите всех тех людей, с которыми Вы будете связаны в бизнесе. Включите как описание внешних контактов, так и описание сотрудников, которые Вам понадобятся.

Жабдықтаушылар. Телефон бойынша қажетті материалдарға тапсырыс беруге
болатын жабдықтаушыны қаладан іздестіру керек болады. Болашақта, тапсырыстарды мекенжайларға тасымалдап жүрмеу үшін, пошта арқылы да жіберуді
де жоққа шығаруға болмайды. Серіктестер. Қаладан материалдарды тасымалдау үшін көлік қажет болады. Бұл бірінші кезеңде көлігі бар бауыры көмектесе
алады, себебі оған тек жанар-жағармайына ғана төлеуге болады.
Поставщики. Необходимо будет отыскать в городе поставщика, который сможет собрать
необходимые материалы по телефонному заказу. Не исключено, что в будущем понадобиться возможность пересылки заказа по почте, чтобы не ездить за ним.
Партнеры. Для поездок в город за материалами понадобится транспорт. На первом этапе в
этом может помочь брат, у которого есть машина, при условии оплаты бензина.

6. Физикалық куәландыру.
6.1. көрсетілген қызмет түріне,
шығарылған тауарға физикалық
куәландырудың сапасын
сипаттаңыз.
6.2. Қызметті жүзеге асыру кезінде, тауарлар сатылатын физикалық қоршаған ортаны сипаттаңыз. Бөлме қалай орналастырылуы қажет? Бөлме
қалай көрінеді және онда нелер
орналасады?
6. Физические свидетельства.
6.1. Опишите физические (материальные) свидетельства качества выпускаемой продукции, оказанной
услуги.
6.2. Опишите физическое окружение
в котором будут оказываться услуги,
происходить продажи. Как должно
быть устроено помещение? Как выглядит еть это помещение и то,

«Қараңдар, кәдімгі қаладағыдай» деп жерлестері айтатындай шаш қию мен
шаш қою үлгісі, көрсетілген қызмет түрінің куәләндырылған сапасы болуы керек.
Ас үй жөндеуден өткен және жарым-жартылай жабдықталған болуы тиіс. Жарнама маңдайша тақтасы қажет болады. Егер, жеке кіретін есік ұйымдастырылса
өте жақсы болар еді. Бөлмеде тазалық және гигиеналық тазалық болуы керек.
Бөлмеде шаштараздың жұмыс орыны және бас жуу үшін жағдай жасалуы керек. Жеке кіретін есік жасалуы керек және жарнама маңдайша тақтасын ілу
қажет болады. Бөлмеде тұрған барлық заттар және клиенттің көзіне түсуі
мүмкін немесе отырған жерден 20 метр радиустегі барлық заттар тиянақты,
таза болып тұруы керек.
Свидетельством качества оказанной услуги должны стать стрижки и прически, о которых
бы земляки говорили: «Смотри, как в городе».
Кухня должна быть отремонтирована и частично переоборудована. Необходима вывеска.
Лучше будет, если получиться организовать отдельный вход. Помещение должно выглядеть чистым, гигиеничным.
В помещении должно быть создано рабочее место парикмахера с условиями для мытья головы.
Лучше сделать отдельный вход, повесить вывеску. Все, что окружает помещение и может
попасть в поле зрение клиентов, в радиусе 20 м. всё должно выглядеть ухоженным.

7. Процесс. Қызмет көрсету
процесін сипаттаңыз. Бұл процесс қалай қызмет көрсету сапасын көтереді?
7. Процесс. Опишите процесс оказания услуги. Как этот процесс будет
демонстрировать качество услуги?

Қызмет көрсету процесі біраз әртістік нышанмен орындалуы керек.
Сапаны көтеру үшін, қызмет көрсетілмес бұрын, клиенттің нені қалайтыны
белгілі болса да толық сұралуы керек.
Процесс оказания услуги должен выполняться с некоторой долей артистизма.
Для демонстрации качества,о до начала оказания услуги, клиент должен тщательно опрашиваться, даже если заранее известно, что он хочет получить.

Тақырып 5- Кәсіпкерге арналған қаржы
Бизнесті ашу үшін және оны қолдап отыру үшін қанша
қаражат кететінін түсіну мақсатында, Гуля бірқатар
есептерді жүргізуге шешім қабылдады. Ол үшін Гуля
келесі кестені толтырды:
Шығыстардың бағасы

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Тема 5. Финансы для предпринимателя
Для того, чтобы понять, сколько денег ей понадобится
для открытия и поддержания бизнеса, Гуля решила сделать некоторые расчеты. Для этого она заполнила следующие таблицы.
Оценка расходов.
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Таблица 10. Долгосрочные инвестиции. Улучшение зданий и сооружений
ҒИМАРАТ / ЗДАНИЕ
Ғимараттың сипаттамасы
Описание имеющегося здания

Құны
Стоимость

Ғимаратты жақсартудың
сипаттамасы
Описание необходимого улучшения здания

Бюджет
Бюджет

Жазғы ас үй
Летняя кухня.

200 000 т

Ас үйді косметикалық
жөндеу.
Косметический ремонт кухни

50 000i

-

Ауланы және жеке кіру
есігін қалпына келтіру.
Приведение в порядок двора,
отдельный вход.

20 000

Жарнамалық маңдайша
тақтасы
Вывеска

5 000

Ас үйдің ауласы
Двор кухни

Барлығы: / Всего:

200 000

75 000

Орны және жабдықтар / Место и оборудование
ҚАЖЕТТІ БҰЙЫМДАР МЕН САЙМАНДАР / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИНВЕНТАРЬ
Құны
Стоимость

Қажетті бұйымдар мен
саймандардың сипаттамасы
Описание необходимых принадлежностей и инвентаря

Бюджет
Бюджет

Айна
Зеркало

3 000

Суға арналған шелек (3
дана)
Ведро для воды (3 шт.)

1 500

Орындықтар (3 дана.)
Стулья (3шт.)

10 000

Шылапшын (2 дана)
Тазы (2 шт.)

2 000

Газ плитасы
Газовая плита

10 000

Саймандардың жинағы
Набор инструмент

10 000

Қазан (2 дана.)
Кастрюли (2шт.)

2 000

Ақжайма және сүлгі
Простыни и полотенца

2 000

Бар бұйымдар мен
саймандардың сипаттамасы
Описание имеющихся принадлежностей и инвентаря

ЖАБДЫҚТАР ЖӘНЕ МАШИНАЛАР / ОБОРУДОВАНИЕ И МАШИНЫ
Бар жабдықтар мен машиналар
Описание имеющихся оборудования и машин

Құны
Стоимость

Қажетті жабдықтар мен
машиналар
Описание необходимых оборудования и машин

Бюджет
Бюджет

Бұйралауға арналған
қысқыштар
Щипцы для завивки

3 000

Фен
Фен

7 000

Шаш алатын машина
Машинка для стрижки

10 000

Кассалық аппарат
Кассовый аппарат

20 000

Барлығы:
Итого:

28 000

52 500

Барлық ұзақ мерзімді инвистициялар (бастапқы капитал) / Все долгосрочные инвестиции (стартовый капитал)

i
i
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БЮДЖЕТ / БЮДЖЕТ

Ғимарат
Здание

75 000

ОРНЫ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАР
Место и оборудование

52 000

БАРЛЫҒЫ:
Итого:

127 000

Барлық бағалар мен бағалаулар мысал ретінде көрсетілген, олар нақтылауды, есептеуді қажет етеді.
Все цены и расценки, приведенные в примере, условные и нуждаются в уточнении
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ

Шығыс материалдарының, қызмет көрсетудің және олардың саны мен құндарының тізбесі
Перечень расходных материалов, услуг, их требуемое количество и стоимость
ШЫҒЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТҮРІ
(АЙНАЛЫМДАҒЫ ЕМЕС)
ВИД РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(НЕ ОБОРОТНЫЕ)

ЖАЛПЫ БІР АЙЛЫҚ ШЫҒЫН
ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ В МЕСЯЦ.

А. Өндірісті негіздегі материалдар
(сүлгі, ақжайма, салфеткалар және
т.б.)
А. Материалы производственного назначения (полотенца, простыни, салфетки и
т.д.)

20 000

Б. Қосалқы өндірісті негіздегі материалдар (сабын, су сабын, және т.б.)
Б. Вспомогательные производственные
материалы (мыло, порошок, ветошь и т.д.)

10 000

Барлығы: / ИТОГО:

30 000

360 000

ШЫҒЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТҮРІ
(АЙНАЛЫМДАҒЫ)
ВИД РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(ОБОРОТНЫЕ)

АЙЛЫҚ ҚҰНЫ
СТОИМОСТЬ В МЕСЯЦ

ЖЫЛДЫҚ ҚҰНЫ
СТОИМОСТЬ В ГОД

1 000

12 000

Мақта
Вата

200

2 400

Шаш бояуы
Краска для волос

2 000

24 000

Тырнақтарға арналған лак
Лак для ногтей

2 000

24 000

Бұйралауға арналған қысқыштар
Химикаты для завивки

2 000

24 000

Газ
Газ

1 000

12 000

Барлығы: / Итого:

8 200

98 400

СЫРТҚЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ВНЕШНИЕ УСЛУГИ

АЙЛЫҚ ҚҰНЫ
СТОИМОСТЬ В МЕСЯЦ

ЖЫЛДЫҚ ҚҰНЫ
СТОИМОСТЬ В ГОД

Электр жарығы және т.б.
Электричество

500

6 000

Қалаға қатынайтын көлік
Транспорт в город

2 000

24 000

Барлығы: / Итого:

2 500

30 000

БАРЛЫҚ ШЫҒЫСТАР
ИТОГО СТАТЬИ РАСХОДОВ

АЙЛЫҚ ШЫҒЫС
РАСХОДЫ В МЕСЯЦ

ЖЫЛДЫҚ ШЫҒЫС
РАСХОДЫ В ГОД

Әтір
Одеколон

Айналымдағы емес материалдар
шығысы
Расходные материалы не оборотные
Айналыс
Расходные материалы оборотные

30 000
8 200

ЖАЛПЫ БІР ЖЫЛДЫҚ ШЫҒЫН
ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ В ГОД

240 000

120 000

360 000

98 400

Сыртқы қызмет көрсету
Внешние услуги

2 500

30 000

Барлығы: / Итого:

40 700

488 000

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Гуля қосымша шаштараздық курсын оқу керек екендігін
есіне түсірді. Ол қаладағы мұндай курстарды біледі. Ол
тағы да 50 000 теңгені қажет етеді.
Қорытындысында Гуляда келесі кесте шықты:
Инвестициялар

Гуля вспомнила, что еще необходимо дополнительно
пройти курсы парикмахеров. Она знает о таких курсах в
городе. Это потребует еще 50 000 тенге.
В итоге у Гули получилась следующая таблица.
Инвестиции

АТАУЫ / НАИМЕНОВАНИЕ

БЮДЖЕТ / БЮДЖЕТ

Ғимарат / Здание

75 000

Орыны және жабдықтар / Место и оборудование

52 000

Курстарда оқу / Обучение на курсах.

50 000

Барлығы: / Итого:

177 000

Оборотный капитал

Айналым капиталы
ШЫҒЫСТАР
СТАТЬЯ РАСХОДОВ

АЙЫНА
В МЕСЯЦ

ЖЫЛЫНА
В ГОД

Айналымдағы емес материалдар шығысы
Расходные материалы не оборотные

30 000

360 000

Айналымдағы материалдар шығысы
Расходные материалы оборотные

8 200

98 000

Сыртқы қызмет көрсету
Внешние услуги

2 500

30 000

Барлығы:
Итого:

40 700

488 000

Гуля бизнесін бастау үшін, оған жұмыстың бірінші
айына 177 000 теңге және 40 700 теңге инвистиция
қажет деп есептеді. Сонымен қатар, Гуляға жұмыс барысында сататын тауарларды сатып алу үшін аздаған
капитал да қажет. Бұл үшін Гуляға айына 26 667 теңге
керек. Осының барлығы бастапқы капитал болып табылады. Ол — 244 376 теңгені құрайды.
Гуля бұл қаражатты қайдан аламын деп ойланды. Ол
мынадай болып шықты:

Таким образомобразом, Гуля посчитала, что для начала бизнеса ей необходимо инвестиций 177 000 тенге и 40 700 тенге на первый месяц работы. Кроме того,
Гуле нужен небольшой капитал для закупа товара, который она будет перепродавать. Гуле надо на это 26 667
тенге в месяц. Все вместе и есть необходимый стартовый капитал. Он получился 244 376 тенге.
Гуля задумалась, где она может взять эти деньги. У
нее получилось следующее.

Кесте 11- Бастапқы капитал көзі.
Таблица 11. - Источники стартового капитала.
КАПИТАЛ КӨЗІ
ИСТОЧНИК КАПИТАЛА

СОМАСЫ (ТЕҢГЕ)
СУММА (ТЕНГЕ)

1. Өзінің жинағаны
1. Собственные накопления

40 000

2. Ата-анасының жинағаны
2. Накопления родителей

70 000

3. Ағасының көмегі
3. Помощь брата

40 000

4. Басқа да туыстарының көмегі, болашақта көрсетілетін
қызметінен несие есебінде, қарқынды клиенттерден келген
қаражат.
4. Помощь других родственников, кредит в счет будущих услуг от потенциальных клиентов.

20 000

5. «Даму» қорының кепілдігімен банктен микро-кредит немесе жазғы ас үйді кепілдікке қойып банктен несие алу (жылына 18
пайыз).
5. Микро-кредит банка под гарантии фонда «Даму» или под залог самой
летней кухни. (18 % годовых)

74 366

Барлығы:
Итого:

244 366

232

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ

Есептерін жүргізіп болған соң, Гуля айына және жылына
шаққандағы кірістер мен шығыстардың есебін жүргізді.
Ол мынадай болып шықты:

После получения расчетов, Гуля решила составить план
доходов и расходов на месяц и год. Вот что у нее получилось.

Кесте 12 – кірістер мен шығындардың жоспары.
Таблица 12. - План доходов и расходов
БАПТАР
СТАТЬЯ

АЙЫНА (ТЕҢГЕ)
В МЕСЯЦ (ТЕНГЕ)

ЖЫЛЫНА (ТЕҢГЕ)
В ГОД (ТЕНГЕ)

Қызмет көрсетуді сату
Продажа услуг

75 000

900 000

Тауарларды сату
Продажа товаров

33 333

400 000

108 333

1 300 000

Жалпы сату көлемі (кіріс)
Общий объем продаж (доход)
Кемшілігі:
Минус:
Сатып алынған тауарлардың бағасы
стоимость закупленных товаров

26666

Айналымдағы емес шығыстар
расходы не оборотные

30 000

36 000

Айналымдағы шығыстар
расходы оборотные

8 200

98 000

Банкке несиені қайтару
возврат кредита банку

6 167

57 000

Несие бойынша пайыздық үстеме
процент по кредиту

1 110

13 320

Бауырының, туыстарының, ата анасының қарыздарын қайтару
возврат долга брату, родственникам, родителям

8 333

100 000

Жабдықтар мен мүліктердің тозуына байланысты кететін
қаражат (25 пайыз орташа есеппен)
амортизационные отчисления на оборудование и имущество (25 % в
среднем)

1083

13 000

Жөндеуге кететін шығындар (ғимарат)
амортизационные отчисления на ремонт.

4 167

50 000

167

2 000

15 00

18 000

Барлық шығыстар:
Всего расходов:

87 393

1 048 716

Таза пайда
Чистая прибыль

20 940

251 280

Ас үйге салынатын салық (1%)
налог на недвижимость – кухня (1%)
Патенттің құны
стоимость патента

Таза пайда, ол Гуляның тек бірінші жылда ғана табатын табысы. Бірақ, Гуля бірінші жылда барлық
қарыздарынан құтылатын болса, екінші жылы айына
35 133 теңге, ал жылына 421 600 теңге табыс табатына
сенеді.
Кіріс және шығыс қаражаттарының есептерін
жүргізіп болған соң, Гуля жылдың аяғы мен басы бойынша болжамдарын жасады, егер ол 2011 жылдың 1
қаңтарынан бастап жұмыс жасайтын болса, ол мынадай
болыады:
Гуля өзінің бизнестегі мүмкіндігінің ұтымдылығын есептеп көрмек болды. Ол мынадай болып шықты:

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Чистая прибыль, это то, что заработает Гуля в первый год работы. Однако Гуля рассчитывает за год рассчитаться со всеми долгами, и тогда ее личный заработок через год станет 421 600 тенге в год или 35 133
тенге в месяц.
После расчета возможных доходов и расходов Гуля
решила составить прогноз баланса на начало и конец
годагода, если она начнет работать с 1 января 2011 г..
Вот что у нее получилось.
Гуля решила посчитать рентабельность своего возможного бизнеса. Получилось так:
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Кесте 13 – 2011 жылдың басы мен аяғына жүргізілген теңдік есептер
Таблица 13. - Баланс на начало и конец 2011 года.
ТЕҢДІК
БАЛАНС

ЖЫЛДЫҢ БАСЫНА
НА НАЧАЛО ГОДА

ЖЫЛДЫҢ АЯҒЫНА
НА КОНЕЦ ГОДА

Тауарлар
Товары

26666

26666

Айналымдағы қаражат
Оборотные средства

30 000

30 000

Айналымдағы емес қаражат
Необоротные средства

8 200

8 200

Алынған қызмет көрсету түрлері
Полученные услуги

2 500

2 500

Қажетті құралдар мен саймандар
Принадлежности и инвентарь

52 000

52 000

250 000

250 000

Зияткерлік капитал
Интеллектуальный капитал

50 000

50 000

Орын
Место

25 000

25 000

444 366

444 366

Ата-анасының жинаған қаражаты
Накопления родителей

70 000

0

Бауырының көмегі
Помощь брата

40 000

0

4. Басқа да туыстарының көмегі, болашақта көрсетілетін
қызметінен несие есебінде, қарқынды клиенттерден келген
қаражат.
Помощь других родственников, кредит в счет будущих услуг от потенциальных клиентов.

20 000

0

5. «Даму» қорының кепілдігімен банктен микро-кредит немесе жазғы ас үйді кепілдікке қойып банктен несие алу (жылына 18 пайыз).
Микро-кредит банка под гарантии фонда «Даму» или под залог самой
летней кухни. (18 % годовых)

74 376

0

Барлық міндеттер
Всего обязательств

204 366

0

240 000

240 000

Активтер
Активы
Ағымдағы активтер
Текущие активы

Негізгі құралдар
Основные средства
Бөлме
Помещение

Барлық активтер
Всего активов
Міндеттер
Обязательства

Капитал және оның құрылымы
Капитал и его структура
Құрылтай капиталы
Учредительный капитал
Жеке капиталы
Собственный капитал

204 366

Барлық капиталдар
Всего капитал
міндеттер + капитал
Обязательства + капитал
234
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Кесте 14 – Ұтымдылық есебі
Таблица 14. - Расчет рентабельности
ПАЙДА
ПРИБЫЛЬ

ШЫҒЫНДАР
ЗАТРАТЫ

ПАЙДА / ШЫҒЫНДАР *100%
ПРИБЫЛЬ/ЗАТРАТЫ *100%

251 280 теңге

1 048 716 теңге

24 %

Гуля ұтымдылықтың не екнін жақсы біледі.
Гуля ең бірінші өз тәжірибесіне аса мән бермек болып
шешті, ал әр заттың немес қызмет көрсетудің өзіндік
құнын кейін есептеуге қалдырды.
Сонан соң ол өзіндік құнды азайту жолдарын іздестіре
бастайды.
Тақырып 6. Кәсіпкерліктің заңгерлік аспектілері.
Кәсіпкерліктің түрлері мен жұмыс істеу тетіктерін
білгеннен
кейін,
бәрібір
жеке
кәсіпкерліктен
бастаған дұрыс деп санайды. Гуляның мұндай шешім
қабылдауының себебі:
1. Ол жалғыз жұмыс істейді;
2. Заңды тұлғаны ұйымдастыру өте көптеген дайындық
жұмыстарын талап етеді;
3. Гуля әзірше барлық құжаттамаларды жүргізуге дайын емес;
4. Оның бизнесі шағын болады;
Гуля патентпен жұмыс істеуге шешім қабылдады, себебі
ол оған мүмкіндіктер береді:
1. Жыл бойы жұмыс істеуге болады;
2. Қаржылық және бухгалтерлік есеп беру жұмыстарын
жүргізбейді;
3. Көрсетілген пайданың 2 пайызын қана салық түрінде
төлейді.
Еегер бизнесі дамып жатқан жағдайда, Гуля патенттен бас тартып, жеке кәсіпкер ретінде жұмыс жасайды
және салықтың әлеуметтік тәртібін пайдаланыды. Иә,
ол түсінеді егер жеке кәсіпкер ретінде тіркелетін болса,
салықты 3 пайыз мөлшерінде төлейтінін.
Тақырып 10. Қызметкерлерді басқару.
Қазір Гуля қызметкерлерді жалдай алмайды. Егер
бизнесі дамып жатқан жағдайда, Гуля Қазақстан
Республикасының барлық заңдылықтарын және Еңбек
Кодексінің барлық талаптарын орындайтын болады. Ол
болашақта мүмкін болатын қызметкерлер келесі сапаға
жауап беру керек деп санайды:

Гуля знает, что такая рентабельность считается вполне приличной.
Гуля решила, что расчет себестоимости каждой услуги она проведет позже, ориентируясь на первый свой
опыт. Затем она начнет искать пути уменьшения себестоимости.
Тема 6. Юридические аспекты предпринимательства
Изучив формы и виды предпринимательства, Гуля попрежнему считает, что начинать стоит с формы индивидуального предпринимателя. Гуля так решила, потому что:
1. Она будет работать одна;
2. Организация юридического лица требует много подготовительной работы;
3. Гуля пока не готова вести всю необходимую документацию;
4. Бизнес у нее будет маленький.
Гуля решила, что она будет работать по патентупатенту, так как это ей даст возможность:
1. Работать круглый год;
2. Не вести бухгалтерский учет и не составлять финансовую отчетность;
3. Платить всего 2% от заявленного дохода в виде налогов.
Если бизнес будет развиваться, то Гуля откажется от
патента и будет работать как индивидуальный предприниматель и использовать специальный налоговый режим. Правда она понимает, что в виде налогов тогда
начнет платить 3%.
Тема 10. Управление персоналом.
В настоящее время Гуля не намерена нанимать персонал. В случае, если бизнес начнет развиваться, то Гуля
будет следовать всем требованиям законодательства
республики Казахстан о труде. Она предполагает, что
возможный персонал должен отвечать следующим качествам.

Кесте 15– Лауазымы, біліктілігі және қызметкердің тәжірибесі
Таблица 15. - Должность, квалификация и опытность персонала
ЛАУАЗЫМ
ДОЛЖНОСТЬ

МІНДЕТТЕРІ
ОБЯЗАННОСТИ

БІЛІМІ
ЗНАНИЯ

ТӘЖІРИБЕСІ
НАВЫКИ

ЖЕКЕ ҚАСИЕТТЕРІ
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Сатушы
Продавец

Қажетті тауарларды
сату
Продажа сопутствующих товаров

Өнімдер
Продуктов

Жекелеп сату
Розничной продажи

Мейірімділік
Доброжелательность

Негізгі заманауи шаш
үлгілері
Основных современных
причесок

Ерлер мен әйелдердің шашын алу, шаш бұйралау, маникюр, педикюр. Үйретуге
тура келуі мүмкін.
Стрижка мужчин и женщин, завивка, маникюр, педикюр. ВозможноВозможно, придется обучать

Мейірімділік, клиенттерге деген
ықыласының жоғары
болуы керек.
Доброжелательность,
внимательность

Шебер
Мастер

Шаштараз қызметін
көрсету
Парикмахерские услуги

ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Қосымша 8. Мемлекеттік органдардың сенім телефондары
Приложение 8. Телефоны доверия государственных органов

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Салық комитеті
Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан

8 (7172) 71 79 63

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі
Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции

8 (7172) 74 96 29

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
Министерство внутренних дел Республики Казахстан

8 (7172) 72 24 93,
8 (7172) 71 58 25

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

8 (7172) 60 21 28

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес агенттігі (Қаржы полициясы)
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
(Финансовая полиция)

8 (7172) 90 92 14,
8 (7172) 90 92 11

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі
Министерство культуры и информации Республики Казахстан

8 (7172) 74 01 07,
8 (7172) 50 30 51 (ф)

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
Верховный Суд Республики Казахстан

8 (7172) 74 78 51

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Министерство финансов Республики Казахстан

8 (7172) 71 77 64

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

8 (7172) 24 04 75,
8 (7172) 24 04 76,
8 (7172) 24 12 13

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау агенттігі
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций

8 (7272) 78 81 00

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

8 (7172) 74 28 09

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі
Министерство нефти и газа Республики Казахстан

8 (7172) 97 69 31,
8 (7172) 97 68 90

ҚР Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті
Комитет таможенного контроля МФ РК

8 (7172) 79 45 52,
8 (7172) 79 46 28
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