
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ 
КУРСЫ 
Оқу-əдістемелік құралы

ЭКСПРЕСС-КУРС
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Учебно-методическое пособие

Алматы, 2010



Оқу-əдістемелік құралын əзірлеген: 
«Халықаралық Бизнес Академиясы»

Разработчик учебно-методического пособия: 
«Международная Академия Бизнеса»

Рецензия на учебно-методическое пособие “Экспресс-курс предпринимательства“ -
Доктор экономических наук, член-корреспондент МЭАЕ Г.К. Куатбаева

Утверждено заседанием Ученого совета МАБ от 22.09.2010 г.

Авторлар ұжымы:
Бижан Б.А., Иссык Т.В., Курганбаева Г.А., 

Сахарчук Е.Э., Тшенсовская Д.Ж., Филин С.А.

Кəсіпкерліктің жедел курсы: оқу-əдістемелік құралы.
Экспресс-курс предпринимательства: учебно-методическое пособие. - Алматы, 2010. - 202 п/с.

978-601-210-021-1

Тараулар: “Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерліктің жағдайы мен проблемалары”, 
“Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерлікті дамыту мен қолдау бағдарламалары”, “Банкілік 

несиені қалай алуға болады”, бұл тарауларды “Даму” кəсіпкерлікті дамыту қоры” АҚ 
қызметкерлері əзірлеген

Главы: “Состояние и проблемы предпринимательства
в Республике Казахстан”, “Программы развития и поддержки предпринимательства в 
Республике Казахстан”, “Как получить банковский кредит” подготовлены сотрудниками 

АО “Фонд развития предпринимательства “Даму”

Все материалы данного учебно-методического пособия (текстовая информация 
и графические изображения) являются собственностью АО “Фонд развития 
предпринимательства “Даму“.

УДК 334 (072)
ББК 65.290-2я7
К 26

УДК 334 (072)
ББК 65.290-2я7

К 26

ISBN 978-601-210-021-1

ISBN

© АО “Фонд развития предпринимательства “Даму”

©



«...Еңбек етуші халықтың 60 % - ы
шағын жəне орта бизнесте жұмыс істеген кезде

Қазақстан тұрақтылыққа қол жеткізетін болады...»
Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ə. Назарбаев 

«…Когда 60% работающего населения 
будет трудиться в малом и среднем бизнесе, 

Казахстан достигнет устойчивости…»

Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев
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Терминдердің айқындамасы
Пайдаланылған терминдер мен қысқартылған атаулардың төмендегідей мағынасы бар:

АҚ Акционерлік қоғам
ҚР ҚНА Қазақстан Республикасы қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 

қадағалау агенттігі
ҚРСА Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі Агенттігі
ЕДБ Екінші дейгейлі банк
ЖІӨ Жалпы ішкі өнім
ГАЖ «Даму» Қорының Қазақстандағы экономикалық үрдістерді талдаудың 

геоақпараттық жүйесі
ЖК Жеке кəсіпкер – жеке тұлға болып табылатын шағын кəсіпкерлік субъектісі 
ƏҚтК Əкімшілік Құқық бұзушылық туралы Кодекс
ШҚ Шаруа қожалығы – жеке тұлға болып табылатын шағын кəсіпкерлік субъектісі 
ЖАО Жергілікті атқарушы билік органы
МКҰ Микрокредит ұйымы
АЕК Айлық есептік көрсеткіш
ШОБ Шағын жəне орта бизнес
ҚР ҰБ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
ЗТБ Заңды тұлғалардың бірлестігі
ШБК Шағын бизнес кəсіпорны – заңды тұлға ретінде тіркелген шағын кəсіпкерлік 

субъектісі
БЖ Бағдарламалық жасақтама
ҚР Қазақстан Республикасы
ДК Директорлар кеңесі
ШБС ҚР Салық кодексіне сəйкес шағын бизнес субъектісі
ШКС Шағын кəсіпкерлік субъектісі, «Жеке кəсіпкерлік туралы» Заңға сəйкес 

жұмыскерлерінің орташа жылдық саны елу адамнан аспайтын жəне активтерінің  
жыл бойғы орташа жылдық құны алпыс мың еселік айлық есептік көрсеткіштен 
аспайтын жеке немесе заңды тұлға 

ОКС Орташа кəсіпкерлік субъектісі, «Жеке кəсіпкерлік туралы» Заңға сəйкес 
жұмыскерлерінің орташа жылдық саны елу адамнан астам, бірақ екі жүз елу 
адамнан аспайтын жəне активтерінің  жыл бойғы орташа жылдық құны үш жүз 
жиырма бес мың еселік айлық есептік көрсеткіштен аспайтын жеке немесе заңды 
тұлға.

ШОКС «Жеке кəсіпкерлік туралы» Заңға сəйкес шағын немесе орташа кəсіпкерлік 
субъектісі

ЖКС Жеке кəсіпкерлік субъектісі
Қор, сондай-ақ 
«Даму» Қоры

«Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ

САҚ «Стресстік активтер қоры» АҚ
ЖБК Жеке басты кəсіпкерлік
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Определение терминов
Используемые термины и сокращения имеют значения, указанные ниже:

АО Акционерное общество
АФН РК Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций
АРКС Агентство Республики Казахстан по статистике
БВУ Банк второго уровня
ВВП Внутриваловый продукт
ГИС Геоинформационная система анализа экономических процессов Казахстана 

Фонда «Даму»
ИП Индивидуальный предприниматель – субъект малого предпринимательства, 

являющийся физическим лицом
КоАП Кодекс об административных правонарушениях
КХ Крестьянское хозяйство – субъект малого предпринимательства, являющийся 

физическим лицом 
МИО Местный исполнительный орган власти
МКО Микрокредитная организация
МРП Месячный расчетный показатель
МСБ Малый и средний бизнес
НБ РК Национальный Банк Республики Казахстан
ОЮЛ Объединение юридических лиц
ПМБ Предприятие малого бизнеса – субъект малого предпринимательства, 

зарегистрированный как юридическое лицо
ПО Программное обеспечение
РК Республика Казахстан
СД Совет директоров
СМБ Субъект малого бизнеса, согласно Налоговому кодексу РК
СМП Субъект малого предпринимательства, согласно Закону «О частном 

предпринимательстве», физическое или юридическое лицо со среднегодовой 
численностью работников не более пятидесяти человек и среднегодовой 
стоимостью активов за год не свыше шестидесятитысячекратного месячного 
расчетного показателя 

ССП Субъект среднего предпринимательства, согласно Закону «О частном 
предпринимательстве» физическое или юридическое лицо со среднегодовой 
численностью работников свыше пятидесяти, но не более двухсот пятидесяти 
человек и среднегодовой стоимостью активов за год не свыше трехсотдвадцати-
пятитысячекратного месячного расчетного показателя

СМСП Субъект малого или среднего предпринимательства, согласно Закону «О 
частном предпринимательстве»

СЧП Субъект частного предпринимательства
Фонд, равно 
Фонд «Даму»

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

ФСА АО «Фонд стрессовых активов»
ЧП Частное предпринимательство
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Каждый человек хочет быть счастливым и 
успешным. Для людей деятельных, жела-

ющих чего-то достичь в этой жизни - это одно и то 
же. Потому что когда добиваешься поставленных 
целей, признания других людей (успех), то и сам 
ощущаешь себя удовлетворенным, уверенным, 
окрыленным (счастье).

Современный период развития Казахстана 
дает много возможностей любому желающему по-
пробовать применить свои предпринимательские 
способности. 

Понятие «предпринимательство» (англ. 
business) впервые употребил английский банкир 
и экономист Ричард Кантильон в XVIII в. Пред-
принимательство – это экономическая деятель-
ность, в процессе которой приводятся в соответ-
ствие товарное предложение и спрос в условиях 
постоянного риска. Под предпринимателем Кан-
тильон 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 ре-
зультате которой создаются новые товары.

Основы рыночной экономики
Могу я быть предпринимателем или нет, 

можно узнать, только начав действовать в том 
огромном пространстве, которое называется 
экономикой.

Экономика – это хозяйственная деятель-
ность человека, семьи, предприятия и страны в 
целом, направленная на обеспечение людей не-
обходимыми жизненными благами. По мере воз-
растания потребностей людей, развития науки и 
техники совершенствовалась хозяйственная де-
ятельность, и экономика поднималась на более 
высокие ступени.

Мы с вами сейчас живем в условиях ры-
ночной экономики. Что такое рынок? Са-
мое простое определение рынка – это сфе-
ра купли-продажи товаров и услуг. Многие из 
нас помнят времена, когда была плановая эко-
номика, где многие товары и услуги не прода-
вались, а распределялись. Например: кварти-
ры, турпутевки, места в вузы и многое другое. 
Та экономика, в которой все имеет свою цену, 
практически все продается и покупается, назы-
вается рыночной. 

Рыночная экономика:
  людям дана экономическая свобода;
  людям даны неограниченные возможности 

выбора;
  есть рынок, продавцы, покупатели и товар;
  существует спрос на товар и предложение;

КƏСІПКЕРЛІККЕ КІРІСПЕ
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Əрбір адамның 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 (табысқа 
жету), өз-өзіңді қанағаттанған, өз-өзіңе сенімді, 
қанаттанған күйде сезінесің (бақыт).

Қазақстанның қазіргі даму кезеңі кез келген 
ықылас білдірушілерге өз кəсіпкерлік қабілеттерін 
қолдануына көп мүмкіндіктер береді. 

«Кəсіпкерлік» ұғымын (ағыл. business) 
XVIII ғ. алғаш рет ағылшын банкирі əрі 
экономисі Ричард Кантильон қолданған бола-
тын. Кəсіпкерлік дегеніміз – бұл үнемі түрдегі 
тəуекел жағдайларында тауарлық ұсыныс пен 
сұраныс өзара сəйкестікке келтіріп отыратын 
экономикалық қызмет. Кəсіпкер ретінде Канти-
льон, өндіріс құралдарын базардан сатып алып, 
оларды капиталға айналдырып отыратын адам 
деп түсінетін. 

Америкалық экономист Иозеф Шумпетер, 
кəсіпкерлік – бұл ең алдымен, жаңашылдық 
қызмет, оның нəтижесінде жаңа тауарлар жасала-
ды деп тұжырымдаған. 

Нарықтық экономика негіздері
Мен кəсіпкер бола аламын ба, жоқ па оны тек 

экономика деп аталатын кең кеңістікте қызмет ете 
бастаған кезде ғана білуге болады. 

Экономика – бұл адамның, отбасының, 
кəсіпорын мен тұтастай елдің адамдарды қажетті 
өмірлік игіліктермен қамтамасыз етуге бағытталған 
шаруашылық қызметі. Адамдардың тілек-талабы 
артып, ғылым мен техника дамыған сайын 
шаруашылық қызметі де жетіле түсті, сөйтіп эко-
номика айтарлықтай жоғары сатыларға көтерілді. 

Сізбен біз қазір нарықтық экономика 
жағдайында өмір сүріп жатырмыз. Нарық деген не? 
Нарықтың ең қарапайым анықтамасы – бұл тауар-
лар мен қызмет көрсету түрлерінің сауда-саттық 
саласы. Жоспарлы экономика тұсында көптеген 
тауарлар мен қызмет көрсету түрлері сатылмай, 
үлестіріліп отырған кезеңнің болғаны бəріміздің 
есімізде. Мысалы: пəтерлер, туристік жолдамалар, 
жоғары оқу орындарына жолдамалар жəне өзге 
де көптеген нəрселер. Əр нəрсенің өз құны бар, 
барлығы сатылатын жəне сатылып алынатын эко-
номика нарықтық экономика деп аталады.

Нарықтық экономика:
  адамдарға экономикалық бостандық берілген;
  адамдарға таңдаудың шексіз мүмкіндіктері 

берілген;
  нарық, сатушылар, сатып алушылар жəне та-

уар бар;
  тауарға сұраныс пен ұсыныс бар;
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  действуют правила поведения продавцов 
(производителей) и покупателей (потребителей);

  идет череда сделок «купля-продажа».

Рынок – это бесконечная череда сделок 
купли-продажи, осуществляемых по особым за-
конам, законам спроса и предложения. Эти за-
коны диктуют «правила» поведения продавцов 
(производителей) и покупателей (потребите-
лей). Покупатель хочет купить товар по цене как 
можно меньшей, а продавец продать по цене 
как можно большей. Значит, когда количество 
желающих купить товар (спрос) увеличивается - 
цена товара растет, так как продавец, видя это, 
поднимает цену. Увеличение цены служит сигна-
лом для производителя, и он увеличивает пред-
ложение (то есть производство). В какой-то мо-
мент количество продаваемых товаров (предло-
жение) может превысить спрос и часть товаров 
может оказаться невостребованной покупателя-
ми. Тогда цена этого товара пойдет вниз до тех 
пор, пока не найдется покупатель.

Так, при росте рыночной цены покупатели 
экономически проигрывают (они меньше приоб-
ретают подорожавших товаров) и выигрывают 
продавцы (они за каждый товар могут получать 
больше денег). 

При понижении рыночных цен, наоборот, в 
выигрыше окажутся покупатели, а в проигрыше 
– продавцы.

Таким образом, в условиях рынка соотно-
шение между спросом и предложением товаров 
постоянно меняется, время от времени дости-
гая равновесия. Соотношение между спросом и 
предложением в каждый данный момент назы-
вается конъюнктурой рынка. 

Действие закона 
спроса и предложе-
ния является важней-
шей характеристикой 
рыночной экономики. 
Иногда это называют 
«невидимой рукой» 
рынка. Но этот закон 
не единственная ха-
рактеристика рынка.

Другой важней-
шей чертой рыночной 
экономики является 

экономическая свобода. Экономическая сво-
бода означает, что всем гражданам гарантиру-
ется возмож ность полного использования своих 
способностей, личностных ка честв, имущества 
для осуществления активной экономической де-
ятельности.

Покупатель обладает экономической сво-
бодой, если он:

  по желанию выбирает продукт из множества 
предлагаемых;

  выбирает продавца из числа тех, кто лучше 
обслужит и продаст товар по лучшей цене.

  сатушылар (өндірушілер) мен сатып алушы-
лар (тұтынушылар) тəртібінің ережесі бар;

  «сауда-саттық» келісімінің кезекпен болуы.

Нарық – сауда-саттық келісімінің ерек-
ше заңымен, сұраныс пен ұсыныс заңы бойын-
ша жүзеге асатын шексіз кезегі. Бұл заңдар сату-
шылар (өндірушілер) мен сатып алушылардың 
(тұтынушылар) əрекет ету тəртібінің «ережесін» 
қадағалайды. Сатып алушы тауарды неғұрлым 
арзан бағаға сатып алуды қалайды, ал сатушы 
неғұрлым қымбат бағамен сатуды қалайды. 

Демек, тауарды сатып алушылардың саны 
(сұраныс) көбейсе – тауардың бағасы өсе түседі, 
өйткені мұны көрген сатушы бағаны көтеріп жібереді. 
Бағаның өсуі өндірушіге берілген белгі болып табыла-
ды, сөйтіп ол ұсынысты (яғни өндірісті) өсіреді. Белгілі 
бір уақытта сатылатын тауарлар саны (ұсыныс) 
сұраныстан асып түсуі мүмкін жəне тауарлардың бір 
бөлігі сатып алушылардың сұранысына ие болмай 
қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда тауар бағасы оған 
сатып алушы табылғанға дейін арзандай беретін бо-
лады.

Сөйтіп, нарықтық баға өскен кезде сатып алу-
шылар экономикалық тұрғыдан ұтылады (олар 
қымбаттаған тауарларды аз мөлшерде сатып ала-
ды) жəне сатушылар ұтады (өзінің əрбір тауары үшін 
көбірек ақша ала алады).

Нарықтық бағаның арзандаған тұсында, 
керісінше, сатып алушылар ұтады, ал сатушылар 
ұтылады. 

Осылайша, нарық жағдайында тауарларға 
сұраныс пен ұсыныс арасындағы ара-қатынас ара-
тұра теңесіп, үнемі өзгеріп тұрады. Белгілі бір сəттегі 
сұраныс пен ұсыныстың аралық қатынасы нарық 
жағдаяты (конъюнктурасы) деп аталады.

Сұраныс пен ұсыныс 
заңының əсері нарықтық 
экономиканың аса маңызды 
сипаттамасы болып табы-
лады. Кейде бұл нарықтың 
«көзге көрінбейтін қолы» 
деп аталады. Алайда бұл 
заң нарықтың жалғыз ғана 
сипаттамасы болып табыл-
майды. 

Нарықтық экономи-
каның тағы бір аса маңызды 
қасиетіне экономикалық 
еркіндік жатады. Экономикалық еркіндік дегеніміз 
азаматтардың барлығына өзінің қабілетін, жеке 
қасиеттерін, мүлкін белсенді экономикалық қызметті 
жүзеге асыру үшін толықтай пайдалануға кепілдік 
беріледі деген мағынаны білдіреді.

Сатып алушы төмендегі жағдайларда 
экономикалық еркіндікке ие болады, егер ол:

  ұсынылып отырған көптеген өнімнің арасынан 
қалаған өнімін таңдай алса;

  сатушылардың арасынан жақсы қызмет 
көрсеткен жəне өзінің тауарын жақсы бағамен сатқан 
сатушыны таңдай алса.
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Для продавца свобода заключается:
  в выборе наиболее подходящего покупателя;
  в возможности распоряжаться деньгами, вы-

рученными от продажи товаров, по своему усмо-
трению;

  в праве установления цен на выпускаемую 
продукцию.

Роль малого бизнеса в рыночной 
экономике

Существует мнение, что в условиях рын-
ка возможно только крупное предприниматель-
ство, малое нежизнеспособно. История показа-
ла, что на самом деле малый бизнес успешно 
конкурирует с крупным бизнесом, так как он бо-
лее гибкий, более мобильный, более устойчи-
вый в условиях кризиса и способен постоянно 
развиваться.

Зарубежный опыт стран с развитой ры-
ночной экономикой свидетельствует о том, что 
предпринимательство выполняет важнейшие 
функции в национальной экономике.

Японская экономика после второй миро-
вой войны быстро восстановилась благодаря 
малым и средним предприятиям, и произошло 
«японское экономическое чудо». 

В 70-х годах прошлого столетия даже была 
знаменита такая формула – «Малое прекрас-
но!».

По данным Программы развития Организа-
ции Объединенных Наций, в мировой экономике 
количество малых предприятий превышает 95% 
от общего количества всех предприятий. На их 
долю приходится свыше 60% занятых, а их доля 
в ВВП достигает 50%. Это среднемировые по-
казатели. 

А в Японии, например, доля малого и сред-
него предпринимательства составляет 99,6% от 
общего числа компаний, 55% ВВП и 80% чис-
ленности занятых в промышленности. 

В США - более 50% ВВП, более половины 
инноваций, более 2/3 национальной рабочей 
силы задействовано в малом предприниматель-
стве.

Сегодня в Казахстане каждый пятый из тру-
доспособного активного населения занят в ма-
лом и среднем бизнесе. Из них почти половина 
– индивидуальные предприниматели. А из всех 
зарегистрированных предприятий и предприни-
мателей более 90% приходится на сектор ма-
лого и среднего бизнеса. В этом отношении мы 
идем практически наравне со среднемировыми 
показателями. 

В то же время, если сравнить долю мало-
го и среднего бизнеса в ВВП, то в Казахстане 
- это около 16%. А, например, в Великобритании 
– 52%, Италии – 55%, Германии – 57%. 

Для нашей страны развитие малого бизнеса 
– одна из первостепенных задач. Малый бизнес 
способствует снижению безработицы, наполне-
нию рынка отечественными товарами и услуга-

Сатушының еркіндігі мынадан көрінеді:
  барынша қолайлы сатып алушыны таңдап 

алу;
  тауарларды сатудан түскен ақшаны өз қалауы 

бойынша жұмсау мүмкіндігі;
  шығарылатын өнімге қатысты бағаны белгілеу 

құқығы.

Шағын бизнестің нарықтық 
экономикада атқаратын рөлі 

Нарықтық жағдайларда тек ірі кəсіпкерлікпен 
ғана айналысуға болады, шағын кəсіпкерлік өмір 
сүруге қабілетсіз деген пікір бар. Тарих көрсетіп 
отырғандай, шындығына келгенде, шағын бизнес 
ірі бизнеспен табысты түрде бəсекелесуде, себебі 
ол дағдарыс жағдайларында анағұрлым икемді, 
анағұрлым ұтқыр, анағұрлым тұрақты болып келеді 
жəне үнемі түрде дамып отыруға қабілетті.

Нарықтық экономикасы дамыған елдердің 
шетелдік тəжірибесі кəсіпкерліктің экономикада аса 
маңызды міндеттерді орындап отырғанын көрсетіп 
отыр.

Жапон экономикасы екінші дүниежүзілік 
соғысынан кейін шағын жəне орта кəсіпорындардың 
арқасында жылдам қалпына келді, сөйтіп «жапондық 
экономикалық ғажайып» орын алды. 

Өткен ғасырдың 70-ші жылдары тіпті мынадай 
формула танымал болатын: «Шағын нəрсе тама-
ша!».

Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму 
бағдарламасының мəліметтері бойынша əлемдік 
экономикада шағын кəсіпорындардың саны барлық 
кəсіпорындардың жалпы санының 95%-нан асады. 
Олардың үлесі əрекеттегілерінің 60%-нан астам 
бөлігін құрайды, ал олардың ЖІӨ-дегі үлесі 50%-ға 
дейін жетеді. Бұл орташа əлемдік көрсеткіштер.

Ал Жапонияда мысалы, шағын жəне орта 
кəсіпкерліктің үлесі компаниялардың жалпы санының 
99,6%-ын, ЖІӨ-нің 55%-ын жəне өнеркəсіпте қызмет 
ететіндер санының 80%-ын құрайды.

АҚШ-та - ЖІӨ-нің 50%-дан артық бөлігі, 
инновациялардың жартысынан астам бөлігі, ұлттық 
жұмыс күшінің 2/3 артық бөлігі шағын кəсіпкерлікте 
еңбек етеді.

Бүгінде Қазақстанда еңбекке жарамды белсенді 
тұрғындардың əрбір бесіншісі шағын жəне орта биз-
несте еңбек етуде. Олардың шамамен алғанда тең 
жартысы – жеке кəсіпкерлер. Ал барлық тіркелген 
кəсіпорындар мен кəсіпкерлердің 90% артық бөлігі 
шағын жəне орта бизнес секторына тиесілі бо-
лып келеді. Бұл тұрғыда біз орташа əлемдік 
көрсеткіштермен бір деңгейде келеміз.

Сонымен қатар, егер шағын жəне орта 
бизнестің ЖІӨ-де алатын үлесін салыстырар 
болсақ, Қазақстанда – бұл шамамен 16%. Ал, мыса-
лы, Ұлыбританияда – 52%, Италияда – 55%, Герма-
нияда – 57%.

Біздің еліміз үшін шағын бизнесті дамы-
ту – ең бір басты міндеттердің бірі. Шағын бизнес 
жұмыссыздықтың азаюына, нарықты отандық тауар-
лармен жəне қызметтермен толықтыруға мүмкіндік 
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ми, формирует конкурентную среду, влияет на 
ВВП и бюджет страны. Самое главное, малый 
бизнес является платформой для формирова-
ния среднего класса как основы стабильности 
общества. 

Состояние и проблемы развития 
предпринимательства в Республике 
Казахстан

Малое и среднее предпринимательство в Ре-
спублике Казахстан стало явлением массовым и 
относительно динамичным. Доля активных1 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП) в общем количестве зарегистри-
рованных СМСП за период 2005-2009 гг. остава-
лась стабильной на уровне 68-69%. 

Доля зарегистрированных СМСП в общем 
числе зарегистрированных хозяйствующих субъ-
ектов увеличилась на 1 процентный пункт с 92% в 
2005 году до 93% в 2009 году:

Структура активных СМСП в разрезе 
организационно-правовых форм показывает, что по 
состоянию на 01.10.2010 г. количество индивидуаль-
ных предпринимателей составило 383,3 тыс. субъек-
тов, или 61,1%, количество юридических лиц – пред-
приятий малого бизнеса составило 65,5 тыс. субъек-
тов, или 10,4%, количество юридических лиц – пред-
приятий среднего бизнеса составило 8,9 тыс. субъ-
ектов, или 1,4%, количество крестьянских (фермер-
ских) хозяйств – 170,1 тыс. субъектов, или 27,1%:

1 Активный СМСП – субъект малого и среднего пред-
принимательства, который осуществляет экономиче-
скую деятельность (терминология АРКС).

тұғызады, бəсекелестік ортаны қалыптастырады, 
ЖІӨ-ге жəне ел бюджетіне əсер етеді. Ең бастысы, 
шағын бизнес қоғамның тұрақтылық негізі ретінде 
ортаншы класты құрудың платформасы болып та-
былады.

Қазақстан Республикасында 
кəсіпкерліктің ахуалы мен дамыту 
проблемалары

Қазақстан Республикасындағы шағын жəне 
орта кəсіпкерлік жаппай жəне айтарлықтай 
қарқынды құбылыс болды. Тіркелген жалпы  
шағын жəне орта кəсіпкерлік суъектілері (əрі 
қарай - ШОКС) санындағы белсенді1 ШОКС-
нің үлесі 2005-2009 жылдары 68-69% тұрақты 
деңгейде болып келді.

Тіркелген қожалық етуші субъектілердің 
жалпы санындағы тіркелген ШОКС үлесі 2005 
жылғы 92%-дан 2009 жылғы 93%-ға дейін 1 
пайыздық тармаққа өсті:

Белсенді ШОКС - нің ұйымдық – құқықтық 
тұрғыдағы құрылымы көрсетіп отырғандай, жеке 
кəсіпкерлер 01.10.2010 ж. шаққанда 383,3 мың 
субъектіні немесе 61,1%-ды, заңды тұлға болып 
табылатын шағын бизнес кəсіпорындары 65,5 
мың субъектіні немесе 10,4%-ды, заңды тұлға 
болып табылатын орта бизнес кəсіпорындары 
8,9 мың субъектіні немесе 1,4 %-ды, шаруа 
(фермерлік) қожалықтары – 170,1 мың субъектіні 
немесе 27,1 %-ды құрады:

1 Белсенді ШОКС – экономикалық қызметпен 
айналысатын шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектісі 
(ҚРСА терминологиясы).
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Обзор активных СМСП в региональном раз-
резе по состоянию на 01.10.2010 г. показывает, 
что наибольшее количество СМСП функциони-
рует в Южно-Казахстанской области (119 тыс.), 
в Алматинской области (103 тыс.) и в Восточно-
Казахстанской области (62 тыс.). Наименьшие 
показатели имеют Кызылординская (13 тыс.), 
Мангистауская (16 тыс.) Атырауская (18 тыс.) и 
Западно-Казахстанская (18 тыс.) области:

01.10.2010 ж. аймақтық тұрғыдағы белсенді 
ШОКС-не жасалған шолу ШОКС-нің басым 
көпшілігі Оңтүстік Қазақстан облысында (119 
мың), Алматы облысында (103 мың) жəне 
Шығыс Қазақстан облысында (62 мың) жұмыс 
істейтінін көрсетеді. Ең төменгі көрсеткіш 
Қызылорда (13 мың), Маңғыстау (16 мың), Аты-
рау (18 мың) жəне Батыс Қазақстан (18 мың) об-
лыстарына тиесілі:
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Несмотря на высокие темпы развития пред-
принимательства в последние годы, существует 
ряд проблем, препятствующих качественному ро-
сту данного сектора экономики. Данные проблемы 
включают:

  несовершенство законодательной базы – зако-
нодательство о частном предпринимательстве со-
держит устаревшие нормы. По ряду вопросов раз-
вития МСБ отсутствуют четкие нормы, что ведет к 
увеличению административных барьеров и двоякой 
трактовке норм действующего законодательства;

  проблема определения субъектов предприни-
мательства – критерии отнесения субъектов пред-
принимательства к категории малого и среднего 
бизнеса не соответствуют мировой практике. Зани-
женные стоимостные критерии не соответствуют се-
годняшнему уровню развития экономики и бизне-
са. Они стимулируют искусственное «дробление» 
бизнеса, снижают эффективность мер поддержки и 
конкурентоспособность отечественного предприни-
мательства;

  недостаточно конструктивная налоговая систе-
ма – налоговая система Казахстана не предусма-
тривает экономических стимулов для роста масшта-
бов малого бизнеса и постепенной его трансформа-
ции в средний;

  административные барьеры – наличие админи-
стративных барьеров является серьезным препят-
ствием для развития малого и среднего бизнеса. 
Однако их комплексный анализ дает ключи к наибо-
лее эффективному решению данной проблемы;

  слабое развитие и фрагментарность инфра-
структуры поддержки предпринимательства – суще-
ствующая в Казахстане инфраструктура поддержки 
МСБ не обеспечивает комплексной поддержки раз-
вития малого и среднего бизнеса и обуславливает 
повышенные транзакционные издержки;

  низкая конкурентоспособность продукции ма-
лого и среднего бизнеса – недостаточный уровень 
фондовооруженности, высокий уровень износа и 
низкая обновляемость основных средств, а также 
низкая технологичность сектора МСБ в целом, сни-
жают производительность труда, экономическую 
эффективность и конкурентоспособность продук-
ции малого и среднего бизнеса;

  отсутствие доступа к финансовым ресурсам – 
мировой финансовый кризис усугубил проблему не-
достатка финансирования субъектов МСБ. Своев-
ременная реализация государственной Стабилиза-
ционной программы позволила частично нивелиро-
вать негативное влияние кризисных явлений на сек-
тор МСБ.

Программы развития и поддержки 
предпринимательства в Республике 
Казахстан

Программы государственной поддержки 
предпринимательства

С начала становления независимого Казах-
стана историю государственных мер по поддерж-
ке предпринимательства можно разделить на сле-
дующие периоды:

Соңғы жылдары кəсіпкерліктің даму қарқынының 
жоғарылығына қарамастан, экономиканың осы 
секторының сапалы дамуына тежеу болып отырған 
біраз проблемалар бар. Атап айтқанда:

  заңнамалық базаның жетілмегендігі – жеке 
кəсіпкерлік туралы заңнама нормалары ескірген. 
ШОБ дамыту мəселелері бойынша нақты норма 
жоқ, бұл əкімшілік тосқауылдардың көбеюіне жəне 
қолданыстағы заңнаманың екі түрде түсіндірілуіне 
алып келеді;

  кəсіпкерлік субъектілерін анықтау проблемалары 
– кəсіпкерлік субъектілерін шағын жəне орта бизнес 
санатына жатқызу өлшемдері əлемдік іс-тəжірибеге 
сай емес. Төмендетілген құндық өлшемдер эко-
номика мен бизнестің бүгінгі даму деңгейіне сай 
келмейді. Олар бизнестің табиғи «ұсақталуына» жол 
береді, отандық кəсіпкерлікті қолдау шараларының 
тиімділігі мен оның бəсекелесу қабілетінің төмендеуі 
орын алады;

  сындарлығы жеткіліксіз салық жүйесі –
Қазақстанның салық жүйесі шағын бизнес 
ауқымының өсуіне жəне оның біртіндеп орта бизнес-
ке айналуына ынталандыратын қозғаушы күштерді 
қарастырмайды;

  əкімшілік тосқауылдар – əкімшілік 
тосқауылдардың болуы шағын жəне орта бизнестің 
дамуы үшін елеулі кедергі болып табылады. Алай-
да оларды кешенді түрде талдау аталған проблема-
ны барынша тиімді шешудің жолы болып табылады;

  кəсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының əлсіз 
жəне жарым-жартылай дамуы – Қазақстанда орын 
алған ШОБ қолдау инфрақұрылымы шағын жəне 
орта бизнестің кешенді қолданылуын қамтамасыз 
етпейді жəне жоғары транзакциялық шығындардың 
болуына себепші болады;

  шағын жəне орта бизнес өнімінің бəсеке-
қабілеттілігінің төмендігі – тұтастай алғанда ШОБ 
секторының қормен жарақтандырылу деңгейінің 
жеткіліксіздігі, тозу деңгейінің жоғарылығы жəне 
негізгі қаражаттың жеткіліксіз жаңартылуы, сондай-
ақ технологиялылығының төмендігі шағын жəне 
орта бизнес өнімінің экономикалық тиімділігін жəне 
бəсекелесу қабілетін төмендетеді;

  қаржы ресурстарына қол жеткізу мүмкіндігінің 
болмауы – əлемдік қаржы дағдарысы ШОБ 
субъектілерін қаржыландырудың тапшылық проб-
лемасын тереңдетіп жіберді. Мемлекеттік 
Тұрақтандыру бағдарламасын дер кезінде іске 
асыру - дағдарыс құбылыстарының ШОБ секторы-
на жағымсыз əсерін ішінара бір қалыпқа келтіруге 
мүмкіндік берді. 

Қазақстан Республикасындағы 
кəсіпкерлікті дамыту жəне қолдау 
бағдарламалары

Кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдау 
бағдарламалары

Қазақстанның тəуелсіздік алған кезінен бас-
тап кəсіпкерлікті қолдау жөніндегі мемлекеттік ша-
ралар тарихын мынадай кезеңдерге бөлуге бола-
ды:
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1. Первый период - с 1992 по 1994 годы;
2. Второй период – с 1994 по 1996 годы;
3. Третий период – с 1997 по 2000 годы;
4. Четвертый период – с 2001 по 2003 годы;
5. Пятый период – с 2004 по 2007 годы;
6. Шестой период – с 2008 года по настоящее 

время.
Одной из первых мер в этой сфере является 

принятие Государственной программы поддерж-
ки и развития предпринимательства в Республи-
ке Казахстан на 1992-1994 годы, которая заложи-
ла основы становления и развития частного пред-
принимательства в целом, не разделяя его по мас-
штабности. Основными препятствиями развития 
предпринимательства на тот момент являлись от-
сутствие цельного и стабильного законодатель-
ства, адекватной налоговой политики, трудности в 
получении инвестиций и кредитов, производствен-
ных помещений, сырьевых ресурсов, информации, 
то есть отсутствие реального механизма государ-
ственной поддержки предпринимательства, созда-
ние которого предполагала Программа.

С целью создания необходимых условий для 
активного формирования слоя предпринимателей, 
обеспечивая тем самым надежную социальную 
базу экономических реформ в республике, была 
разработана и принята Программа Государствен-
ной поддержки и развития предпринимательства 
в Республике Казахстан на 1994-1996 годы. Дан-
ный период ознаменовался осуществлением нало-
говой реформы, главной целью которой было сни-
жение налогового бремени через сокращение дей-
ствовавших налогов и платежей, а также обеспече-
ние единого применения налоговых правил на всей 
территории страны. В процессе реформирования 
экономики страны малый бизнес приобрел ключе-
вую роль. Развитие малого предпринимательства в 
единстве с диверсификацией промышленного сек-
тора явилось одной из основ Стратегии «Казах-
стан–2030».

В период с 1997 по 2000 годы в целях устра-
нения проблем предыдущего периода, препятству-
ющих развитию малого предпринимательства, и 
закрепления достигнутых положительных тенден-
ций государством были осуществлены следующие 
меры:

1. Был принят Указ Президента Республики 
Казахстан от 6 марта 1997 года № 3398 «О мерах 
по усилению государственной поддержки и активи-
зации развития малого предпринимательства», ко-
торый официально утвердил статус мер поддержки 
и развития малого предпринимательства приори-
тетной сферой государственной экономической по-
литики и направил осуществляемые меры, в пер-
вую очередь, на обеспечение занятости населе-
ния, решение его социальных проблем и развитие 
трудовой активности, наполнение потребительско-
го рынка широким ассортиментом товаров и услуг.

2. Правительством Республики Казахстан 26 
апреля 1997 года был создан Фонд развития ма-
лого предпринимательства (Постановление Прави-
тельства Республики Казахстан от 26 апреля 1997 

1. Бірінші кезең – 1992-1994 жылдар аралығы;
2. Екінші кезең – 1994-1996 жылдар аралығы;
3. Үшінші кезең – 1997-2000 жылдар аралығы;
4. Төртінші кезең – 2001-2003 жылдар аралығы;
5. Бесінші кезең – 2004-2007 жылдар аралығы;
6. Алтыншы кезең – 2008 жылдан бастап, 

қазіргі уақытқа дейін.
Мемлекеттің 1992-1994 жылдарға арналған 

Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерлікті қолдау 
жəне дамыту бағдарламасын қабылдауы осы 
саладағы бастапқы шаралардың бірден бірі болып 
табылады, ол жеке кəсіпкерліктің қалыптасуы мен 
дамуының, оны ауқымына қарай бөлместен, тұтастай 
алғанда негізін қалады. Сол кезде кəсіпкерліктің да-
муына басты кедергі болғандар тұтас жəне тұрақты 
заңнаманың, тиісті салық саясатының болмауы, ин-
вестиция жəне несие, өндіріс ғимараттарын, шикізат 
ресурстарын, ақпарат алудың қиындықтары, яғни 
құрылуы Бағдарламада болжанған кəсіпкерлікті 
мемлекет тарапынан нақты қолдау механизмінің 
болмауы.

Кəсіпкерлік топтарын белсенді қалыптастыру 
үшін қажетті жағдай туғызу мақсатында, сонымен 
қатар республикада экономикалық реформаның 
сенімді əлеуметтік базасын қамтамасыз ете оты-
рып, Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдау жəне дамыту жөніндегі 1994-
1996 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарлама 
əзірленіп, қабылданды. Сол кезеңнің басты мақсаты 
салық ауыртпашылығын бұрын қолданылған салық 
жəне төлемдерді қысқарту арқылы төмендету, 
сонымен қатар елдің барлық аумағында салық 
ережелерінің бірыңғай қолданылуын қамтамасыз 
ету болып табылған салық реформасын жүзеге 
асырумен есте қалды. Ел экономикасын ре-
формалау үдерісінде шағын бизнес басты рөль 
атқарды. Шағын кəсіпкерлікті өнеркəсіп секторын 
əртараптандырумен бірге дамыту «Қазақстан – 
2030» Стратегиясының бірден-бір негізі болып та-
былды.

Шағын кəсіпкерліктің дамуына кедергі бола-
тын алдыңғы кезеңдегі проблемаларды болдырмау, 
жəне мемлекеттің қол жеткізген оң беталыс-тарын 
бекіту мақсатында, 1997- 2000 жылдар аралығында 
мынадай шаралар жүзеге асырылды:

1. «Шағын кəсіпкерлікті дамытуға мемлекеттік 
қолдауды жəне жандандыруды күшейту шарала-
ры туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
1997 жылғы 6 наурыздағы № 3398 Жарлығы 
қабылданып, ол шағын кəсіпкерлікті қолдау жəне 
дамыту шараларының мəртебесін мемлекеттік 
экономикалық саясаттың басым саласымен рес-
ми түрде бекітті жəне жүзеге асырылатын шаралар-
ды, бірінші кезекте, халықты жұмыспен қамтамасыз 
етуге, олардың əлеуметтік проблемаларын шешу-
ге жəне еңбек белсенділіктерін арттыруға, тұтыну 
нарығын көптеген тауарлар мен қызметтердің түр-
түрімен толтыруға жолдады.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі 1997 
жылғы 26 сəуірде Шағын кəсіпкерлікті дамыту қорын 
құрды («Шағын кəсіпкерлікті дамыту қорын құру ту-
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года № 665 «О создании фонда развития малого 
предпринимательства»).

3. Была принята Государственная програм-
ма развития и поддержки малого предпринима-
тельства на 1999-2000 годы, которая определяла 
основные направления государственной поддерж-
ки именно малого бизнеса вследствие его особой 
роли в рыночной экономике.

В 2001 году была принята очередная Государ-
ственная программа развития и поддержки мало-
го предпринимательства в Республике Казахстан 
на 2001-2002 годы, которая предполагала повы-
шение эффективности использования создавае-
мой инфраструктуры поддержки и защиты мало-
го предпринимательства, совершенствование нор-
мативных правовых актов в сфере малого пред-
принимательства, совершенствование механиз-
мов финансово-кредитной и инвестиционной поли-
тики поддержки малого предпринимательства, ка-
дровое, научно-методическое и информационное 
обеспечение малого предпринимательства, реги-
ональное развитие малого предпринимательства. 

В целях дальнейшего развития малого пред-
принимательства в период с 2004 по 2007 год го-
сударством были определены основные направле-
ния поддержки малого бизнеса на ближайшую пер-
спективу, в том числе формирование предпринима-
тельского климата, конкурентной среды, системы 
общественных институтов, которые будут стимули-
ровать частный сектор к созданию производств с 
высокой добавленной стоимостью. Была принята 
новая Государственная программа развития и под-
держки малого предпринимательства в Республике 
Казахстан на 2004-2006 годы. В рамках выполне-
ния мероприятий Программы ставились задачи по 
обеспечению институциональных условий для пе-
рехода малого предпринимательства к диверсифи-
кации, расширению профильности, перевода инве-
стиционных потоков в новые отрасли, увеличения 
активов предприятий малого предприниматель-
ства, создания наукоемких экспортоориентирован-
ных производств и выхода продукции (работ, услуг) 
малого предпринимательства на внешние рынки.

Не дожидаясь окончания реализации мер по 
Программе поддержки малого предприниматель-
ства на 2004-2006 годы, Правительством была 
принята еще одна – Программа ускоренных мер по 
развитию малого и среднего предпринимательства 
на 2005-2007 годы, разработанная в соответствии 
с Посланием Президента Республики Казахстан 
народу Казахстана от 18 февраля 2005 года «Ка-
захстан на пути к ускоренной экономической, соци-
альной и политической модернизации». Програм-
ма предусматривала весьма действенные меры 
по поддержке и развитию МСБ, логично вписыва-
ющиеся в рамки проводимой государством макро-
экономической политики, основанной на Стратегии 
индустриально-инновационного развития Казах-
стана на 2003-2015 годы и Стратегии развития Ре-
спублики Казахстан на период до 2030 года.

Начиная с конца 2007 года государство с це-
лью сокращения дефицита кредитных средств для 

ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 
жылғы 26 сəуірдегі № 665 қаулысы)

3. Шағын кəсіпкерлікті дамыту жəне қолдау 
жөніндегі 1999-2000 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарлама қабылданды, ол мемлекеттік қолдаудың, 
атап айтқанда, нарықтық экономикадағы оның ерек-
ше рөліне байланысты, шағын бизнесті қолдаудың 
басты бағыттарын белгілеп берді.

2001 жылы Қазақстан Республикасындағы 
шағын кəсіпкерлікті дамыту жəне қолдау 
жөніндегі 2001-2002 жылдарға арналған кезекті 
Мемлекеттік бағдарлама қабылданды, ол шағын 
кəсіпкерліктің құрылып жатқан қолдау жəне қорғау 
инфрақұрылымын пайдаланудың тиімділігін артты-
руды, шағын кəсіпкерлік саласындағы нормативтік 
құқықтық актілерді жетілдіруді, шағын кəсіпкерлікті 
қолдаудың қаржы-несие механизмдері мен 
инвестициялық саясатын жетілдіруді, шағын 
кəсіпкерлікті кадрмен, ғылыми-əдістемемлік 
жəне ақпарат жағынан қамтамасыз етуді, шағын 
кəсіпкерлікті аймақтық дамытуды топшылайды.

Шағын кəсіпкерлікті одан əрі дамыту мақсатында 
мемлекет 2004 - 2007 жылдар аралығында шағын 
бизнестің жақын арадағы перспективасының бас-
ты бағыттарын, оның ішінде кəсіпкерлік аху-
алды, бəсекелі ортаны, қосымша құны жоғары 
өндірісті құру үшін жеке секторды ынталандыра-
тын қоғамдық институттар жүйесін қалыптастыруды 
белгіледі. Қазақстан Республикасындағы Шағын 
кəсіпкерлікті дамыту жəне қолдау жөнінде 2004-
2006 жылдарға арналған мемлекеттік жаңа 
бағдарлама қабылданды. Бағдарламаның іс-
шараларын орындау аясында, шағын кəсіпкерліктің 
əртараптандырылуы үшін институционалдық 
жағдайды қамтамасыз ету, профильдігін ұлғайту, 
инвестициялық ағымдарды жаңа салаларға ауда-
ру, шағын кəсіпкерлік кəсіпорындарының активтерін 
көбейту, шетке шығаруға бағдарланған ғылымды көп 
қажетсінетін өндірістер құру жəне шағын кəсіпкерлік 
өнімдерін (жұмыс, қызмет) сыртқы нарыққа шығару 
жөніндегі міндеттер тұрды.

Үкімет Шағын кəсіпкерлікті қолдау жөніндегі 
2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама бойын-
ша шаралардың іске асырылуының аяқталғанын 
күтпестен тағы бір бағдарламаны – «Қазақстан 
экономикалық, əлеуметтік жəне саяси жедел 
жаңару жолында» атты Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан 
халқына Жолдауына сəйкес əзірленген «Қазақстан 
Республикасындағы шағын жəне орта кəсіпкерлікті 
дамыту бойынша жеделдетілген шаралардың 
2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын» 
қабылдады. Бағдарлама ШОБ- ті қолдау жəне дамы-
ту бойынша мемлекет тарапынан өткізіліп отырған 
макроэкономикалық саясат аясына қисынды үйлесіп 
кететін Қазақстанның 2003-2015 жылдарға арналған 
индустриалды-инновациялық даму Стратегиясы-
на жəне Қазақстан Республикасының 2030 жылға 
дейінгі кезеңге даму Стратегиясына негізделген аса 
пəрменді шараларды қарастырады.

2007 жылдың соңынан бастап мемлекет ШОБ 
үшін əлемдік қаржы дағдарысының салдары-
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МСБ, вызванного мировым финансовым кризисом, 
приступило к реализации Программы обусловлен-
ного размещения средств в банках второго уровня 
для последующего кредитования МСБ на льготных 
условиях, оператором которой выступает Фонд 
«Даму». 

Во исполнение поручения Главы государства 
Н.А. Назарбаева, озвученного в Послании наро-
ду Казахстана «Новое десятилетие – Новый эко-
номический подъем – Новые возможности Казах-
стана» от 29.01.2010 г., Правительством Респу-
блики Казахстан была разработана и утверждена 
13.04.2010 г. Программа по развитию предприни-
мательства «Дорожная карта бизнеса 2020». Це-
лью Программы является обеспечение устойчиво-
го и сбалансированного роста регионального пред-
принимательства в несырьевых секторах экономи-
ки, сохранение действующих и создание новых ра-
бочих мест.

Реализация Программы «Дорожная карта биз-
неса 2020» осуществляется по трем направлениям 
поддержки предпринимательства.

Во-первых, финансовая поддержка новых ини-
циатив бизнеса, т.е. будут создаваться новые со-
временные предприятия в регионах.

Во-вторых, оздоровление предприниматель-
ского сектора, т.е. поддержка уже существующего 
бизнеса, столкнувшегося в кризисное время с фи-
нансовыми трудностями.

В-третьих, поддержка экспортоориентирован-
ных производств, т.е. поддержка предпринимате-
лей, экспортирующих продукцию на внешние рын-
ки.

На реализацию данных направлений в 2010 
году выделено 30 млрд. тенге из республиканско-
го бюджета.

По первому направлению основным механиз-
мом поддержки станет субсидирование процент-
ной ставки и гарантирование кредитов для реали-
зации новых производств.

По второму направлению участие государ-
ства в реструктуризации задолженности предприя-
тий будет осуществляться за счет субсидирования 
ставки вознаграждения по ранее выданным про-
блемным кредитам и отсрочки по погашению на-
логовой задолженности в бюджет без начисления 
пени.

По третьему направлению государственная 
поддержка будет оказываться через субсидирова-
ние процентной ставки по уже имеющимся креди-
там банков. 

Фонд «Даму» задействован во всех трех на-
правлениях как финансовый агент программ суб-
сидирования процентных ставок по кредитам и ча-
стичного гарантирования по кредитам.

Программы АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» 
по поддержке предпринимательства

В 1997 году в целях стимулирования станов-
ления и экономического роста субъектов мало-

нан туындаған кредит қаражатының тапшылығын 
қысқарту мақсатында, қаражатты кейіннен ШОБ-ті 
жеңілдік шарттарымен несиелендіру үшін, «Даму» 
Қоры оператор болып табылатын, екінші деңгейдегі 
банктерге келісіп орналастыру бағдарламасын іске 
асыруға кірісті.

Мемлекет Басшысы Н.Ə. Назарбаевтың 
«Жаңа онжылдық – Жаңа экономикалық өрлеу –
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты 29.01.2010 
ж. Қазақстан халқына Жолдауында айтылған тап-
сырмасын орындау үшін, Қазақстан Республикасы 
Үкіметі 13.04.2010 ж. «Бизнестің жол картасы 2020» 
атты Кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасын əзірлеп, 
бекітті. Бағдарламаның мақсаты экономиканың 
шикізат емес секторларындағы аймақтық 
кəсіпкерліктің тұрақты жəне теңгерімді өсуін 
қамтамасыз ету, жұмыс істеп тұрған жұмыс орында-
рын сақтап қалу жəне жаңа жұмыс орындарын ашу 
болып табылады.

«Бизнестің жол картасы 2020» Бағдарламасын 
іске асыру кəсіпкерлікті қолдаудың үш бағыты
бойынша жүзеге асырылады.

Біріншіден, бизнестің жаңа бастамаларына 
қаржылай қолдау, яғни аймақтарда жаңа заманауи 
кəсіпорындар құрылатын болады.

Екіншіден, кəсіпкерлік секторды сауықтыру, яғни 
дағдарыс кезінде қаржылық қиыншылықты басынан 
өткізген, қазір жұмыс істеп тұрған бизнес-ке қолдау 
көрсету.

Үшіншіден, экспортқа бағдарланған өнді 
рістерге қолдау көрсету, яғни өнімдерін сыртқы 
нарыққа шығаратын кəсіпкерлерді қолдау.

Аталған бағыттардың іске асырылуына 2010 
жылы республикалық бюджеттен 30 млрд. теңге 
бөлінді.

Пайыздық мөлшерлемені субсидиялау жəне 
жаңа өндірісті іске асыру үшін кредитке кепілдік беру 
бірінші бағыт бойынша басты қолдау механизмі бо-
лып табылады.

Екінші бағыт бойынша мемлекеттің 
кəсіпорындардың берешектерін құрылымдауға 
қатысуы бұрынырақ берілген проблемалы кре-
дит бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидия-
лау жəне төлемақы өсімі есептелместен бюджет-
ке салық берешегін өтеу мерзімін кейінге қалдыру 
есебінен жүзеге асырылады.

Үшінші бағыт бойынша мемлекеттік қолдау 
банктердің бұрынғы кредиттерінің пайыздық 
мөлшерлемесін субсидиялау арқылы көрсетілетін 
болады.

«Даму Қоры несиелердің пайыздық 
мөлшерлемесін субсидиялау жəне несие бойын-
ша жартылай кепілдеме беру бағдарламаларының 
қаржы агенті ретінде осы үш бағыттың барлығына 
қатысады.

«Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ кəсіпкерлікті қолдау жөніндегі 
бағдарламалары

Қазақстан Республикасындағы шағын 
кəсіпкерлік субъектілерінің қалыптасуы мен 
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го предпринимательства в Республике Казахстан, 
а также повышения эффективности использования 
финансовых средств государства, направляемых 
на поддержку малого бизнеса, было создано АО 
«Фонд развития предпринимательства «Даму». 

С 1997 года Фонд «Даму» выполняет функ-
ции агента по учету и контролю за использованием 
средств государственного бюджета по Программе 
мер по поддержке отечественных товаропроизводи-
телей, а также по кредитным линиям Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатско-
го банка развития (АБР). 

С 2002 года Фонд «Даму» начал кредитование 
малого бизнеса напрямую из собственных средств. 
Им были реализованы «Программа кредитования 
субъектов малого предпринимательства из средств 
республиканского бюджета» и «Программа разви-
тия малых городов на 2004-2006 годы». 

В мае 2005 года в соответствии с Програм-
мой ускоренных мер по развитию малого и сред-
него предпринимательства в Республике Казахстан 
на 2005-2007 годы Фонд «Даму» осуществлял под-
держку малого предпринимательства посредством 
реализации следующих программ: 

  проектное финансирование и лизинг;
  программа развития системы микрокредитова-

ния в Казахстане; 
  гарантирование кредитов среднего и малого 

бизнеса, получаемых в банках второго уровня.
С сентября 2006 года Фонд «Даму» функцио-

нирует в составе акционерного холдинга АО «Фонд 
устойчивого развития «Қазына», а с октября 2008 
года – в составе национального управляющего хол-
динга АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына». 

С начала своего функционирования Фонд 
«Даму» профинансировал 2878 проектов малого 
предпринимательства на общую сумму 33,3 млрд. 
тенге. 

С конца 2007 года по настоящее время Фонд 
«Даму» осуществляет реализацию Программ обу-
словленного размещения средств в банках второго 
уровня для последующего кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса:

1) 1-й транш Программы обусловленного раз-
мещения средств через банки второго уровня (1-й 
транш Стабилизационной программы);

2) 2-й транш Программы обусловленного раз-
мещения средств через банки второго уровня (2-й 
транш Стабилизационной программы);

3) Программа софинансирования проектов 
регионального бизнеса совместно с местными ис-
полнительными органами (Программа «Даму-
Регионы»);

4) 3-й транш Программы обусловленного раз-
мещения средств через банки второго уровня (3-й 
транш Стабилизационной программы). 

В результате реализации данных программ:
 - было освоено более 450 млрд. тенге, из них бо-
лее 80% – государственные средства; 
 - профинансировано и рефинансировано более 

8,5 тысячи проектов; 

экономикалық өсуін ынталандыру жəне шағын 
бизнесті қолдауға бағытталатын мемлекеттің қаржы 
қаражатының тиімді пайдаланылуын жақсарту 
мақсатында, 1997 жылы «Даму» кəсіпкерлікті да-
мыту қоры» АҚ құрылды.

«Даму» Қоры 1997 жылдан бастап отандық 
тауарөндірушілерді қолдау жөніндегі шаралар 
бағдарламасы бойынша, сондай-ақ Еуропалық 
қайта құру жəне даму банкінің (ЕҚДБ) жəне Азия 
даму банкінің (АДБ) несие желілері бойынша 
мемлекеттік бюджет қаражатын есепке алу жəне 
бақылау жөніндегі агент функциясын орындап 
келеді.

2002 жылдан бастап «Даму» Қоры шағын 
бизнесті тікелей өзінің меншік қаражатынан 
несиелендіре бастады. Қор «Шағын кəсіпкерлік 
субъектілерін республикалық бюджет қаражатынан 
несиелендіру бағдарламасын» жəне «Шағын 
қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға 
арналған бағдарламасын» іске асырды.

«Даму» Қоры 2005 жылғы мамыр айын-
да Қазақстан Республикасында шағын жəне орта 
кəсіпкерлікті дамыту бойынша жеделдетілген 
шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған 
бағдарламасына сəйкес, шағын кəсіпкерлікті 
төмендегі бағдарламаларды іске асыру жолымен 
қолдауды жүзеге асырды: 

  жобалық қаржыландыру жəне лизинг;
  Қазақстанда шағын несие беру жүйесін дамыту 

бағдарламасы; 
  шағын жəне орта бизнестің екінші деңгейдегі 

банктерден алатын несиелеріне кепілдік беру.
2006 жылғы қыркүйектен бастап «Даму» Қоры 

«Қазына» орнықты дамыту Қоры» акционерлік хол-
динг құрамында, ал 2008 жылғы қазан айынан бас-
тап, «Самұрық-Қазына» Ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ 
ұлттық басқарушы холдингінің құрамында жұмыс 
істейді.

«Даму» Қоры өзі жұмыс істей бастағаннан 
бастап 2008 жылға дейін шағын кəсіпкерлік 
жобасын жалпы сомасы 33,3 млрд. теңгеге 
қаржыландырды.

2007 жылдың аяғынан бастап, қазіргі уақытта 
«Даму» Қоры Қаражатты кейіннен шағын жəне 
орта бизнес субъектілерін несиелендіру үшін 
екінші деңгейдегі банктерге келісіп орналастыру 
бағдарламасын іске асыруды жүзеге асырып отыр:

1) Қаражатты екінші деңгейдегі банктер 
арқылы келісіп орналастыру бағдарламасының 
1-ші траншы (Тұрақтандыру бағдарламасының 1-ші 
траншы); 

2) Қаражатты екінші деңгейдегі банктер 
арқылы келісіп орналастыру бағдарламасының 
2-ші траншы (Тұрақтандыру бағдарламасының 2-ші 
траншы);

3) Аймақтық бизнес жобаларды жергілікті 
атқару органдарымен бірлесіп қаржыландыру 
бағдарламасы («Даму-Аймақтар» Бағдарламасы);

4) Қаражатты екінші деңгейдегі банктер 
арқылы келісіп орналастыру бағдарламасының 
3-ші траншы (Тұрақтандыру бағдарламасының 3-ші 
траншы). 
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 - создано и поддержано более 13 тысяч рабочих 
мест;
 - увеличена доля государственного финансиро-
вания в ссудном портфеле банков второго уровня 
до 20%, а в рамках стабилизационных программ в 
целом – до 24%.

На сегодняшний день Фонд «Даму» – нацио-
нальный институт развития, основной оператор и 
интегратор мер поддержки предпринимательства 
Казахстана, способный предложить субъектам ма-
лого и среднего бизнеса широкий спектр как финан-
совых, так и нефинансовых инструментов поддерж-
ки.

Для расширения доступа субъектов малого и 
среднего бизнеса к льготным кредитным ресурсам 
Фондом «Даму» реализуются следующие финансо-
вые инструменты поддержки малого и среднего биз-
неса:

  Программа мер по развитию микрокредит-
ных организаций в РК на 2008-2012 годы. Цель 
программы - содействие качественному развитию 
микрофинансового сектора, как третьего уровня 
кредитной системы страны, путем оказания финан-
совой и нефинансовой поддержки микрокредитных 
организаций (далее – МКО).

В результате конкурса по отбору МКО заключе-
ны договоры на финансирование с 21 МКО на сум-
му 1 078,4 млн. тенге.

С декабря 2009 г. Фонд «Даму» приступил к фи-
нансированию МКО через обусловленное разме-
щение средств Фонда в БВУ. К реализации в Про-
грамме обусловленного размещения привлечено 4 
банка-партнера: АО «Банк ЦентрКредит», АО «Цес-
на Банк», АО «Евразийский банк», АО «АТФ Банк».

По состоянию на 01.09.2010 года через обу-
словленное размещение фактически было профи-
нансировано 9 заемщиков на сумму 1123 млн. тен-
ге. Средневзвешенная ставка по данным кредитам 
составила 13,0% годовых.

Для сохранения равного территориального рас-
пределения выделяемых средств и обеспечения 
услуг микрофинансирования в сельской местности 
Фонд «Даму» также планирует не менее 30% из вы-
деляемых средств доводить до МКО через прямое 
финансирование.

  Программа прямого кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства и орга-
низаций по переработке сельскохозяйственной 
продукции и производству продуктов питания 
«Даму-Қолдау» на 2009-2012 годы. Цель програм-
мы – содействие качественному развитию малого 
и среднего бизнеса и усилению их роли в процессе 
диверсификации экономики Республики Казахстан.

По состоянию на 01.09.2010 года в рамках про-
граммы «Даму-Қолдау» заключено 10 договоров за-
йма/соглашений о предоставлении кредитной линии 
на общую сумму финансирования 3 039 млн. тенге. 

  Программа «Дорожная карта бизнеса 2020». 
Цель программы - обеспечение устойчивого и сба-
лансированного роста регионального предпринима-
тельства в несырьевых секторах экономики, сохра-
нение действующих и создание новых рабочих мест.

Осы бағдарламаларды іске асыру нəтижесінде:
 - 450 млрд. теңгеден астам қаражат игерілді, 
оның 80%-дан астамы – мемлекет қаражаты; 
 - 8,5 мыңнан астам жоба қаржыландырылды 
жəне қайта қаржыландырылды; 
 - 13 мыңнан астам жұмыс орындары құрылып, 
қолдау тапты;
 - екінші деңгейдегі банктердің несие портфеліндегі 
мемлекеттік қаржыландыру үлесі 20%-ға дейін, ал 
тұтастай алғанда тұрақтандыру бағдарламалары 
аясында 24%-ға дейін ұлғайды.

Бүгінде «Даму» Қоры – ұлттық инсти-
тут, шағын жəне орта бизнес субъектілеріне 
қаржылай қолдаумен қатар қаржылай емес 
қолдау құралдарының кең спектрін ұсына алатын 
Қазақстандағы кəсіпкерлікті қолдау шараларының 
басты операторы мен біріктірушісі болып табыла-
ды.

Шағын жəне орта бизнес субъектілерінің 
жеңілдетілген несие ресурстарына қол жеткізуін 
ұлғайту үшін, «Даму» Қоры төмендегідей шағын 
жəне орта бизнесті қаржылай қолдау құралдарын 
іске асырып отыр:

  ҚР микрокредиттік ұйымдарды дамы-
ту жөніндегі 2008-2012 жылдарға арналған  
бағдарламалар шаралары. Бағдарламаның 
мақсаты – еліміздің несие жүйесінің үшінші деңгейі 
ретіндегі микро қаржы секторының сапалы даму-
ына микрокредиттік ұйымдарға (одан əрі – МКҰ) 
қаржылай жəне қаржылай емес қолдау көрсету 
арқылы жəрдемдесу. 

МКҰ іріктеу жөніндегі конкурс нəтижесінде 21 
МКҰ-мен 1 078,4 млн.теңге сомаға қаржыландыру 
шарттары жасалынды.

2009 ж, желтоқсаннан бастап «Даму» Қоры 
МКҰ - ды Қор қаражатын ЕДБ арқылы келісіп орна-
ластыру арқылы қаржыландыруға кірісті.

Келісіп орналастыру бағдарламасына 4 əріптес-
банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Цесна Банк» АҚ, 
«Еуразиялық банк» АҚ, «АТФ Банк» АҚ тартылды.

01.09.2010 жылғы жағдай бойынша келісіп ор-
наластыру арқылы 1123 млн. теңге сомаға нақты 9 
МКҰ қаржыландырылды. Аталмыш кредит бойын-
ша орташа есеппен алынған мөлшерлеме жылдығы 
13,0% құрады.

Бөлінетін қаражаттың аумаққа теңдей етіп 
бөлінуін сақтап қалу жəне ауылдық жерлерде 
микроқаржыландыру қызметін қамтамасыз ету үшін, 
«Даму» Қоры бөлінетін қаражаттан кемінде 30% 
МКҰ-ға тікелей қаржыландыру арқылы жеткізуді де 
жоспарлап отыр.

  Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері 
мен ауылшаруашылық өнімдерін өңдейтін 
жəне тағам өнімдерін өндіретін ұйымдарды 
тікелей несиелендіру жөніндегі 2009 – 
2012 жылдарға арналған «Даму - Қолдау» 
бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты – шағын 
жəне орта бизнестің сапалы дамуына жəрдемдесу 
жəне Қазақстан Республикасының экономикасын 
əртараптандыру үдерісіндегі оның рөлін күшейту.

01.09.2010 жылғы жағдай бойынша «Даму-
Қолдау» бағдарламасы аясында жалпы 
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В соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 13.04.2010 года 
№ 301 «Об утверждении Программы «Дорож-
ная карта бизнеса 2020» Фондом «Даму» на-
чата реализация Программы, которая явля-
ется одним из механизмов реализации Го-
сударственной программы форсированного 
индустриально-инновационного развития Казахстана.

Программа включает в себя 3 направления: 
1. Поддержка новых бизнес–инициатив;
2. Оздоровление предпринимательского секто-

ра;
3. Поддержка экспортоориентированных про-

изводств.
В настоящее время банками второго уровня, 

Региональными координационными советами при 
Акиматах ведется работа по рассмотрению проек-
тов субъектов частного предпринимательства (да-
лее – СЧП) для участия в Программе. 

После прохождения процедуры отбора и 
утверждения проектов СЧП в Фонде «Даму» нач-
нется работа по субсидированию и гарантированию 
кредитов СЧП, участвующих в Программе.

  Программа рефинансирования креди-
тов субъектов частного предпринимательства 
«Даму-Өндіріс». В целях поддержки субъектов част-
ного предпринимательства в секторе обрабатываю-
щей промышленности АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 
совместно с АО «Фонд стрессовых активов» и Фон-
дом «Даму» в октябре 2009 года запущена програм-
ма «Даму-Өндіріс». Согласно условиям программы, 
поддержка осуществляется через рефинансирова-
ние кредитов, ранее полученных СЧП обрабатыва-
ющей промышленности в банках, по ставке 8% го-
довых. В качестве банков-партнеров выступили АО 
«БТА Банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный 
Банк», АО «Альянс Банк» и АО «Темірбанк».

По состоянию на 01.09.2010 года банками-
партнерами фактически рефинансировано 205 про-
ектов на сумму 30,3 млрд. тенге, за счет чего созда-
но 4 782 рабочих места. 

  Программа обусловленного размещения 
средств Фонда в БВУ для последующего ми-
крокредитования женского предприниматель-
ства. Данная программа разработана в соответ-
ствии с поручением Президента Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаева, данным на V Форуме женщин 
Казахстана от 05.03.2009 г. Цель программы - сти-
мулирование экономической активности женщин-
предпринимателей посредством льготного кредито-
вания проектов действующих и начинающих субъ-
ектов женского предпринимательства. В качестве 
банков-партнеров выступили АО «Евразийский 
банк», АО «Цесна Банк», АО «Банк ЦентрКредит», 
АО «Delta Bank» и АО «Темірбанк».

По состоянию на 01.09.2010 года банками-
партнерами профинансировано 217 заемщиков на 
сумму 675 млн. тенге. 

  Программа финансирования субъектов ма-
лого предпринимательства в г. Жанаозен Ман-
гистауской области. В рамках «Комплексного пла-
на по решению проблем социально-экономического 

қаржыландыру сомасы 3 039 млн. теңгеге 10 қарыз 
шарты/ кредит желісін беру туралы келісім жасал-
ды.

  «2020 Бизнестің жол картасы» 
Бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты 
экономиканың шикізат емес секторларындағы 
аймақтық кəсіпкерліктің тұрақты жəне теңгерімді 
өсуін қамтамасыз ету, жұмыс істеп тұрған жұмыс 
орындарын сақтап қалу жəне жаңа жұмыс орында-
рын ашу болып табылады. «Бизнестің жол карта-
сы 2020» Бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 13.04.2010 жылғы № 
301 қаулысына сəйкес «Даму» Қоры Қазақстанды 
Мемлекеттік үдемелі индустриалды-инновациялық 
дамыту бағдарламасын іске асыру механизмдерінің 
бірі болып табылатын Бағдарламаны іске асыруды 
бастады.

Бағдарлама 3 бағыттан тұрады: 
1. Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау;
2. кəсіпкерлік секторды сауықтыру;
3. экспортқа бағдарланған өндірістерді қолдау.
Қазіргі уақытта екінші деңгейдегі банктер, 

Əкімдіктер жанындағы Аймақтық үйлестіру кеңесі 
Бағдарламаға қатысуы үшін жеке кəсіпкерлік 
субъектілерінің (одан əрі – ЖКС) жобаларын 
қарастыру жөнінде жұмыстар жүргізуде. ЖКС жоба-
лары «Даму» Қорында іріктеу процедурасынан жəне 
бекітілуден өткеннен кейін Бағдарламаға қатысушы 
ЖКС жобаларын субсидиялау жəне оларға кепілдік 
беру жұмысы басталады.

  «Даму - Өндіріс» өңдеуші өнеркəсіп са-
ласындағы жеке кəсіпкерлік субъектілерін 
қалдау бағдарламасы. Өңдеуші өнеркəсіп секто-
рында жұмыс істейтін жеке кəсіпкерлік субъектілерін 
(одан əрі – ЖКС) қолдау мақсатында «Самұрық-
Қазына» ҰƏҚ» АҚ «Стрессті активтер қоры» 
АҚ-мен (одан əрі – САҚ) жəне «Даму» Қорымен 
бірлесіп 2009 жылғы қазан айында «Даму-Өндіріс» 
Бағдарламасын алға тартты. 

Қолдау Бағдарлама шарттарына сəйкес, 
өңдеуші өнеркəсіпте жұмыс істейтін ЖКС-нің банк-
терден бұрынырақ жылдығы 8% мөлшерлемемен 
алған несиелерін қайтақаржыландыру арқылы 
жүзеге асырылады. «БТА Банк» АҚ, «Казкоммерц-
банк» АҚ, «Халық Банк» АҚ, «Альянс Банк» АҚ жəне 
«Темірбанк» АҚ əріптес-банктер болып табылады.

Əріптес-банктер 01.09.2010 жылғы жағдай    
бойынша шын мəнінде 30,3 млрд. теңге сомаға 205 
жобаны қайта қаржыландырды, соның арқасында 
4 782 жұмыс орны ашылды.

  Қаражатты кейіннен Əйелдер кəсіпкерлігіне 
микрокредит беру үшін ЕДБ келісіп ор-
наластыру бағдарламасы. Аталмыш 
Бағдарлама Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Ə.Назарбаевтың 05.03.2009 ж. Қазақстан 
əйелдерінің V-ші Форумында айтылған тапсырма-
сына сəйкес əзірленген. Бағдарламаның мақсаты 
– жұмыс істейтін жəне жұмысын жаңадан бастаған 
əйелдер кəсіпкерлігі субъектілерінің жобала-
рын жеңілдікпен несиелендіру арқылы олардың 
экономикалық белсенділігін ынынталандыру. 
«Еуразиялық банк» АҚ, «Цесна Банк» АҚ, «Банк 



21

развития г. Жанаозен Мангистауской области на 
2009-2012 годы», утвержденного Постановлением 
Правительства РК от 19.09.08 г. № 865, предусма-
тривается организация кредитования СМП г. Жа-
наозен за счет средств местного бюджета и Фонда 
«Даму».

В связи с этим Фондом «Даму» утверждена 
отдельная Программа финансирования проектов 
СМП в г. Жанаозен Мангистауской области, на ре-
ализацию которой выделена сумма в объеме 900 
млн. тенге в течение 2009-2012 гг. для дальнейше-
го финансирования СМП через БВУ. В Программе 
участвует 4 банка-партнера: ДБ АО «Сбербанк», АО 
«Евразийский Банк», АО «Темірбанк», АО «Delta 
Bank». 

По состоянию на 01.09.10 года профинансиро-
вано 8 проектов на сумму 78,9 млн. тенге.

  Программа финансирования лизинговых 
сделок субъектов малого и среднего предприни-
мательства, занятых в сфере обрабатывающей 
промышленности через БВУ и лизинговые ком-
пании. Цель программы – обеспечение возможно-
сти расширения и модернизации основных средств 
малого и среднего бизнеса в приоритетных отрас-
лях экономики путем льготного финансирования ли-
зинговых сделок.

В рамках Программы через БВУ и лизинговые 
компании финансируются лизинговые сделки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, за-
нятых в обрабатывающей промышленности. 

В Программе участвуют следующие лизинго-
вые компании: АО «BTA Orix leasing», АО «Leasing 
group», АО «Темiрлизинг». 

По состоянию на 01.09.2010 года в рамках Про-
граммы профинансировано 10 заемщиков на об-
щую сумму 660,7 млн. тенге, из которых доля Фонда 
«Даму» составляет 244,0 млн. тенге.

Кроме того, с 2011 года Фонд «Даму» начнет 
реализацию следующих финансовых программ по 
поддержке МСБ:

  Программа финансовой поддержки МСБ 
«Даму-Регионы II». Цель программы - повыше-
ние эффективности реализации региональных про-
грамм поддержки и развития среднего и малого биз-
неса путем финансирования проектов в приоритет-
ных для региона отраслях или отдельных террито-
риальных единицах.

  Точечные программы финансирования в ре-
гионах. В соответствии со стратегическими аспек-
тами деятельности Фонда «Даму» предусматрива-
ется реализация программ точечного финансиро-
вания СМСП по регионам /отраслям/ слоям насе-
ления через БВУ как финансового инструмента по 
поддержке СМСП в приоритетных отраслях эконо-
мики региона и/или его отдельных территори альных 
единицах, а также отдельных слоев населения 
(женщины-предприниматели, финансирование мо-
лодежи с предпринимательской инициативой, орал-
манов).

Цель Программы - повышение эффективно-
сти реализации региональных программ поддерж-

ЦентрКредит» АҚ, «Delta Bank» АҚ мен «Темірбанк» 
АҚ əріптес-банктер ретінде болды.

Əріптес-банктер 01.09.2010 жылғы жағдай бо-
йынша 675 млн. теңге сомаға 217 қарыз алушыны 
қаржыландырды.

  Маңғыстау облысы Жаңаөзен қ. шағын 
кəсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру 
бағдарламасы. ҚР Үкіметінің 19.09.08 ж. № 
865 Қаулысымен бекітілген «Маңғыстау облысы 
Жаңаөзен қ. əлеуметтік-экономикалық проблемала-
рын шешу жөніндегі 2009-2012 жылдарға арналған 
кешенді жоспар» аясында Жаңаөзен қ. ШКС 
жергілікті жəне «Даму» Қорының қаражаты есебінен 
несиелендіруді ұйымдастыру қарастырылуда.

Осыған байланысты «Даму» Қоры Маңғыстау 
облысы Жаңаөзен қ. ШКС жобаларын қаржыландыру 
жөнінде жеке Бағдарлама бекітті, оның іске асы-
рылуына кейіннен ШКС-н 2009-2012 жж. ішінде 
ЕДБ арқылы қаржыландыру үшін, 900 млн. теңге 
көлемде қаражат бөлінді. Бағдарламаға 4 əріптес-
банк қатысады: «Сбербанк» АҚ ЕБ, «Еуразиялық 
банк» АҚ, «Темірбанк» АҚ, «Delta Bank» АҚ.

01.09.10 жылғы жағдай бойынша 78,9 млн. 
теңге сомаға 8 жоба қаржыландырылды.

  Өңдеуші өнеркəсіп саласындағы шағын 
жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің лизингтік 
мəмілелерін ЕДБ жəне Лизингілік компания-
лар арқылы қаржыландыру бағдарламасы. 
Бағдарламаның мақсаты – экономиканың басым 
салаларындағы шағын жəне орта бизнестің негізгі 
қаражатын лизингтік мəмілелерді жеңілдікпен 
қаржыландыру жолымен ұлғайту жəне жаңарту 
мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

Бағдарлама аясында өңдеуші өнеркəсіп са-
ласында жұмыс істеп жүрген шағын жəне орта 
кəсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мəмілелері 
ЕДБ жəне лизингтік компаниялар арқылы 
қаржыландырылады.

Бағдарламаға келесі лизингтік компаниялар 
қатысады: «BTA Orix leasing» АҚ, «Leasing group » 
АҚ, «Темiрлизинг» АҚ.

01.09.2010 жылғы жағдай бойынша Бағдарлама 
аясында жалпы сомасы 660,7 млн. теңгеге 10 қарыз 
алушы қаржыландырылды, оның ішінде «Даму» 
Қорының үлесі 244,0 млн. теңгені құрайды.

Сонымен қатар, 2011 жылдан бастап 
«Даму» Қоры ШОБ қолдауға мынадай қаржылық 
бағдарламаларды жүзеге асыруды бастайды.

   «Даму - Аймақтар II» ШОБ қаржылай қолдау 
бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты – шағын 
жəне орта бизнесті аймақтық қолдау жəне дамыту 
бағдарламаларын аймақ үшін басым салалардағы 
немесе жекелеген аумақтық бірліктердегі жобалар-
ды қаржыландыру жолымен іске асыру тиімділігін 
арттыру.

  Аймақтарды қаржыландырудың нүктелі 
бағдарламалары «Даму» Қорының стратегиялық 
аспектілері қызметіне сəйкес аймақтарда / са-
лада/ тұрғындар тобын ЕДБ арқылы, аймақтық 
экономиканың басым салаларында жəне/немесе 
территориялық бірліктің, сондай-ақ тұрғындардың 
жекелеген топтарын (əйел-кəсіпкерлер, кəсіпкерлік 
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ки и развития СМСП путем финансирования про-
ектов СМСП в приоритетных для региона отраслях/
отдельных территориальных единицах, а также от-
дельных слоев населения.

  Программа финансирования МСБ по линии 
Азиатского Банка Развития. В целях поддержки 
МСБ на 2010-2017 годы Фонд планирует реализа-
цию Программы финансирования МСБ через обу-
словленное размещение средств в банках второго 
уровня за счет средств Азиатского Банка Развития 
(далее – АБР).

Программа разработана в целях содействия ка-
чественному развитию МСБ Казахстана, в том чис-
ле:
 - Обеспечение доступности финансиро вания 
всем субъектам МСБ, обладающим потенциалом 
развития.
 - Содействие диверсификации экономики и повы-
шение конкурентоспособности в сфере МСБ.

Стоимость проекта составит в сумме 500 млн. 
долларов США. АБР планирует предоставлять заем 
Фонду траншами:
 - первый транш - 150 млн. долларов США в 2010 
году;
 - второй транш - 150 млн. долларов США в 2011 
году;
 - третий транш - 200,0 млн. долларов США.

Предлагаемый срок предоставления каждого 
транша – 7 лет. Таким образом, срок проекта состав-
ляет 2010-2017 гг.

Фонд «Даму» активно развивает такое на-
правление, как нефинансовая поддерж-
ка субъектов малого и среднего бизнеса в 
виде консалтинговой, учебно-методической и 
информационно-аналитической поддержки пред-
принимателей. В этом направлении можно отметить 
следующие программы:

  Программа бизнес-обучения «Бизнес-
Советник». Основным механизмом реализации 
программы является организация предоставления 
услуг краткосрочного тренинг-обучения населения с 
предпринимательской инициативой и действующих 
предпринимателей во всех 209 районах и густона-
селенных административно-территориальных еди-
ницах Казахстана. 

Первый этап Программы стартовал 18 сентя-
бря 2009 г. в Алматинской области и завершился 25 
декабря 2009 г. Для проведения обучающих курсов 
был подготовлен 91 преподаватель, обучение обе-
спечивало 66 преподавателей.

Общее количество участников составило 11 
603 человека, в том числе физические лица – 7 007 
человек, или 59% от общего количества слушате-
лей, предприниматели – 4 952 человек (41%). Более 
половины участников курсов (60%) составили жен-
щины – 6 500 человек.

Второй этап Программы был запущен 5 апре-
ля 2010 г. и завершен 23 июня 2010 г. Для второго 
этапа обучения Фондом «Даму» был дополнитель-
но обучен 31 преподаватель. В целом, работу по об-
учению населения и предпринимателей на втором 

бастамашыл жастарды, оралмандарды 
қаржыландыру) ШОКС қолдау жөніндегі қаржылық 
аспап ретінде ШОКС қаржыландырудың нүктелі 
бағдарламасын жүзеге асыруды қарастыруда. 

Бағдарлама мақсаты –аймақтағы басым са-
лаларын/жеке территориялық бірлікті, сондай-ақ 
тұрғындардың жекелеген топтарын ШОКС жобала-
рын қаржыландыру арқылы ШОКС қолдау мен да-
мыту аймақтық бағдаламаларын жүзеге асырудың 
тиімділігін арттыру.

  ШОБ Азия Даму Банкісі желісімен 
қаржыландыру бағдарламасы ШОБ қолдау 
мақсатымен Қор 2010-2017 жылдарға арналған 
ШОБ қаржыландыру Бағдарламасын екінші 
деңгейдегі банктермен алдын ала келісілген 
қаражатты үлестіру арқылы Азия Даму Банкісі 
(бұдан əрі АДБ) қаражаты есебінен жүзеге асыруды 
жоспарлайды. Бағдарлама Қазақстанда ШОБ сапа-
лы дамытуға көмектесу мақсатында жасалды, оның 
ішінде:
 - ШОБ даму потенциалына ие барлық 
субъектілеріне қаржыландырудың қол жетімдігін 
қамтамасыз ету.
 - ШОБ саласында экономиканың диверсифика-
циясына көмек көрсету жəне бəсекелестікті артты-
ру.

Жоба құны 500 млн. АҚШ долларын құрайды. 
АДБ Қорға қарызды траншпен беруді жоспарлауда: 
 - бірінші транш - 2010 жылы 150 млн. АҚШ дол-
лары;
 - екінші транш - 2011 жылы 150 млн. АҚШ дол-
лары;
 - үшінші транш - 200,0 млн. АҚШ доллары ;

Əрбір траншты беру мерзімі – 7 жыл. Сөйтіп, 
жоба мерзімі 2010-2017жж. құрайды. 

Бұдан басқа, «Даму» Қоры шағын жəне орта 
бизнесті қаржылай емес қолдау, кəсіпкерлерге 
консалтингтік, оқу-əдістемелік жəне ақпараттық-
аналитикалық қолдау көрсету түрінде шағын 
жəне орта бизнес субъектілеріне қаржылай 
емес қолдау көрсету. Бұл бағытта келесі 
бағдарламаларды атап өтуге болады:

  «Бизнес-Кеңесші» бизнес - оқыту бағдар-
ламасы. Бағдарламаны іске асырудың негізгі 
тетігі Қазақстанның барлық 209 ауданындағы 
жəне халық тығыз қоныстанған əкімшілік-аумақтық 
бірліктеріндегі кəсіпкерлік бастамасы бар 
тұрғындарды жəне жұмыс істеп жүрген кəсіпкерлерді 
қысқа мерзімді тренинг-оқыту қызметтерін көрсетуді 
ұйымдастыру болып табылады. Бағдарламаның 
бірінші кезеңі 2009 ж. 18 қыркүйекте Алматы об-
лысында басталып, 2009 ж. 25 желтоқсанында 
аяқталды. Оқыту курстарын өткізу үшін 91 оқытушы 
дайындалды, 66 оқытушы дəріс берді.

Жалпы қатысушылар саны 11 603, оның ішінде 
жеке тұлғалар – 7 007 немесе жалпы тыңдаушылар 
санының 59% құрады, кəсіпкерлер саны – 4 952 
(41%). Курсқа қатысушылардың жартысынан аста-
мы (60%) əйелдер болды – 6500. 

Бағдарламаның екінші кезеңі 2010 ж. 5 сəуірде 
іске қосылып, 2010 ж. 23 маусымда аяқталды. 
«Даму» Қоры оқытудың екінші кезеңі үшін қосымша 
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этапе проводили 57 преподавателей региональных 
вузов и тренинговых компаний.

Общее количество слушателей составило 8 071 
человек, в том числе физические лица – 4 977 че-
ловек, или 62% от общего количества слушателей, 
предприниматели – 3 094 человек (38%). Женщины 
составили подавляющее большинство слушателей 
курсов – 4 960 человек, или 61%.

Третий этап реализации Программы стартовал 
в сентябре 2010 года.

  Создание печатного СМИ для субъектов МСБ. 
С ноября 2009 года издается журнал «Мой Бизнес. 
Казахстан». Цель издания журнала - оказать инфор-
мационную поддержку отечественному предприни-
мательству, освещая проблемы и перспективы, сто-
ящие перед людьми, занятыми реальным делом 
либо желающими организовать новый бизнес, по-
мочь предпринимателям более эффективно управ-
лять бизнесом. По состоянию на 01.09.2010 г. выпу-
щено 9 номеров журнала.

  Выпуск Аналитической книги по МСБ Казах-
стана. В марте 2010 года издан первый выпуск кни-
ги «Отчет о состоянии развития малого и среднего 
предпринимательства в Казахстане и его регионах» 
тиражом 2 000 экземпляров. Книга распространена 
среди всех государственных органов, обществен-
ных организаций, с которыми сотрудничает Фонд 
«Даму». 

Данное издание будет выпускаться на ежегод-
ной основе и являться своего рода «Инвестицион-
ным паспортом» сектора МСБ Казахстана. Начата 
работа по созданию электронной версии книги для 
размещения на сайте Фонда «Даму».

В настоящее время ведется работа по изданию 
2-го выпуска Аналитической книги, а также по соз-
данию электронной версии книги с ежеквартальным 
обновлением для размещения на сайте Фонда. 

  Геоинформационная система Фонда 
«Даму». Геоинформационная система (ГИС) Фон-
да «Даму» является интерактивной системой пре-
доставления всей актуальной статистической и 
аналитической информации о деятельности Фон-
да «Даму», а также о развитии малого и сред-
него предпринимательства, микрофинансово-
го сектора, макро- и микроэкономических процес-
сах республиканского и регионального уровня.

В марте 2010 г. часть ГИС была сделана откры-
той для внешних пользователей2. При этом ключе-
вым решением является концентрация всей необ-
ходимой информации в одном источнике – ГИС. 
Система имеет Web-интерфейс для обеспече-
ния максимально комфортного доступа всех за-
интересованных лиц. Данные интерактивной 
информационно-аналитической базы данных бу-
дут обновляться на ежемесячной основе путем сво-
да информации из первичных источников (НБ РК, 
АРКС, АФН, БВУ и др.)

Ведется работа по интеграции в систему всех 
общереспубликанских финансовых программ Фон-
да «Даму», включая программы в рамках «Дорож-
ная карта бизнеса 2020». 

2  Адрес сайта в сети Интернет: http://gis.damu.kz/http://gis.damu.kz/

31 оқытушыны əзірледі. Жалпы алғанда, халықты 
жəне кəсіпкерлерді екінші кезеңде оқыту жұмысын 
аймақтық ЖОО мен тренингтік компаниялардың 57 
оқытушысы өткізді. Жалпы тыңдаушылар саны 8 071 
адам, оның ішінде жеке тұлғалар – 4 977 немесе жал-
пы тыңдаушылар санының 62%құрады, кəсіпкерлер 
– 3 094 адам (38%). Курс тыңдаушыларының басым 
көпшілігі əйелдер – 4 960 əйел немесе 61%.

Бағдарламаны іске асырудың үшінші кезеңі 
2010 ж. қыркүйек айында басталды.

  ШОБ субъектілеріне арналған баспасөздік 
БАҚ құру. 2009 жылдың қараша айынан бас-
тап «Мой Бизнес. Казахстан» жорналы жарық 
көрді. Жорналды шығарудағы мақсат – нақты 
іспен шұғылданып жүрген немесе жаңа бизнес 
ұйымдастыру ниеті бар адамдар алдында тұрған 
проблемалар мен перспективаларды қамти оты-
рып, отандық кəсіпкерлікке ақпараттық қолдау 
көрсету, кəсіпкерлерге бизнесін мейлінше тиімді 
басқаруына көмектесу. 01.09.2010 ж. журналдың 9 
нөмірі шықты. 

  Қазақстандағы ШОБ жөнінде аналитикалық 
кітапты шығару. 2010 жылдың наурыз айын-
да «Қазақстандағы жəне оның аймақтарындағы 
шағын жəне орта кəсіпкерліктің даму жағдайы ту-
ралы есеп» атты 2 000 дана тиражбен бірінші 
кітап шығарылды. Кітап барлық мемлекеттік 
органдар,«Даму» Қоры ынтымақтасатын Қоғамдық 
ұйымдар арасында таратылды. Бұл кітап жыл сай-
ын шығарылатын болады жəне Қазақстан ШОБ 
секторының «Инвестициялық төлқұжаты» іспеттес 
сипат алады. «Даму» Қорының сайтына орналас-
тыру үшін, кітаптың электрондық нұсқасын жасау 
жұмысы қолға алынды.

Қазіргі уақытта Аналитикалық кітаптың 2-ші 
шығарылымын басып шығару жөнінде, сондай-
ақ Қордың сайтына орналастыру үшін кітаптың 
электрондық нұсқасын жасау, оны тоқсан сайын
жаңалап отыру жөнінде жұмыстар жүргізілуде. 

  «Даму» Қорының геоақпараттық жүйесі. 
«Даму» Қорының геоақпараттық жүйесі (ГАЖ) 
«Даму» Қорының қызметі туралы, сонымен қатар 
шағын жəне орта кəсіпкерлікті, микроқаржы сек-
торын дамыту, республикалық жəне аймақтық 
деңгейлердегі макро- жəне микроэкономикалық 
үдерістер туралы барлық өзекті статистикалық əрі 
талдаушылық ақпарат берудің интерактивті жүйесі 
болып табылады.

2010 ж. наурызда ГАЖ-дың бір бөлігі сыртқы 
пайдаланушылар үшін ашық болды2. Сонымен 
қажетті барлық ақпаратты бір дереккөзде - ГАЖ- 
да шоғырландыру басты шешім болып табыл-
ды. Қызығушылық танытқан барлық тұлғалардың 
қолжеткізулері барынша ыңғайлы болуы үшін, 
жүйеде Web-интерфейс бар. Деректер қорының 
интерактивті ақпараттық-талдамалық деректері 
ақпаратты бастапқы дереккөздерден (ҚР ҰБ, ҚРСА, 
АФН, ЕДБ жəне өзгелерден) ай сайын жинақтай
отырып жаңартылатын болады.

«Даму» Қорының барлық жалпы республикалық 
қаржы бағдарламаларын, «Бизнестің жол карта-

2  Интернет желісіндегі сайттың мекен-жайы: http://
gis.damu.kz/
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  Программа «Даму-Көмек». Программа «Даму-
Көмек» нацелена на оказание поддержки предпри-
нимателям с ограниченными возможностями путем 
повышения степени информированности общества 
об их проблемах и необходимых им ресурсах (фи-
нансовая помощь, имущество, консультационная 
поддержка, другие услуги). Фонд «Даму» в рамках 
данной программы не предоставляет финансирова-
ние, но выступает связующим звеном между пред-
принимателями с ограниченными возможностями и 
потенциальными спонсорами и кредиторами. 

Для решения данной задачи в декабре 2009 г. 
запущен сайт www.damu-komek.kz, своеобразная 
электронная доска объявлений для обмена инфор-
мацией, с целью оказания помощи бизнесменам с 
ограниченными возможностями. Те, кто нуждаются 
в помощи, могут заполнить форму заявления в раз-
деле «Нужна помощь» на сайте. Предприниматели, 
готовые оказать помощь своим коллегам, могут за-
полнить соответствующую форму в разделе «Ока-
жу помощь». 

По состоянию на 01.09.2010 г. на сайте было 
размещено 154 заявки на получение помощи. Из об-
щего количества поступивших заявок на данный мо-
мент оказана помощь по 33 заявкам. 

Программа «Даму-Көмек» наряду с инфор-
мационной поддержкой оказывает содействие 
инвалидам-предпринимателям и в повышении уров-
ня квалификации посредством бизнес-обучения. 
Инвалиды-предприниматели включены в число слу-
шателей экспресс-курса по основам предпринима-
тельства по Программе «Бизнес-Советник». На се-
годняшний день обучение в рамках программы 
«Бизнес-Советник» прошло 176 инвалидов.

  Телевизионная передача «Бір болайық»/ 
«Вместе». Еще одним проектом, направленным 
на поддержку предпринимателей с ограниченными 
возможностями является цикл телевизионных пере-
дач под названием «Бір болайық», «Вместе». Это - 
информационно-аналитическая программа по раз-
витию предпринимательства среди людей с ограни-
ченными возможностями. 

Цель данного проекта – оказание на постоян-
ной основе адресной и конкретной помощи предпри-
нимателям с ограниченными возможностями, ока-
зание  консультативно-практической поддержки их 
бизнес-идей, с освещением акта оказания помощи 
в данной телепрограмме. Телевизионная програм-
ма транслируется на телеканале «Хабар». Запуск 
первой программы состоялся 24 июня 2010 года.

  Создание Центров поддержки предприни-
мательства в регионах. Цель Программы - пре-
доставление комплекса доступных услуг по кон-
салтинговой и информационно-аналитической под-
держке предпринимателям и населению с предпри-
нимательской инициативой. Потенциальными пар-
тнерами при реализации являются Институт разви-
тия предпринимательства Индии в Ахмедабаде, ве-
дущие вузы в регионах, Акиматы и крупные пред-
приятия, Южнокорейский центр развития предпри-
нимательства, UNIDO – Организация Объединен-
ных Наций по промышленному развитию, USAID. 

сы 2020» аясындағы бағдарламаларды да қоса 
отырып, қаржы бағдарламаларының жүйесіне 
біріктіру жұмысы жүргізілуде.

  «Даму - Көмек» Бағдарламасы. «Даму 
-Көмек» Бағдарламасы мүмкіндіктері шектеулі 
кəсіпкерлерге олардың проблемалары мен 
оларға қажетті ресурстар (қаржылай көмек, 
мүлік, консультациялық қолдау, өзге қызметтер) 
туралы қоғамның ақпараттану деңгейін арттыру 
арқылы қолдау көрсетуге мақсатталған. «Даму» 
Қоры осы бағдарлама аясында қаржылай көмек 
көрсетпегенімен, алайда мүмкіндіктері шектеулі 
кəсіпкерлер мен əлеуетті демеушілер жəне кре-
диторлар арасында байланыстырушы буын 
ретінде əрекет етеді. 

Аталған мəселені шешу үшін 2009 ж. 
желтоқсан айында мүмкіндіктері шектеулі биз-
несмендерге көмек көрсету мақсатында ақпарат 
алмасу үшін, электрондық хабарландырулар 
тақтасы сияқты өзіндік ерекшелігі бар www.damu-
komek.kz сайты іске қосылды. Көмекке зəру жан-
дар сайттың «Көмек қажет» деген бөлімінде өтінім 
үлгісін толтыруларына болады. Өз əріптестеріне 
көмек көрсетуге да-йын кəсіпкерлер «Қол ұшын 
беремін» деген бөлімде тиісті нысанды толтыру-
ларына болады. 

01.09.2010 ж. күнгі жағдай бойынша сайтта 
көмек сұраған 154 өтінім орналастырылды. Осы 
кезде түскен өтінімдердің жалпы санының 33 
өтініші бойынша көмек көрсетілді. 

«Даму - Көмек» Бағдарламасы ақпараттық 
қолдаумен қатар, мүгедек - кəсіпкерлерге 
бизнес-оқыту арқылы олардың біліктілік 
деңгейін арттыруға да жəрдемдеседі. Мүгедек - 
кəсіпкерлер «Бизнес - Кеңесші» Бағдарламасы 
аясында кəсіпкерлік негізі бойынша экспресс - 
курс тыңдаушылары қатарына қосылған. Бүгінге 
«Бизнес - Кеңесші» Бағдарламасы аясында 176 
мүгедек дəріс алды.

  «Бір болайық» / «Вместе» телевизиялық 
хабары. Мүмкіндіктері шектеулі кəсіпкерлерге 
қолдау көрсетуге бағытталған тағы бір жоба «Бір 
болайық», «Вместе» атты телевизиялық хабар-
лар кезеңдігі болып табылады. Бұл мүмкіндіктері 
шектеулі жандар арасындағы кəсіпкерлікті дамы-
ту жөніндегі ақпараттық-талдамалық бағдарлама.

Бұл жобаның мақсаты – мүмкіндіктері 
шектеулі кəсіпкерлерге осы бағдарламадағы 
көмек көрсету актісін қамти отырып, тұрақты 
түрде атаулы жəне нақты көмек көрсету, олардың 
бизнес-идеяларына консультативтік- тəжірибелік 
қолдау көрсету. Телевизиялық хабар «Хабар» 
телеарнасында көрсетіліп отырады. Бірінші 
бағдарлама 2010 жылдың 24 маусымында 
алғашқы рет көрсетілді.

  Аймақтарда Кəсіпкерлікті қолдау орталық-
тарын құру. Бағдарламаның мақсаты –
кəсіпкерлерге жəне кəсіпкерлік бастамашылығы 
бар тұрғындарға консалтингтік жəне ақпараттық- 
талдамалық қолдау көрсету бойынша қолжетімді 
қызметтер ұсыну. Бағдарламаны іске асыру кезінде
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На текущий момент созданы 2 региональных 
ЦПП в Павлодарской и Восточно-Казахстанской об-
ластях, а также 2 районных ЦПП «Бухгалтер в каж-
дое село» в Актюбинской области.

Кроме того, Фонд «Даму» с 2011 года приступит 
к реализации следующих программ нефинансовой 
поддержки МСБ:

  Бизнес-портал для дистанционного оказа-
ния услуг. Бизнес-портал будет интегрировать луч-
шие информационные ресурсы, способные удо-
влетворить любой уровень информационного за-
проса в сфере бизнеса – от простого любопытства 
до профессиональной помощи.

На данном портале будут размещены для до-
ступа в рабочем режиме специально разработан-
ные курсы (в том числе видеокурсы) по созданию 
собственного бизнеса и различным направлениям 
его развития.

  Создание Call–центра Фонда «Даму». Созда-
ние Call-центра предоставит предпринимателям, 
клиентам Фонда «Даму» и потенциальным заемщи-
кам эффективный инструмент интерактивных взаи-
модействий с профильными сотрудниками Фонда. 
При этом у клиентов отпадает необходимость лич-
ного посещения офиса Фонда. Call-центр Фонда 
«Даму» будет давать клиентам консультации по на-
логовому законодательству, банковским, кредитным 
операциям, информацию о том, как начать свое 
дело, как получить кредит и т.п.

  Проведение Круглых столов и Форумов ма-
лого бизнеса Казахстана. Проведение Круглых 
столов и Форумов малого бизнеса Казахстана под 
эгидой Фонда «Даму» является эффективным ин-
струментом повышения коммуникативности как 
между бизнесом и государством, так и между субъ-
ектами МСБ.

  Интернет-проект «Пишем книгу – Путеводи-
тель для МСБ». Целью проекта является подготов-
ка и размещение на Интернет-сайте учебного посо-
бия (электронной книги), удовлетворяющего реаль-
ным запросам предпринимателей. Для его реализа-
ции планируется создание соответствующего разде-
ла на бизнес-портале Фонда «Даму». В качестве ин-
струмента обратной связи предполагается органи-
зация интернет-форума на бизнес-портале Фонда.

  Телевизионный проект «Бизнес Стори». В 
планах Фонда создание нового оригинального теле-
проекта - реалити-шоу «Бизнес Стори». Цель проек-
та — поддержать начинающих бизнесменов, а так-
же популяризировать саму идею предприниматель-
ства как основы материального благополучия.

Все вышеуказанные программы носят ком-
плексный характер, взаимно дополняют и усилива-
ют друг друга. 

əлеуетті əріптестер қатарына Үндістанның Ах-
медабад қ. Кəсіпкерлікті дамыту институты, 
аймақтардағы жетекші ЖОО, Əкімдіктер жəне ірі 
кəсіпорындар, кəсіпкерлікті дамыту Оңтүстік Корея 
орталығы, ЮНИДО – Өнеркəсіптік даму жөніндегі 
Біріккен Ұлттар Ұйымы, ЮСАИД кіреді. 

Осы кезде 2 аймақтық КҚО Павлодар жəне 
Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ 2 
аудандық Ақтөбе облысында «Əрбір ауылға - бух-
галтер» КҚО құрылды.

Сонымен қатар, 2011 жылдан бастап «Даму» 
Қоры ШОБ қолдауға мынадай қаржылай емес 
бағдарламаларды жүзеге асыруды бастайды.

  Қашықтықтан қызмет көрсетуге арналған 
бизнес-портал. Бизнес-портал бизнес саласында- 
қарапайым қызығушылықтан бастап кəсіби көмекке 
дейінгі ақпараттық сұраныстың кез келген деңгейін 
қанағаттандыра алатын үздік ақпараттық ресурс-
тарды орналастырады. 

Аталған порталда жұмыс режимінде қол 
жетерлік жеке бизнесін құру жəне оны дамытудың 
түрлі бағыттары жөнінде арнайы жасалған курстар 
(атап айтқанда –видео курстар) орналастырылады. 

  «Даму» Қорының Call–орталығын құру.
Call-орталығын құру кəсіпкерлерге, «Даму» 

Қорының клиенттеріне жəне əлеуетті қарыз 
алушыларға Қордың профильді қызметкерлерімен 
өзара интерактивті əрекеттесудің тиімді құралын 
ұсынады. Сонымен клиенттердің Қор кеңесіне 
өздерінің келуі қажет болмайды. «Даму» Қорының 
Call-орталығы клиенттерге салық заңнамасы, 
банктік, кредит операциялары бойынша кеңес, 
өз ісіңді қалай бастау, қалай кредит алу жəне т.б. 
ақпарат береді.

  Қазақстандағы шағын бизнеске қатысты 
Дөңгелек үстелдер мен Форумдар өткізу. Даму» 
Қорының қамқорлығымен Қазақстандағы шағын 
бизнеске қатысты Дөңгелек үстелдер мен Форум-
дар өткізу бизнес пен мемлекет арасындағы сияқты 
ШОКС арасындағы да байланысты күшейтудің 
пəрменді құралы болып табылады.

  «Қазақстанның ШОБ жолсілтегіші деген 
кітап жазамыз» Интернет-жобасы Жобаның 
мақсаты кəсіпкерлердің нақты сұранысын 
қанағанттандыратын оқу əдістемесін дайындау 
жəне Интернет-сайтта (электрондық кітапты) орна-
ластыру болып табылады. Оны жүзеге асыру үшін 
«Даму» Қорының бизнес-порталында тиісті бөлім 
ашу жоспарлануда. Кері байланыс құралы ретінде 
Қордың бизнес-порталында интернет-форум 
ұйымдастыру қарастырылуда.

  «Бизнес Стори» телевизиялық жобасы 
Қордың жоспарында жаңа ерекше тележоба- «Биз-
нес Стори» реалити-шоу жасау. Жоба мақсаты: 
жаңадан бастаған бизнесмендерді қолдау, сондай-
ақ материалдық ырыстың негізі ретінде кəсіпкерлік 
идеясын тарату.

Жоғарыда көрсетілген барлық бағдарламалар 
бірін бірі өзара толықтырып, əрі күшейтіп отыратын 
кешенді сипатта берілген.
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Кто такой предприниматель? 
Личностные характеристики

Поняв, что такое рыночная экономика и 
что такое предпринимательство, Вам сто-

ит задуматься над вопросом: «а хочу, могу, спосо-
бен ли я стать предпринимателем и основать соб-
ственное дело?». Вопрос жизненно важный, тре-
бующий особого отношения. 

Вот несколько причин, по которым люди стре-
мятся открыть собственное дело:

1. Обладание определенными талантами 
и способностями, которые могут стать основой 
успешного бизнеса.

2. Желание финансового благополучия.
3. Потребность в творческой самореализа-

ции.
4. Потребность в свободе и самостоятельно-

сти.
5. И, конечно, желание заниматься любимым 

делом.
Прежде чем принимать решение об открытии 

своего бизнеса, предлагаем Вам реально оценить 
свои желания и готовность. Не будет лишним по-
общаться с теми людьми, которые уже являют-
ся предпринимателями и имеют конкретный прак-
тический опыт. Спросите их мнение, узнайте обо 
всех аспектах ведения бизнеса из уст самих биз-
несменов. Возможно, услышанное от них напуга-
ет Вас или, напротив, подогреет Ваше желание и 
закрепит его.

Но если Ваше желание основать бизнес свя-
зано с временными проблемами, такими как не-
возможность найти подходящую для себя рабо-
ту и, как следствие, временные финансовые за-
труднения – не спешите бросаться в предприни-
мательство!

Предпринимательство требует от человека 
полной отдачи и высокой концентрации внимания 
на целях. Оно связано с рисками, но и дает опре-
деленные возможности развития и роста. Соб-
ственный бизнес – это не развлечение, это каж-
додневный труд и высокая ответственность не 
только за себя, но и за тех, кто нас окружает, се-
мью, близких и родных, тех людей, которые рабо-
тают на нас. Не каждый человек способен сделать 
этот шаг и перейти из категории наемного работ-
ника или человека без работы в категорию соб-
ственников бизнеса.

Кəсіпкер дегеніміз кім? Тұлға ретіндегі 
сипаттамалары

Енді, мінеки, нарықтық экономика дегеннің 
не екенін жəне кəсіпкерлік дегеннің не 

екенін анықтап алғаннан кейін Сізге мынадай са-
уал төңірегінде ойлану керек: Ал менің кəсіпкер 
болып жəне өз ісімді ашқым келе ме, аша аламын 
ба, оған қабілетім бар ма? Өмірлік маңызы бар са-
уал, өзіне ерекше көзқарасты қажет ететін сауал.

Адамдардың өз жеке ісін ашуға ұмтылуының 
бірнеше себептері мынадай:

1. Табысты бизнестің негізі болып табылатын 
белгілі бір талант пен қабілеті болуы керек. 

2. қаржылай табысқа жетуге ұмтылу
3. Шығармашылық жағынан өзін-өзі жетілдіру 

қажеттілігі 
4. Бостандық пен дербестік қажеттілігі; 
5. Əрине, өзінің сүйікті ісімен айналыспақ 

тілегі. 
Өз бизнесіңді ашу жөнінде шешім 

қабылдамастан бұрын, Сізге алдымен алдыға қойған 
мақсатыңыз бен оған дайындығыңызды нақты 
анықтап алуыңызды ұсынамыз. Кəсіпкерлікпен ай-
налысып жүрген, кəсіпкерлік тəжірибесі бар адам-
дармен араласу артық болмайды. Олардың пікірін 
сұраңыз, бизнесті жүргізудің барлық аспектілері ту-
ралы бизнесмендердің өз аузынан естіп білген жөн. 
Алайда, олардан естіп, білгендеріңіз Сізді қорқытуы 
да мүмкін, немесе, керісінше, Сізге шабыт беріп, 
ынталандырар. 

Егер Сіздің бизнесті құру жөніндегі ойыңыз 
уақытша мəселелермен байланысты болса, мыса-
лы, өзіңізге лайықты жұмыс таба алмау, уақытша 
қаржылық қиындықтар – мұндайда кəсіпкерлікке 
ұмтылуға асықпаңыз! 

Кəсіпкерлік адамның соған толық берілуін жəне 
өзінің барлық назарын мақсаттар арнауын қажет 
етеді. Ол тəуекелдермен байланысты болып келеді, 
алайда сонымен қатар даму мен өсіп-өркендеудің 
белгілі бір мүмкіндіктерін ұсынады. Жеке өз бизнесің 
– бұл ермек емес, бұл күнделікті еңбек жəне өзің 
үшін ғана емес, өзіңнің айналаңдағы адамдар үшін, 
отбасың, жақындарың мен туыстарың үшін жəне 
бізге жұмыс істеп жатқан адамдар үшін жоғары 
жауапкершілік. Мұндай қадамды əркім жасай алмай-
ды, жалданбалы қызметкер санатынан, жұмыссыз 
адам санатынан бизнестің меншік иегері санатына 
əркімнің ауысуына қабілеті жете бермейді. 

Болат қайнауда шынығады, батыр майданда шынығады.
Сталь закаляется в огне, а батыр – на войне.

Казахская пословица

КƏСІПКЕРЛІК ПСИХОЛОГИЯСЫ
ПСИХОЛОГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Предприниматель – чело-
век, готовый рисковать и экс-
периментировать, создавая 
собственное дело, желающий 
изменить свою жизнь и гото-
вый много и упорно трудиться.

Для этого необходимо обла-
дать определенными знаниями и 
навыками, личностными характе-
ристиками и высокой мотивацией.

  Самое простое в этом спи-
ске - знания, которые приобрета-
ются в процессе жизни и работы и 
могут быть почерпнуты из литера-
туры, учебников и других источни-
ков информации. 

Минимальный объем знаний 
предпринимателя, это:

 - знание основ маркетинга и продаж;
 - знание технологии производства;
 - знание основ управления персоналом;
 - знание основ финансового планирования.

И это не полный перечень знаний и умений 
бизнесмена.

Объем знаний можно и нужно увеличивать. 
Учиться, учиться и учиться!

  Навыки – это способность применять на прак-
тике имеющиеся знания. Чем чаще Вы будете за-
ниматься чем-либо, тем лучше Вы будете делать 
это с каждым разом. Навыки формируются в про-
цессе практической деятельности. 

  Личностные характеристики – это то, что 
присуще человеку как индивидууму, отличает 
одного человека от другого. Это то, что помо-
гает нам в бизнесе или, наоборот, мешает быть 
успешными. Как известно, характер человека 
определяет его поведение. Предприниматель-
ское поведение – это набор лидерских качеств 
и организаторских способностей. 

Одним из базовых качеств предпринимате-
ля 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.

Ведение бизнеса обязывает человека ра-
ботать над собой, совершенствоваться и разви-
ваться.

  Но самое главное для предпринимателя - 
мотивация или, проще говоря, Ваше внутрен-
нее побуждение. Желание изменить жизнь, же-
лание заниматься собственным делом, вну-
тренняя уверенность в собственных силах и 

Кəсіпкер – өз ісін құра от-
ырып, тəуекелге бас тігуге 
жəне эксперимент жасауға 
əзір, өз өмірін өзгерткісі 
келетін əрі қажырлы түрде 
көп еңбек етуге даяр адам

Ол үшін белгілі бір білімі мен 
дағдылары болып, жеке тұлғалық 
сипаттамалар мен жоғары ынтаға 
ие болуы қажет.

  Бұл тізімдегі ең қарапайым 
нəрсе - білім, оны өмір сүру 
мен еңбек ету барысында 
əдебиеттерден, оқулықтардан 
жəне өзге де ақпарат көздерінен 
алуға болады. 

Кəсіпкердің білімінің ең аз 
мөлшері, бұл:
 - маркетинг пен сату негіздерін білу; 
 - өндіріс технологиясын білу; 
 - қызметкерлерді басқару негізін білу; 
 - қаржылық жоспарлау негіздерін білу.

Жəне де бұл бизнесменнің білімі мен 
дағдысының толық тізімі емес. 

Білімнің көлемін арттырып отыруға болады 
жəне арттырып отыру қажет те. Оқы, оқы жəне оқы!

  Дағдылар – бұл алған біліміңді практикада 
қолдана білу. Сіз қайсыбір іспен неғұрлым жиі ай-
налысып отыратын болсаңыз, сол істі Сіз барған 
сайын жақсы атқара беретін боласыз. Дағдылар 
практикалық қызмет барысында қалыптасады.

  Жеке тұлғалық сипаттамалар – бұл адамға 
индивидуум ретінде тəн болып келетін, оны өзге 
адамнан ерекшелігін көрсететін қасиеттері. Бұл 
бізге бизнесте себін тигізіп немесе керісінше, та-
бысты болуға кедергі болатын нəрсе. Бəрімізге 
белгілі, адамның мінезін оның мінез-құлқы көрсетеді. 
Кəсіпкерлік тəртіп- бұл көшбасшылық қасиеті мен 
ұйымдастырушылық қабілеттер жиынтығы. 

Кəсіпкер үшін ең басты қасиеттердің бірі өз 
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 өзгеше пікірді ұстану құқығын береді; 
 - ол белсенді жəне бастамашыл;
 - ол өз мақсаттарына қол жеткізуде табандылық 
байқатады;
 - ол өз бетінше шешім қабылдай біледі.

Бизнесті жүргізу адамды білімін арттырып, 
жетіліп жəне дамып отыруға міндеттейді.

  Алайда кəсіпкер үшін ең маңыздысы - мотива-
ция. Өз өмірін өзгерткісі келу, өз ісімен айналысқысы 
келу, өз күші мен мүмкіншіліктеріне деген ішкі 
сенімі. Сіз тəуелсіз болуды қалайсыз.Сіз ақша табу-
ды қалайсыз. Сіз отбасыңыз бен жақындарыңызды 
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возможностях. Вы хотите быть независимым. 
Вы хотите зарабатывать деньги. Вы можете 
убедить в этом семью. Вы сами искренне вери-
те в успех. Только в этом случае Ваши старания 
могут увенчаться заслуженным успехом. Высо-
кая мотивация поможет Вам в реализации заду-
манного, невзирая на препятствия и трудности. 
Помимо всего прочего, предприниматель дол-
жен поддерживать не только собственную мо-
тивацию, но и уметь заряжать позитивной энер-
гией окружающих: партнеров по бизнесу, подчи-
ненных, клиентов. 

На вопрос «Кто такие успешные предпри-
ниматели?» М. Стори дает ответы, среди кото-
рых хочется выделить следующие:

  у них есть видение или мечта, которую они 
ежедневно преследуют;

  безграничная вера в их продукты или виды 
услуг;

  они постоянно стремятся что-то сделать;
  они изобретатели;
  они нетерпеливы и раздражительны, у них 

всегда не хватает времени;
  они упорны и настойчивы;
  они нацелены на прибыль;
  они нацелены на успех, планируют на несколь-

ко лет вперед;
  лучше, чем кто-либо, знают свою силу и сла-

бости;
  не боятся начать все снова;
  деньги не являются для них главным или един-

ственным побудительным мотивом;
  они все делают сами;
  они понимают значение тонких изменений, их 

влияние на успех в бизнесе;
  они хотят расти;
  понимают главенствующую роль потребителя;
  не думают, что идут на большой риск;
  они практичны;
  они просят то, что действительно хотят;
  они очень чувствительны к рынку;
  их трудно запугать;
  они привыкли к одиночеству;
  они готовы поделиться;
  они противоречивы, упрямы и капризны.

Факторы успеха
Успех – это удача в достижении какой-либо 

цели, общественное признание за высокие ре-
зультаты в работе. Каждый предприниматель 
стремится к успеху в своей предпринимательской 
деятельности. Предпринимательский успех до-
стигается за счет влияния нескольких факторов:

  удача или везение, «оказался в нужное время 
в нужном месте», «не упустил шанса»;

  активный поиск методом проб и ошибок, пере-
бор разных вариантов;

  компетентный расчет и выбор оптимального 
варианта;

  использование собственного ресурса: знаний, 
умений, навыков и личностных характеристик;

осыған сендіре аласыз. Сіз өзіңіздің табысқа 
жететініңізге шын сенімдісіз. Тек осындай жағдайда 
ғана Сіздің талабыңыз үлкен табысқа жеткізеді. 
Осындай ынта-жігеріңіз қиыншылықтар мен 
кедергілерге қарамастан, ойыңызды жүзеге асыруға 
көмектеседі. Сонымен бірге, кəсіпкер тек өзін ғана 
ынталандырып қоймай, айналасындағыларды да 
бизнестегі серіктестерін, қол астындағыларды, 
клиенттерді позитивті энергиямен жігерлендіре білуі 
керек. Кəсіпкер үшін қандай қасиеттер маңызды бо-
лып табылады? Төменде солардың үлгілік тізбесі 
келтірілген.

«Табысты кəсіпкерлер кімдер деген?» сұраққа 
М. Сторидің ауқымды түрдегі берген жауаптарынан 
мыналарды атап көрсетуге болады:

  олардың күнделікті көздеп отыратын арманы бар;
  олардың өнімдеріне немесе қызмет түрлеріне де-

ген шексіз сенімі;
  олар əрдайым бір нəрсе жасауға талпынып оты-

рады;
  олар өнертапқыштар;
  олар шыдамсыз жəне ашушаң, олардың əрдайым 

уақыты жетпей жатады;
  олақ қайсарлы жəне табанды;
  олар пайда көруді мақсат етеді;
  олар табысқа жетуді мақсат етеді, алдын-ала 

бірнеше жылға арнап жоспар құрады;
  өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

өзгелерден жақсы біледі;
  барлығын қайта бастаудан қорықпайды;
  олар үшін ақша басты немесе жалғыз ғана ынта-

ландырушы мотив болып табылмайды;
  олар барлығын өздері жасайды;
  олар аздаған өзгерістердің мəнін, олардың 

бизнесте табысқа жетуде тигізетін əсерін түсінеді;
  олар өсуді қалайды;
  тұтынушының басымдылыққа ие рөлін түсінеді;
  үлкен тəуекелге бара жатырмын деп ойламайды;
  олар жинақты;
  олар өздері шын қалайтын нəрсені сұрайды;
  олар нарыққа өте сезімтал болып келеді;
  оларды қорқыту оңай емес;
  олар жалғыздыққа үйренген;
  олар бөлісуге əзір;
  олар кереғар, қиқар жəне кірпияз.

Табысқа жету факторлары
Табыс – бұл қайсыбір мақсатқа қол жеткізудегі 

сəттілік, жұмыстағы жоғары нəтижелері үшін 
көпшіліктің құрметіне ие болу. Əрбір кəсіпкер өзінің 
кəсіпкерлік қызметінде табысқа жетуге талпына-
ды. Кəсіпкерлік табысқа бірнеше факторлардың 
əсерінің арқасында қол жеткізіледі:

  сəттілік немесе жолы болғыштық, «керек уақыт-
та керек жерде болды», «мүмкіндігінжібермейді»;

  сынап көру мен қателіктер жасау əдісімен,түрлі 
нұсқаларды іріктеу əдісімен белсенді түрде 
іздену;

  білікті есеп жəне оңтайлы нұсқаны таңдау;
  өз ресурсын пайдалану: білімін, 

шеберлігін,дағдылары мен жеке сипаттамаларын;
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  жоғары дəрежедегі мотивация, адамның ал-
дына қойып отырған мақсаттарына қол жеткізуге 
деген ниеті.

Əрине, табысқа жетудің аса маңызды факто-
рына өз-өзін мотивациялау жатады. Адамның да-
мып отыруға деген ниеті, оны мақсатына жетелейтін 
ішкі күші. Мотивацияның күші мақсатқа жетудің 
жылдамдығын белгілейді.

Кəсіпкердің мотивациясы, ең алдымен, оның 
өзіне байланысты болады. Өз-өзін оптимистік сарын-
да ұстау, ертеңгі күнін көре білу жəне соған бүгін əсер 
ете білу – бұл іскер адамның ұлы шеберлігі. Сіздің 
оптимистік көзқарасыңыз Сіздің 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 
егер күлімсіреу, күлкі мен əзіл болса, əрдайым та-
бысты болмақ. Алайда, есіңізде болсын, Сіз күлкілі 
болмауыңыз керек, Сіз жайдарлы жəне көңілді 
болуға тиіссіз.

Табысқа жету Сізге ғана емес, Сіздің 
айналаңыздағы адамдарға да байланысты бола-
тынын естен шығармаған жөн. Отбасыңыздың, 
достарыңыз бен жақындарыңыздың қолдау көрсетуі 
қанаттандырып жəне кез келген қиындықтарды жеңу 
үшін күш бітіреді. Отбасының əл-ауқаты мен берекесі 
– кəсіпкердің басты мақсаттарының бірі.

Кəсіпкерлік пайда – табыстың ерекше 
түрі, жеке бизнес саласындағы іскерлік, ерекше 
шығармашылық белсенділік пен коммерциялық та-
быс əкелетін жаңа идеяларды, техникалық жəне 
ұйымдастырудың жаңа əдістерін жүзеге асырудан 
айқындалатын жаңашылдық үшін сыйақы.

Пайда қуу кəсіпкерлерді өз капиталын тəуекелге 
тігіп, қызметкерлерді жалдап жəне тауарларды 
өндіру мен қызмет түрлерін ұсыну үшін қажет бола-
тын нəрсенің барлығын сатып алуға мəжбүрлейді. 
Пайда сонымен қатар үлкен ынталандырушы күш 
болып табылады. 

Алайда, адамдарды бизнеспен айналысуға 
итермелейтін жалғыз себеп пайда табу ғана емес. 
Өз ісін бастауға сонымен қатар жеке басының 
тəуелсіздігіне қол жеткізу жəне сүйікті ісімен өзіне 
ыңғайлы болатын уақытта айналысу мүмкіндігі, өз 
қабілетін ашуға немесе отбасылық дəстүрлерді 
жалғастыруға деген ниеті ынталандыруы мүмкін.

Кəсіпкердің жолында тек табыс пен сəттілік 
қана болмайды, сонымен бірге қиыншылықтар да 
кездеседі:
 - Ақша жағынан қиындық. Бизнес үнемі қаржы 
бөлуді талап етеді. Жоспарлаған табысСіз 
ойлағандай көп бола қоймас. Сондықтан жеке 
өндіріспен байланысты барлық мүмкін боларлық 
шығындарды есептеу керек. 
 - Уақыттың жетіспеуі. Сіз бизнесіңізді алғаш 
бастаған кезде, Сізге уақытпен санаспай, демалыс-
сыз жұмыс істеуге тура келуі мүмкін. Сізге ол үшін 
шыдамдылықпен өз уақытыңызды жоспарлауға 
үйрену қажет болады. 

  высокая мотивация, желание достичь тех це-
лей, которые человек ставит перед собой.

Несомненно, очень важным фактором успе-
ха является самомотивация. Желание человека 
развиваться, внутренняя сила, двигающая его по 
направлению к цели. Сила мотивации определяет 
скорость движения к цели. 

Мотивация предпринимателя зависит, пре-
жде всего, от него самого. Умение поддерживать в 
себе оптимистический настрой, умение видеть за-
втрашний день и влиять на него сегодня – это ве-
ликое мастерство. Ваш оптимизм будет напрямую 
влиять на результаты Вашей деятельности. Будь-
те бодрее и веселее, старайтесь мыслить страте-
гически – видеть будущее, прогнозировать и пла-
нировать его. Позитивный настрой – залог успеха.

Юмор должен стать Вашим обязательным 
спутником. Любые переговоры или продажи всег-
да будут успешнее, если есть улыбки, смех и шут-
ки. 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. Под-
держка семьи, друзей и близких окрыляет и дает 
силы для преодоления любых сложностей. Благо-
состояние и благополучие семьи – одна из глав-
ных целей предпринимателя.

Предпринимательская прибыль – особый 
вид дохода, вознаграждение за предприимчи-
вость, специфическую творческую активность и 
новаторство в сфере частного бизнеса, которая 
проявляется в реализации новых идей, техниче-
ских и организационных нововведений, принося-
щих коммерческий успех.

Погоня за прибылью заставляет предприни-
мателей рисковать своим капиталом, нанимать 
работников и закупать все необходимое для про-
изводства товаров и оказания услуг. Прибыль так-
же является мощным стимулом.

Получение прибыли, однако, не является 
единственной причиной, побуждающей людей за-
няться бизнесом. Стимулами к началу собствен-
ного дела могут быть также стремление к личной 
независимости и возможности исполнять люби-
мую работу в удобное для себя время, желание 
раскрыть свои способности или продолжить се-
мейные традиции.

На пути предпринимателя его ждет не только 
успех и признание, но и определенные трудности:
 - Трудности с деньгами. Бизнес требует посто-
янных вложений. И запланированная прибыль мо-
жет не быть такой большой, как Вы предполага-
ли. Поэтому крайне важно рассчитать все возмож-
ные затраты, связанные с собственным производ-
ством.
 - Трудности со временем. Возможно, что на 
первых порах становления Вашего бизнеса Вам 
придется работать сверхурочно и без выходных. 
Вам необходимо запастись терпением и научить-
ся планировать свое время.
 - Стресс. Изменение привычного образа жиз-
ни, изменение окружения и высокое напряжение, 
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 - Стресс. Үйреншікті өмір салтының өзгеруі, 
айналадағы ортаның өзгеруі жəне бар күшті салып 
жеке бизнесті ұйымдастыруда Сізді алаңдаушылық 
пен үрей билеуі мүмкін. Өз ісін ашқан əрбір адам 
мұндайды басынан өткерген. Сіз жалғыз емессіз, ал 
стресс – уақытша жəне өтіп кететін құбылыс! 

Барлық қиыншылықтарды бастан өткергеннен 
кейін, Сіз тəуекелге барғаныңыз үшін сыйлыққа 
– дербестік пен тəуелсіздік, басқару мен шешім 
қабылдау мүмкіндігі, бəрі нəтижелі болғанына деген 
мақтаныш сезімі. 

Жеке бизнесін құру кезеңдері

Өз ісін бастау үшін не қажет?
Шешім қабылдамас бұрын өзіңіздің келе-

шек кəсіпорныңыздың табысты болатынына Сіздің 
қаншалықты сенімді екеніңізді ойлап көріңіз. Себебі 
жеке өз бизнесің дегеніміз – бұл ермек емес, бұл 
адамның соған толық берілуін қажет ететін жұмыс. 

Егер Сіздің ниетіңіз (мотивацияңыз) болса, Сіз өз-
өзіңізге сенімді болып жəне кəсіпкерлердің көп санды 
əскерінің құрамына енуге дайын болсаңыз – ТЭН (өз 
бизнесіңіздің техникалық-экономикалық негіздемесін) 
жасауға кірісіңіз. Асықпаңыз, өз ісіңізбен байланыс-
ты алдағы уақытта күтіп тұрған барлық ықтимал 
жағдайларды, мүмкіндіктер мен тəуекелдерді есептеп 
шығыңыз. Мұндай негіздеме, ең алдымен, Сіздің өзіңізге 
қажет. Оны құрастыру кезінде Сіз мүмкін, бизнесіңіздің 
сондай бір қуантарлық картинасына ие болмайтын бо-
ларсыз, алайда Сіздің табысқа жету жолында қандай 
қиындақтарға кез болатыныңызды түсінетін боласыз. 
Келешек бизнесті сипаттау бізге өзіміздің келешек ай-

связанное с организацией собственного бизнеса,  
могут на какое-то время вызвать у Вас тревогу и 
беспокойство. Но, поверьте, что каждому челове-
ку, имеющему свое дело, пришлось это пережить. 
Вы не одиноки, а стресс – явление временное и 
проходящее!

Пережив все трудности, в награду Вы получи-
те то, ради чего люди бросаются в океан риска и 
неопределенности – самостоятельность и незави-
симость, возможность управлять и принимать ре-
шения, чувство гордости за конечный результат!

Этапы создания собственного 
бизнеса

Что нужно для того, чтобы начать свое дело?
Прежде чем принять решение – подумай-

те, насколько Вы сами верите в успех своего бу-
дущего предприятия. Потому что собственный 
бизнес – это не развлечение, это работа, требу-
ющая от человека полной отдачи.

Если у Вас есть желание (мотивация), Вы 
уверены в себе и готовы влиться в многочислен-
ную армию предпринимателей – принимайтесь 
за создание ТЭО (технико-экономического обо-
снования) своего бизнеса. Не торопитесь, про-
считайте все возможные перспективы и риски, 
связанные с собственным делом. Это обосно-
вание необходимо, прежде всего, Вам самому. 
Возможно, при его составлении Вы получите и 
не самую радужную картину бизнеса, но будете 
понимать, с какими трудностями Вам придется 
столкнуться на пути к успеху. Описание будуще-
го бизнеса помогает более основательно подой-
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налысатын кəсіпкерлік қызметімізге неғұрлым түбегейлі 
көзқараспен қарауға көмектеседі.

Бизнеске ТЭН беру үшін кəсіпкерліктің ең бас-
ты құжаттарының бірі – бизнес-жоспарды құру 
қажет, оған бизнес-идея, маркетинг жоспары, қаржы, 
қызметкерлер бойынша жоспар кіреді. Сонымен 
қатар Сізге толыққанды жұмыс істеу үшін қандай 
бастапқы капиталдың қажет болатынын түсіну керек.

Бастапқы капитал мен көздері туралы 
төменіректе берілген мəліметтерді оқып, біле аласыз.

ти к своей будущей предпринимательской дея-
тельности.

Для ТЭО бизнеса необходимо составить 
один из главных документов в предпринима-
тельстве – бизнес-план, включающий в себя 
бизнес-идею, маркетинговый план, финансовый 
план и план по персоналу. Также следует пони-
мать, какой стартовый капитал Вам понадобит-
ся для полноценной работы. О стартовом капи-
тале и источниках Вы можете прочитать ниже.
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Жаңа бизнестің қалай жұмыс істейтініне 
баға беріп, оның нəтижелерін болжам-

дау үшін 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, макетингілік жоспар 
мен қызметкерлер жоспарын құру қажет. Сол кезде 
жекеменшік кəсіпкерліктің картинасы айқындала 
бастайды. Бизнес-жоспарды əзірлеу кезінде ке-
лешек кəсіпкердің өзі үшін көп нəрсені ашып жəне 
анықтауы да үлкен мəнге ие болады.

Бизнес - жоспар Сізге де, Сіздің бизнес бо-
йынша потенциалды серіктестеріңізге де, Сіздің 
өз ісіңізге арнап несие алуды көздеп отырған 
банкіңізге 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 (не-
месе 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 себін тигізуі мүмкін.
 Жергілікті немесе шетелдік серіктеспен 

біріккен кəсіпорын құруға арналған бизнес-жоспар. 
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 сипат-
тау потенциалды қызметкерге ұсынылып отырған 

Чтобы оценить, как будет работать новый 
бизнес, спрогнозировать его результаты, 

предпринимателю стоит составить бизнес-план 
до начала реальной деятельности.

Бизнес-план – это полное описание Ваше-
го будущего бизнеса с разных сторон. В бизнес-
плане необходимо рассказать об идее бизнеса, 
провести финансовый анализ, создать маркетин-
говый 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 предпри-
ниматель может многое для себя открыть и про-
яснить.

Бизнес-план нужен и Вам, и Вашим потенци-
альным партнерам по бизнесу, и банку, в который 
Вы намерены обратиться за кредитом для Ваше-
го дела.

Планирование направлено на оптимальное 
использование возможностей предпринимателя, 
в том числе наилучшее использование всех ви-
дов ресурсов и предотвращение ошибочных дей-
ствий.

Любой бизнес-план должен иметь заинтере-
сованных читателей. Существует несколько раз-
личных причин, которые определяют содержание 
бизнес-плана в зависимости от того, для кого он 
предназначен:

  Бизнес-план для себя. Это своего рода само-
контроль, который отвечает на вопросы:
 - Что необходимо для открытия дела? 
 - Достаточно ли реалистична идея?
  Бизнес-план для получения кредита. Как 

правило, банки требуют от предпринимателей 
бизнес-план для решения о выдаче (или не выда-
че) кредита. 

  Бизнес-план для привлечения средств ин-
весторов. 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. Грамот-
ный бизнес-план дает уверенность партнеру в се-
рьезности вашего дела. 

  Бизнес-план для привлечения новых со-
трудников. В наши годы трудно переманить про-
фессионалов из других фирм, даже пообещав им 
более высокие заработки. Описание будущей де-
ятельности фирмы дает потенциальному сотруд-

Көп тепкен жерден көл шығады. Көп түкірсе, көл болар.
Озеро появится, где народ топнет.

Казахская пословица

БИЗНЕС-ЖОСПАР
БИЗНЕС-ПЛАН
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жұмыстың келешектігі мен тұрақтылығы жайлы 
ақпарат береді.

  Өзге компаниямен бірігуге арналған 
бизнес-жоспар. Ол мəміленің тиімділігін: біріккен 
қызметтің жағымды жəне жағымсыз жақтарын 
көруге себін тигізеді.

Бизнес-жоспардың мазмұны 
Бизнес-жоспардың мазмұны оның қандай 

мақсатпен жасалып отырғандығына қарай əртүрлі 
болуы мүмкін. Біздің ойымызша, кəсіпкерге ең алды-
мен бизнес-жоспарды өзіне арнап жасап алу керек. 
Алайда егер несие алып немесе инвесторды тарту 
мүмкіндігі болып отырса, онда бизнес-жоспардың 
мазмұны осы топтардың мүддесіне де сай болуы 
тиіс.

Бизнес-жоспардың стандарты жоқ. Бизнес-
жоспардың құрамы жəне оның толық берілу 
дəрежесі келешек жобаға жəне соның өзі жататын 
салаға байланысты болады.

Мысалы, егер қайсыбір жаңа өнім түрін əзірлеу 
көзделіп отырған болса, онда өнімнің өзінің күрделі 
құрылымымен жəне сол өнім нарығының күрделі 
құрылымымен негізделіп отырған аса толық түрдегі 
жоспар əзірленуі тиіс. Егер де əңгіме қайсыбір 
өнімнің бөлшек саудада сатылуы жайлы болып
отырса, онда бизнес-жоспар анағұрлым қарапайым 
болуы мүмкін.

Бизнес-жоспардың құрамы сонымен қатар 
көзделіп отырған өткізу нарығының ауданына, 
бəсекелестердің бар-жоғына жəне құрылып отырған 
бизнестің өсу келешегіне байланысты болады.

Кіріспе бөлім
Кіріспе бөлімі, əдетте, бүкіл жоспар 

жасалғаннан кейін жазылады. Ол қысқа бо-
лып (ары кеткенде 2-3 беттен тұрып) жəне дер-
бес жарнамалық құжат ретінде пайымдалуы тиіс, 
себебі мұнда бүкіл бизнес-жоспардың негізгі 
жағдайлары беріледі. Мұнда кəсіпорынның ата-
уы мен мекенжайы, құрылтайшылардың есімдері 
мен мекенжайлары, ұсынылып отырған жобаның 
негізгі ережелері, оның мəні мен мақсаты, жобаның 
құны, жұмсалатын қаржы көрсетіледі.

Ұсынылып отырған жобаның мəні
Бұл бөлімде сатып алушыларға ұсынылатын 

өнім немесе қызмет түрлерінің нақты анықтамасы 
мен сипаттамасын беру қажет. Өнімді өндіру үшін 
қажет болатын технологияның кейбір аспектілерін 
көрсетіп кету керек.

Өнімнің негізгі сипаттамаларын беру кезінде 
сол өнімнің техникалық егжей-тегжейлеріне емес, 
оның потенциалды сатып алушыларға беретін 
артықшылықтары жайлы айтылады. Технологиялық 
үдеріс жайлы толық ақпаратты қосымшада беруге 
болады.

Өнімдердің немесе қызмет көрсету түрлерінің 
бірегейлігін немесе ерекшеліктерін көрсетіп кет-
кен маңызды. Мұны түрлі формада көрсетуге 
болады:жаңа технология, тауардың сапасы, 

нику информацию о перспективности и стабиль-
ности предлагаемой работы.

  Бизнес-план для объединения с другой 
компанией. Он поможет увидеть выгодность 
сделки: положительные и отрицательные стороны 
совместной деятельности. 

Содержание бизнес-плана 
Содержание бизнес-плана может быть раз-

ным в зависимости от того, для каких целей он 
составляется. Мы предполагаем, что предприни-
мателю стоит написать бизнес-план прежде все-
го для себя. Но если есть возможность получить 
кредит или привлечь инвестора, то содержание 
бизнес-плана должно отвечать и интересам этих 
групп. 

Стандарта для бизнес-плана не существует. 
Состав бизнес-плана и степень его детализации 
зависят от будущего проекта и сферы, к которой 
он относится.

Например, если предполагается наладить 
производство нового вида какой-либо продукции, 
то должен быть разработан весьма подробный 
план, диктуемый сложностью самого продукта и 
сложностью рынка этого продукта. Если же речь 
идет только о розничной продаже какого-либо 
продукта, то бизнес-план может быть более про-
стым. 

Состав бизнес-плана также зависит от раз-
мера предполагаемого рынка сбыта, наличия 
конкурентов и перспектив роста создаваемого 
бизнеса.

Вводная часть
Вводная часть, как правило, пишется уже по-

сле того, как составлен весь план. Она должна 
быть краткой (не более 2-3 страниц) и трактовать-
ся как самостоятельный рекламный документ, так 
как в ней содержатся основные положения все-
го бизнес-плана. В ней указываются название и 
адрес предприятия, имена и адреса учредителей, 
основные положения предлагаемого проекта, его 
суть и цель, стоимость проекта, потребности в фи-
нансах.

Существо предлагаемого проекта
В этом разделе необходимо дать четкое опре-

деление и описание тех видов продукции или 
услуг, которые будут предложены покупателям. 
Следует указать некоторые аспекты технологии, 
необходимой для производства продукции.

При описании основных характеристик про-
дукции делается акцент на тех преимуществах, 
которые эта продукция несет потенциальным по-
купателям, а не на технических подробностях. Де-
тальная информация технологического процесса 
может быть дана в приложении.

Очень важно подчеркнуть уникальность или 
отличительные особенности продукции или услуг. 
Это может быть выражено в разной форме: но-
вая технология, качество товара, низкая себесто-



34

төмен өзіндік құн немесе сатып алушылардың 
қажетсінулерін қанағаттандыратындай қандай да 
бір ерекше артықшылығы. Сонымен қатар сол 
өнімді жетілдірудің мүмкіндігін көрсетіп кету қажет.

Егер жоспарды өзіңізге арнап, алайда инвестор-
ларды немесе серіктестерді іздестіру мақсатында 
жазып отырсаңыз, онда ықтимал инвесторлар мен 
серіктестерге мұқият түрде сипаттама беру қажет.

Макроорта мен саладағы істің мəн-
жағдайын талдау

Бұл бөлімде келешек бизнес-жоба қызметінің 
негізгі бағыттары мен мақсаттары суреттеледі. 
Жаңа жобаның идеясын үлкен орта мен саладағы 
істің мəн-жайын ескере отырып ұсынған өте 
маңызды. Бизнестің өзіне жəне сол жұмыс істеп 
жəне бəсекелесетін ортаға баға беру қажет, себебі 
бəсекелес күрестегі жеңіске жету критерийлерінің 
біріне нарықтағы жағдай жатады.

Бизнес-жоспарда саладағы істің ағымдағы мəн-
жайына талдау жасау ұсынылады. Сонымен қатар 
соңғы жаңа өнімдер (қызметтер) бойынша анықтама 
беріп, потенциалды бəсекелестерді атап, солардың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетіп кету 
ұсынылады. Сонымен қатар сол сала бойынша жа-
салып отырған барлық болжамдарды зерттеп жəне 
соның нəтижесінде сіздің бизнестегі тауарлардың 
немесе қызметтердің тура қандай тұтынушыға 
арналғаны жайлы сауалға жауап беруге болады.

Нарықты талдау
Нарық жəне маркетинг компаниялардың 

барлығы үшін шешуші факторлар болып табылады. 
Сол себептен бұл бөлімді жазу аса қиын шаруа бо-
лып табылады. Сізге өз-өзіңізді жəне ықтимал инвес-
торларды өнім үшін нарықтың бар екендігіне жəне 
өзіңіздің сол нарықта өніміңізді сата алатыныңызға 
сендіру қажет. Ол үшін сіз үшін басты болып табы-
латын нарықтың сегментін анықтау қажет.

Нарықтың бəсекелес сегментін анықтаудан 
кейін сол сегменттің ішіндегі сатып алушылардың 
сипаттамасы келтіріледі.

Кез келген бизнес жəне, атап айтқанда, өнімді 
жетілдіру жөніндегі жақсы идеяларға ие бизнес ерте 
ме кеш пе бəсекелестік проблемасына кез бола-
ды. Сол себептен тікелей бəсекелестерді, олардың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтап, əр 
бəсекелестің нарықтағы потенциалды үлесіне баға 
берген өте маңызды. Сіздің өніміңіз сапасы, бағасы, 
таратылу, жарнамалау жəне өзге көрсеткіштер 
жағынан бəсекелесе алатынын көрсету қажет.

Маркетинг жоспары
Бұл бөлімде клиенттердің өнімді неліктен 

сатып алатынын көрсету қажет. Мұнда сіздің 
тауарыңыздың немесе қызметіңіздің қалайша са-
тылуы көзделіп отырғаны, ол үшін қандай бағаның 
белгіленетіні жəне жарнаманы қалай жасауға бола-
тыны сипатталады. Нақты бөліктер жиі жағдайда 
күрделі болып келеді жəне баға саясаты, сауда сая-
саты, жарнама жəне т.б. салаларды қозғайды.

имость или какое-то особенное достоинство, удо-
влетворяющее потребностям покупателей. Также 
необходимо подчеркнуть возможность совершен-
ствования данной продукции. 

Если бизнес-план пишется с целью поиска ин-
весторов или партнеров, то не исключена необхо-
димость описания возможных инвесторов и пар-
тнеров. 

Анализ положения дел в макросреде 
и отрасли

В этом разделе описываются основные 
направления и цели деятельности будуще-
го бизнес-проекта. Очень важно преподнести 
идею нового проекта с учетом состояния дел 
в макросреде и отрасли. Необходимо оценить 
сам бизнес и ту отрасль, в которой он будет ра-
ботать и конкурировать, так как одним из усло-
вий для победы в конкурентной борьбе являет-
ся ситуация на рынке.

В бизнес-плане рекомендуется дать анализ 
текущего состояния дел в отрасли. Рекоменду-
ется также дать справку по последним новин-
кам, перечислить потенциальных конкурентов, 
указать их сильные и слабые стороны. Стоит 
также изучить все прогнозы по данной отрасли 
и в результате ответить на вопрос, на какого по-
требителя рассчитаны товары или услуги Ваше-
го бизнеса.

Анализ рынка
Рынок и маркетинг являются решающими 

факторами для всех компаний. Поэтому этот раз-
дел является наиболее трудным для написания. 
Необходимо убедиться самому и убедить воз-
можных инвесторов в знании рынка своей буду-
щей продукции. Для этого важно определить тот 
сегмент рынка, который будет для вас главным. 
После определения конкурентного сегмента рын-
ка приводится описание покупателей внутри это-
го сегмента. 

Любой бизнес и, в частности, обладающий 
хорошими идеями по совершенствованию продук-
ции, рано или поздно столкнется с проблемой кон-
куренции. Поэтому очень важно определить не-
посредственных конкурентов, их сильные и сла-
бые стороны, оценить потенциальную долю рын-
ка каждого конкурента. Необходимо показать, что 
ваша продукция может конкурировать с точки зре-
ния качества, цены, распространения, рекламы и 
других показателей.

План маркетинга
В этом разделе необходимо показать, поче-

му клиенты будут покупать продукцию. В нем опи-
сывается, каким образом предполагается прода-
вать ваш товар или услугу, какую за него назна-
чить цену и как делать рекламу. Конкретные де-
тали часто оказываются сложными и затрагивают 
такие области, как ценовая политика, торговая по-
литика, реклама и т. д. 



35

Бұл бөлімде өнімнің (жұмыстардың неме-
се қызметтердің) бəсекелесуші баламалары-
мен салыстырғандағы негізгі сипаттамалары 
көрсетілген. Бағалар, баға саясаты, сауда сая-
саты, өткізу арналары, өнімді жарнамалау жəне 
нарықта ілгері жылжыту, өнімді қолдау саясаты, 
ықтимал сатып алушылардың қызығушылық таны-
туы, өнімді өткізудің болжамы тəрізді мəселелер 
қаралған

Өндірістік жоспар
Бұл бөлімде тауарды немесе қызметті 

өндірудің барлық процестері суреттелуі тиіс. 
Мұнда пана-жайлармен, олардың орналасуымен, 
жабдықтармен, қызметкерлермен байланысты бо-
лып келетін мəселелер қарастырылған.

Егер құрылып жатқан бизнес өндірістік санатқа 
жатса, онда өндірістік процеске толықтай сипат-
тама беру қажет: өнімнің өндірісін ұйымдастыру, 
өндірістік процестерді бақылау, өнім құнының 
негізгі элементтерін бақылау. Егер кейбір операци-
яларды орындауды қосалқы мердігерлерге тапсы-
ру көзделіп отырған болса, солар жайлы мəлімет 
беру керек, яғни қосалқы мердігердің атауы, мекен-
жайы, соның таңдалу себептері, бағалары жəне 
жасасқан келісімшарттар туралы ақпарат көрсетілуі 
тиіс. Өздерін өз күшімен орындау көзделіп отырған 
операциялар бойынша өндірістік ағымдардың 
сұлбасын, өндірістік жабдықтың,шикізат пен 
материалдардың тізімін, соған қоса жеткізушілерді 
(атауын, мекенжайын, жеткізу шарттарын), жуықтап 
алынған бағасын көрсетумен, сондай-ақ келе-
шекте қажет болуы мүмкін өндірістік жабдықтың 
тізімін беру қажет. Ақыры, бұл бөлімде өнімнің 
шығарылуын қаншалықты жылдам түрде арттырып 
немесе қысқартуға болатыны жайлы мəселелер 
көрінісін табуы тиіс.

Қоршаған ортаның аспектілері, 
əлеуметтік аспектілер

Бизнес-жоспардың бұл бөлігінде өнім өндірудің 
қоршаған ортаға тигізетін əсері талданады. Нақты 
жағымды жəне жағымсыз жақтары, сондай-ақ 
мемлекеттің осындай өндіріспен байланысты қоршаған 
ортаны қорғау жөніндегі талаптары бағаланады.

Өндірістің əлеуметтік аспектілеріне де баға 
беру қажет. Олар жоспар өздеріне арнап жасалып 
отырған негізгі топтардың бірі ретінде мемлекеттік 
органдар немесе заң шығарушылар болып отырған 
болса, ерекше маңызды болып табылады.

Ұйымдастыру жоспары
Бұл бөлімде бизнестің меншік түрі көрсетіледі: 

бұл жеке кəсіпкер бола ма, жекеменшік кəсіпорын 
немесе серіктестік бола ма. Егер бұл серіктестік 
болса, сол өздеріне негізделген шарттарды келтіру 
қажет.

Келешек бизнестің құрылымдық ұйымдас-
тырылуы (құрылымы) көрсетіледі. Қызметкерлердің 
саны туралы жəне штаттың кеңейтілуі туралы, ма 
мандарды оқыту мен даярлау туралы, сондай-ақ 

В этом разделе указываются основные харак-
теристики продукции (работ или услуг) в сравнении 
с конкурирующей продукцией (работами или услуга-
ми). Рассматриваются такие вопросы, как цены, це-
новая политика, торговая политика, каналы сбыта, 
реклама и продвижение продукции на рынке, поли-
тика поддержки продукции, проявление интереса со 
стороны вероятных покупателей, прогноз реализа-
ции продукции.

Производственный план
В этом разделе должны быть описаны все 

процессы производства товара или услуги. Здесь 
же рассматриваются вопросы, связанные с по-
мещениями, их расположением, оборудованием, 
персоналом. Если создаваемый бизнес относит-
ся к категории производственных, то необходи-
мо полное описание производственного процес-
са: организация выпуска продукции, осуществле-
ние контроля над производственными процесса-
ми, контроль основных элементов стоимости про-
дукции. Если некоторые операции предполага-
ется поручить субподрядчикам, следует дать о 
них сведения, включая название субподрядчика, 
его адрес, причины, по которым он был выбран, 
цены и информацию о заключенных контрактах. 
По тем операциям, которые предполагается вы-
полнить собственными силами, необходимо дать 
схему производственных потоков, список произ-
водственного оборудования, сырья и материалов 
с указанием поставщиков (название, адрес, усло-
вия поставок), ориентировочную стоимость, а так-
же список производственного оборудования, кото-
рое может понадобиться в будущем. Наконец, в 
этом разделе должны найти отражение вопросы о 
том, насколько быстро может быть увеличен или 
сокращен выпуск продукции.

Аспекты окружающей среды, 
социальные аспекты

В этой части бизнес-плана анализируется 
влияние производства продукции на окружаю-
щую среду. Оцениваются как реальные плюсы и 
минусы, так и связанные с производством требо-
вания государства по охране среды.

Социальные аспекты производства также 
необходимо оценить. Особенно важны они, если 
одной из основных групп, для которых пишется 
план, являются государственные органы или за-
конодатели.

Организационный план
В этом разделе указывается форма соб-

ственности бизнеса: будет ли это индивиду-
альный предприниматель, частное предприя-
тие или товарищество. Если это товарищество, 
необходимо привести условия, на которых оно 
строится. 

Приводится организационная структура бу-
дущего бизнеса. Даются сведения о количестве 
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кеңес берушілерді, кеңесшілерді, менеджерлерді 
тарту туралы мəліметтер беріледі. Бұдан əрі 
кəсіпорынға жетекшілік ету мен басқару мəселелері 
қаралады. Басқарушы топтың қандай ұстаным бо-
йынша құрылғаны түсіндіріледі, жəне оның əрбір 
мүшесінің рөлі суреттеледі. Басқарушы топтың 
барлық мүшелерінің өмірбаяны бойынша қысқаша 
мəліметтер келтіріледі. Бүкіл команданың білімі мен 
біліктілігіне талдау жүргізіледі.

Қаржылық жоспар
Қаржылық жоспар бизнес-жоспардың құрамдас 

бөлігі болып табылады. Қаржылық жоспардың 
негізгі көрсеткіштеріне сатудың көлемі, пайда, 
капиталдың айналымы, өзіндік құн жəне т.б. жата-
ды. Қаржылық жоспар 3-5 жылға арнап жасалады 
жəне оған мыналар жатады: табыс пен шығынның 
болжамы, ақшалай түсімдер мен төлемдердің бол-
жамы, алғашқы жылға арналған баланстың болжа-
мы. Қаржылық жоспарды жасау кезінде нақты ақша 
ағымының (қолма-қол ақша ағымының) жағдайына, 
кəсіпорынның тұрақтылығына, қаражат көздері мен 
қаражаттың пайдаланылуына талдау жасалады. 
Залалсыздық нүктесі белгіленеді.

Тəуекелдікті бағалау
Əрбір жаңа жобаның жолында оның жүзеге 

асырылуына қауіп төндіретін белгілі түрдегі 
қиындықтар кездесіп отырады. Кəсіпкер үшін 
мұндай қиындықтарды алдын-ала болжап жəне со-
ларды жеңу стратегиясын алдын-ала əзірлеп қою 
өте маңызды. Бизнес үшін тəуекелдермен байла-
нысты болып келетін басты жағдайлар қарапайым 
жəне объективті түрде көрсетілуі тиіс. Қауіп-қатер 
бəсекелестерден, маркетинг пен өндірістік саясат 
саласындағы қате есептеулерден, басқарушы ма-
мандарды іріктеудегі қателіктерден туындап отыруы 
мүмкін. Сондай-ақ техникалық прогресс те қауіпті 
болуы мүмкін, ол кез келген жаңа өнертабысты де-
реу «ескіртіп» жіберуі мүмкін. Ықтимал тəуекелді 
сəттер туындаған жағдайда əрекет ету страте-
гиясын əзірлеп жəне солардан шығу жолдарын 
алдын-ала болжап отырған пайдалы. Ықтимал 
инвестордың алдында баламалы бағдарламалар 
мен стратегиялардың болуы кəсіпкердің орын алуы 
мүмкін қиындықтарды білетініне жəне соларға əзір 
екендігіне сендіретін болады.

Қосымшалар
Көп жағдайларда потенциалды серіктестер не-

месе инвесторлар үшін бизнес-жоспарда көрсетілген 
фактілер мен қорытындыларға растау ретінде 
соларға құжаттарды қосарлау қажет болып жатады. 
Мұндай құжаттарға келісімшарттардың, лицензияның 
жəне т.б. көшірмелері, өздерінен бастапқы мəліметтер 
алынған құжаттардың көшірмелері, жеткізушілер 
мен бəсекелестердің бағалық анықтамалары, 
статистикалық материалдар, ғылыми, сондай-ақ 
маркетингілік зерттеулердің материалдары жəне өзге 
де көптеген нəрселер жатуы мүмкін. Қосымшалардың 
міндетіне бизнес-жоспарды сендіретіндей ақпаратпен 
толықтыру жатады.

персонала, обучении и подготовке кадров, а так-
же о привлечении консультантов и советников.

Далее рассматриваются вопросы руковод-
ства предприятием. Объясняется, каким обра-
зом организована руководящая группа, и описы-
вается роль каждого ее члена. Приводятся крат-
кие биографические сведения обо всех членах 
управленческой группы. Анализируются знания 
и квалификация всей команды в целом.

Финансовый план
Финансовый план является важнейшей со-

ставной частью бизнес-плана. Основные пока-
затели финансового плана - это объем продаж, 
прибыль, оборот капитала, себестоимость и т. 
д. Финансовый план составляется на 3-5 лет и 
включает в себя прогноз доходов и расходов, 
прогноз денежных поступлений и выплат, про-
гноз баланса на первый год. При составлении 
финансового плана анализируются состояние 
потока реальных денег (потока наличности), 
устойчивость предприятия, источники и исполь-
зование средств. Определяется точка безубы-
точности. 

Оценка рисков
Каждый новый проект неизбежно сталкивает-

ся на своем пути с определенными трудностями, 
угрожающими его осуществлению. Для предпри-
нимателя очень важно уметь предвидеть подоб-
ные трудности и заранее разработать стратегии 
их преодоления. 

Главные моменты, связанные с рисками для 
бизнеса, должны быть описаны просто и объек-
тивно. Угроза может исходить от конкурентов, от 
собственных просчетов в области маркетинга и 
производственной политики, ошибок в подборе 
руководящих кадров. Опасность может представ-
лять также технический прогресс, который спосо-
бен мгновенно «состарить» любую новинку.

Полезно выработать стратегию поведения и 
предположить пути выхода из вероятных риско-
ванных моментов при их возникновении. Наличие 
альтернативных программ и стратегий в глазах 
возможного инвестора будет свидетельствовать, 
что предприниматель знает о возможных трудно-
стях и готов к ним.

Приложения
Часто для потенциальных партнеров или 

инвесторов в качестве подтверждения фактов 
и выводов, изложенных в бизнес-плане, необ-
ходимо приложить документы. Этими докумен-
тами могут быть копии контрактов, лицензии, 
копии документов, из которых взяты исходные 
данные, прайс-листы поставщиков и конкурен-
тов, статистические материалы, данные иссле-
дований как научных, так и маркетинговых и 
многое другое. Задача приложений—дополнить 
бизнес-план убедительной информацией.
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Маркетинг – бұл кəсіпорын мен оның барлық 
қызметкерлерінің қызметін нарықтық бе-

талыстар мен қолда бар ресурстарды ескерумен өз 
тұтынушысына, оның қажетсінулеріне арнап мақсатқа 
лайықты түрде бағыттау. Бұл тұтынушылардың, 
кəсіпорын мен тұтастай қоғамның өзара 
құндылықтармен алмасуы жөніндегі өзіндік ғылым.

Бизнес-идея
Барлығы бизнес-идеядан басталады. Биз-

нес - идея – бұл Сіздің келешек бизнес жай-
лы түсінігіңіз. Бүгінде өндіріліп жатқан нəрсенің 
барлығы жəне бүгінде сатылып жатқан нəрсенің 
барлығы – біреулердің идеяларының жемісі. Біз 
Сіздің қолыңыздан қандай іс келетінін, жəне Сіздің 
қандай іспен айналысуды қалайтыныңызды шамалап 
білетініңізге сенімдіміз. Алайда бұл жеткіліксіз.

Аса маңызды бірнеше сауалдың жауабын білген 
маңызды. Сіздің сол сауалдарға қазір жауап беруіңізді 
ұсынамыз.

Сізге өз бизнес-идеяңызды жасау барысында 
жеке талап-тілектеріңізді білідіріп қана қоймай, оны 
өз мүмкіндіктеріңізбен жəне тəжірибеңізбен салысты-
ра білуіңіз керек болады. Американдық статистика бо-
йынша табысты əрекет етуші кəсіпорындардың 90% 
осы салада іс-тəжірибесі бар немесе өз бизнесіне 
білікті мамандарды тарта білген адамдар басқарады. 

Сондай-ақ нарықтық ережелер мен принциптерді 
де ескерген дұрыс:

Біріншіден, сұранысқа ие тауарды өндіру ке-
рек немесе сұранысқа ие қызметті көрсету керек. 
Өйткені кəсіпкерлік қызмет клиенттердің мұқтажын 
қанағаттандыруға бағытталған. 

Екіншіден, шығарылатын өнім-тауардың өзіндік 
құны айтарлықтай төмен болуы тиіс, ондай бомлаған 
жағдайда Сіз мұндай тауарлар мен қызмет көрсету 
нарығында бəсекелесуге қабілетті бола алмайсыз. 
Алайда, одан Сіздің өніміңіздің сапасы төмендемеу 
керектігін ескеріңіз. 

Ең бастысы, Сіз тауарды шығарып немесе сата 
алатыныңызға, Сіздің тауарыңызды кім жəне не үшін 
сатып алады, ол нарықта сұранысқа ие ме, Сіз қызмет 
көрсетудің қандай технологиясын, қандай сату 
тəсілдерін, жəне қалай ілгерілеуді білуіңіз маңызды. 

Тек осы сұрақтарға жауап бере алсаңыз, Сізде 
бизнес-жоспардың негізі бола алатын нақты бизнес-
идея бар деп айта аласыз. 

Маркетинг – это целесообразная ориен-
тация деятельности предприятия и всех 

его сотрудников на своего потребителя, его по-
требности с учетом тенденций рынка и имеющих-
ся ресурсов. Это целая наука по обмену ценностя-
ми между потребителями, предприятием и обще-
ством в целом.

Бизнес-идея
Все начинается с бизнес-идеи. Бизнес-

идея – это Ваше представление о будущем биз-
несе. Все, что сегодня производится, и все, что 
на сегодняшний день продают – плоды чьих-то 
идей. Мы уверены, что Вы уже примерно знаете, 
какое дело Вам по плечу и каким делом Вы хоте-
ли бы заниматься. Но этого недостаточно.

В процессе выработки собственной бизнес-
идеи Вам понадобится не просто обозначить 
собственные желания, но и сопоставить их с 
собственными возможностями и опытом. По 
американской статистике, 90% успешно дей-
ствующих предприятий возглавляют люди, так 
или иначе имеющие опыт в данной области или 
привлекшие в свой бизнес компетентных специ-
алистов.

Также немаловажно учесть и рыночные пра-
вила и принципы:

Во-первых, производить тот товар или ока-
зывать ту услугу, на которую будет спрос. Пото-
му что предпринимательская деятельность на-
правлена на удовлетворение потребностей кли-
ента.

Во-вторых, производимый товар/услуга 
должны обладать достаточно низкой себесто-
имостью, поскольку в противном случае Вы не 
сможете стать конкурентоспособным на рынке 
подобных товаров и услуг. Но учтите, что каче-
ство Вашей продукции при этом не должно по-
страдать. 

Важно понимать, что Вы сможете произво-
дить или продавать, кто и зачем будет покупать 
Ваш товар, пользуется ли он спросом на рынке, 
какие технологии обслуживания, способы про-
даж и продвижения Вы хотите использовать. 

Только ответив на эти вопросы, Вы сможе-
те говорить о том, что у Вас есть ясная бизнес-
идея. Как основа для бизнес-плана.

Терең құдықтың суы тəтті!
Чем глубже колодец, тем слаще вода!

Казахская пословица

КƏСІПКЕРЛІКТЕГІ МАРКЕТИНГ
МАРКЕТИНГ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
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Кəсіпкерлердің өмірінен

Арман мен Əлия – кəсіпкерлік қызметпен 
айналысуды шешкен жас отбасы. Олар жас, 
белсенді жəне шешімді. Олар ауылда тұрады, 
ал онда ақшасы жақсы жұмысты табу оңай 
емес. Екеуі де жоғары білімді жəне өсіп жəне 
дамуды қалайды.

Өз мүмкіндіктерін іс-жүзінде бағалаумен 
жəне өздерінің даяр екендігін сезген олар ой-
лай келе былай деп шешті: «Неге байқап 
көрмеске?»

Неден бастау керек? Бизнес-идеядан!

Келешек кəсіпкерлерге арналған бизнес-
идея мынадай:

ФЕРМЕРЛІК ШАРУАШЫЛЫҚТЫ ҚҰРУ!

Идеяның келешектігін талдау – SWOT-
талдау

SWOT-талдау – бизнес-жоспарлау аспа-
бы, ішкі жəне сыртқы «артықшылықтар» мен 
«кемшіліктерді» сипаттау.

Ол былай түсіндіріледі:

SWOT-талдау не үшін қажет?

Из жизни предпринимателей

Арман и Алия – молодые супруги, решив-
шие заняться предпринимательской деятель-
ностью. Они молоды, активны и полны реши-
мости. Живут в ауле, где сейчас не так просто 
найти хорошо оплачиваемую работу. Оба име-
ют высшее образование и желают расти и раз-
виваться.

Оценив реально свои возможности и ощу-
тив готовность, они подумали и решили: «Поче-
му бы не попробовать?»

С чего начинать?  С бизнес-идеи!
Бизнес-идея будущих предпринимателей 

такова:

ОТКРЫТЬ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО!

Анализ перспективности идеи – 
SWOT-анализ

SWOT-анализ – это инструмент бизнес-
планирования, проранжированное описание вну-
тренних и внешних «плюсов» и «минусов».

Расшифровывается он следующим образом:

Для чего нужен SWOT-анализ?
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Маркетинг неден басталады?
Қажеттіліктің пайда болуынан басталады! Көп 

адамдар жарнаманы сауданы ілгері жылжытқыш деп 
санайды. Маркетингте, керісінше, қажетсінудің пай-
да болуы мен оны қанағаттандыруға ерекше көңіл 
бөлінеді: жарнама тек қана қосымша жəне əрдайым 
міндетті сипатқа ие бола бермейтін құрал болып та-
былады. Шындығына келгенде, егер тауар ешкімге 
қажет болмаса жəне қажеттілікті қанағаттандырмаса, 
онда ешқандай жарнама көмектеспейді.

Бүгінде Сіздің өніміңіздің табысы тек тартым-
ды бағада ғана емес, одан да басқа маңызды 
факторларға, яғни Сіздің компанияңыздың ре-
путациясына, шығарылған өнімнің сапасы мен 
бірегейлігіне, клиенттің тауар ассортиментінің алуан 
түрлілігіне жəне т.б. байланысты болады. 

Бүгінгі күнгі кəсіпкердің бағдары – ол үнемі 
өзгеріп, бір қалыпта тұрмайтын сатып алушының, 
клиенттің сұранымына байланысты. Клиентке не 

С чего начинается маркетинг?
С появления потребности! Многие люди счита-

ют, что реклама – двигатель торговли. В маркетинге, 
наоборот, основное внимание уделяют появлению 
и удовлетворению потребности, а реклама являет-
ся только дополнительным и не всегда обязатель-
ным инструментом. Действительно, если товар ни-
кому не нужен и не удовлетворяет потребности, то 
никакая реклама не поможет. 

Сегодня Вы должны понимать, что главное 
условие успеха Вашей продукции заключается не 
только в привлекательной цене на нее, но и еще от 
нескольких не менее важных факторов, таких как 
репутация Вашей компании, качество или уникаль-
ность выпускаемой продукции, возможность клиен-
та рассчитывать на постпродажный сервис, разно-
образие ассортимента и др.

Ориентир сегодняшнего предпринимателя – по-
требности покупателя, клиента, которые не стоят 

Кəсіпкерлердің өмірінен
Из жизни предпринимателей

Оң шешімді қабылдау үшін Əлия мен Арманға болашақ бизнестің SWOT-талдауын жасап, 
қыр-сырын білу жеткілікті болды.
Для принятия положительного решения Алие и Арману достаточно было провести SWOT-анализ 
будущего бизнеса, оценить все «за» и «против»

Артықшылықтары
Сильные стороны

Кемшіліктері
Слабые стороны

Екеуі де ауылда өскен жəне мал шаруашылығын жақсы біледі
Ет пен сүтті таңдай  біледі

Əлия мамандығы бойынша қаржыгер, бухгалтерияны жақсы 
біледі

Арман ауылшаруашылық институтын тəмамдаған жəне істің
технологиялық жағын қалай ұйымдастыру керектігін біледі

Екеуі де жігерлі жəне дендері сау
Қиындықтардан қорықпайды

Өз ауданындағы фермерлерді біледі

Оба выросли в ауле и хорошо знают животноводство
Разбираются в мясе и молоке

Алия по образованию финансист, имеет хорошие знания 
в бухгалтерии

Арман окончил сельскохозяйственный институт и знает, как 
организовать технологическую сторону дела

Оба энергичны и здоровы
Не боятся трудностей

Знают всех фермеров в своем районе

Жеткілікті бастапқы капита-
лы жоқ

Өз ісін жүргізуде тəжірибесі 
жоқ

Нет достаточного стартового 
капитала

Нет опыта в ведении 
собственного дела

Мүмкіндіктері
Возможности

Қауіп-қатерлер
Угрозы

Ет өнімдерін Алматыдан келіп отыратын көтерме бағамен 
сатып алушыларға тұрақты негізде өткізіп отыру

Сүтті жақын жердегі «ААА»-ға ірі көтерме саудамен өткізіп
отыру

Сдавать мясную продукцию оптовым покупателям, 
приезжающим из Алматы, на постоянной основе

Сдавать молоко близлежащему молочному производству «ААА» 
крупным оптом

Бəсекелестер санының артуы
Форс-мажорлық жағдайлар
(құрғақшылық, күннің сууы,

малдың ауруы)

Рост числа конкурентов
Форс-мажорные 

обстоятельства (засуха, 
похолодание, болезни животных)

Сөйтіп, анықталғандай, мүмкіндіктер мен артықшылықтар қауіп-қатерлер мен 
кемшіліктерден басым болып шықты. Біржақты «ИЯ». Бизнес болсын!

И, как выяснилось, возможностей и сильных сторон оказалось гораздо больше, чем угроз и слабых 
сторон. Однозначно «ДА». Бизнесу быть!
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қажет екенін міндетті түрде білу, сөйтіп өз өндірісінде 
бұл қажеттіліктер мен мұқтаждықтарға басты назар 
аудару. Мұндай болмаған жағдайда, Сіз «біркүндік» 
тауар шығарасыз, қайтадан оны ешкім сатып алмай-
ды. 

Нарықтағы бəсекелестік көбейген сайын, Сіз по-
тенциалды клиенттердің қажеттілігін ғана ескеріп 
қоймай, сонымен қатар ұқсас тауар шығаратын не-
месе ұқсас қызмет көрсетуді ұсынатын, Сізге өз са-
тып алушыңызды, клиентіңізді тартуға кедергі жасай-
тын жəне Сізді нарықтан шығарып тастағысы келетін 
бəсекелестеріңіздің бар екенін де ұмытпағаныңыз 
жөн. Бизнесте табысқа жету үшін тек өз 
мүмкіншілітеріңіз бен артықшылықтарыңызды ғана 
ескеріп қоймай, сондай-ақ өз бəсекелестеріңіздің де 
ерекшелігін білу керек. 

Өз бизнесіңіздің маркетинг Стратегиясын 
анықтай келе, басты назарды мынаған аудару ке-
рек:

  Шығындарды азайтып өнімнің төмен өзіндік құны 
мен сатып алушыларды қызықтыратын баға қою; 

  шығарылатын өнімнің бірегейлігі, нарықтағы та-
уарлардан ерекшелігі, өзгешелігі; 

  тұтынушылардың шектеулі тобы, яғни 
тұтынушылардың белгілі бір тобының мұқтажын 
қанағаттандыру.

Маркетингтің мəнін бір ғана сөйлеммен 
көрсетуге болады: адамдарға қажет затты 
өндіріңіз!!! Əрине практика үшін бұл аз! Зерттеу-
лер жүргізіп жəне маркетингінің мынадай негізгі 
сауалдарына жауап беру керек:

  Сіздің тұтынушыңызға 
(тағы) не керек? 

  қандай бағамен сату ке-
рек? 

  өндірілген тауарды қайда 
(қай дүкенде) сату керек?

  өндірілген өнімді қалай 
сату керек? потенциалды 
тұтынушыға өз өніміңіз жай-
лы қалай хабарлау керек? по-
тенциалды тұтынушыға өз 
өніміңіз жайлы қандай жолмен 
хабарлауыңыз керек?

  менің бизнесімде қандай 
адамдар жұмыс істеуі тиіс?

  қызмет көрсетудің 
қалыпты түрлері қандай?

Осы сауалдарға жауап беріңіз, оларды міндетті 
түрде жазып қойыңыз жəне өз жауаптырыңыздың 
сіздің потенциалды клиенттеріңіздің іс-жүзіндегі 
қажеттілігіне сəйкестігін тексеріп шығыңыз. 

 «Маркетингтің Бес P» Ережесі
Неге «Бес Р»? Бұл атау бизнестегі маңызды 

компоненттердің бастапқы «Р» əріптерінен 
құралған. Бұл ереже Сіздің бизнесіңізді 
маркетингтік жоспарлау үшін барлық қажетті 
ақпараттарды жинақтап, жүйелеуге көмектеседі. 

на месте, а постоянно меняются. Необходимо знать 
то, в чем нуждается клиент, и в своем производстве 
учесть по максимуму эти нужды и потребности. В 
противном случае, Вы произведете «однодневный» 
товар, который повторно никто не купит.

В условиях высокой конкуренции на рынке Вам 
придется изучать не только потребности потенци-
альных клиентов, но и не забывать о конкурентах, 
производящих аналогичный товар или предлагаю-
щих аналогичные услуги, которые могут помешать 
Вам в завоевании Вашего покупателя, клиента и вы-
теснить Вас с рынка. Для того чтобы преуспеть в 
бизнесе, надо знать не только свои преимущества и 
возможности, но и преимущества Ваших конкурен-
тов.

Определяя Стратегию маркетинга своего биз-
неса, можно сделать ставку на:

  низкую себестоимость продукции путем сниже-
ния издержек и создание привлекательной цены 
для покупателя;

  уникальность выпускаемой продукции, выпу-
ская то, что отличается от всего остального, пред-
ставленного на рынке;

  ограниченный круг потребителей, т.е. ориентир 
на удовлетворение потребностей узкой группы по-
требителей.

Но, как бы ни было, суть маркетинга можно вы-
разить одним предложением: производите то, что 
нужно людям! Разумеется, на практике одного этого 
мало! Нужно провести исследование и ответить на 
следующие основные вопросы маркетинга:

  что  (еще)  нужно именно ва-
шему потребителю? 

  по какой цене нужно прода-
вать? 

  где  (в каком магазине) прода-
вать произведенный продукт?

  как  продавать произведен-
ный продукт? где информиро-
вать потенциального потре-
бителя о своём продукте? как 
именно информировать потен-
циального потребителя о сво-
ём продукте?

  какие люди должны рабо-
тать в моем бизнесе?

  каковы стандарты обслу-
живания/сервиса?

Ответьте на эти вопросы, обязательно запи-
шите их и обдумайте свои ответы на предмет их 
соответствия реальным потребностям ваших по-
тенциальных клиентов. 

Правило «Пять P маркетинга»
Почему «Пять Р»? Данное название состав-

лено из начальных букв «Р» пяти важных компо-
нентов в бизнесе. 

Это правило поможет Вам собрать и систе-
матизировать всю необходимую информацию для 
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Ол кез клеген бизнесті жүргізуде бес маңызды 
аспектілерді біріктіруге арналған: өнім, орналасқан 
жері, бағасы, ілгері жылжыту жəне қатысушылар. 

  Product (Өнім). Сіз не сататын боласыз.
  Place (Орналасқан жері). Сіз қай жерде са-

тасыз.
  Price (Бағасы). Сіз қандай бағамен сата-

тын боласыз.
  Promotion (Ілгері жылжыту). Сіз қалай сата-

тын боласыз.
  Participants (Қатысушылар). Сіздің 

бизнесіңізді жүргізуге кім (қандай адамдар) 
қатысады.

Product
Тауардың түрі

Безендіру мен дизайн
Тауардың орамасы

Тауардың салмағы, қызметтердің көлемі
Тауардың сапасы/қызметтер

Тауардың түсі
Тауардың көлемі

Сервис, қызмет көрсету

Place
Алаңдарды қажетсіну

Бизнестің орналасқан жері
Орналасқан жеріне негіздеме беру
Бизнестің орналасқан жерінің

артықшылықтары мен кемшіліктері
Негізгі тұтынушының орналасқан жері

Бизнес бойынша серіктестердің 
орналасқан жері

Бəсекелестерінің орналасқан жері

Price
Тауардың/қызметтің бағасы (шығындар мен

салықтардың есебімен)
Бағаға негіздеме беру

Тұтынушының осы бағаға əзірлігі
Бəсекелестердің ұқсас тауарларға/

қызметтерге қойған бағасы
Жеңілдіктер

Promotion
Сіздің тауарыңызды/қызметіңізді ілгері

жылжыту əдістері
БАҚ-тағы жарнама
Сыртқы жарнама

Жарнамалық жөнелтілімдер
Кездесулер жəне тауарды/қызметтерді

таныстыру
Тұтынушыны өзге əдістермен тарту

Participants 
Компанияның қызметкерлері

Бөгде ұйымдардың қызметкерлері
Жеке тұлғалар

Сатып алушылар
Тұтынушылар

Шешім қабылдауға əсер ететін тұлғалар

маркетингового планирования Вашего бизнеса. 
Оно призвано объединить пять важных аспектов в 
ведении любого бизнеса: продукт, месторасполо-
жение, цена, продвижение и участники. 

  Product (Продукт). Что Вы будете продавать.
  Place (Месторасположение). Где Вы будете 

продавать.
  Price (Цена). По какой цене Вы будете прода-

вать.
  Promotion (Продвижение). Как Вы будете про-

двигать свою продукцию или услугу. 
  Participants (Участники). Кто (какие люди) за-

действованы в Вашем бизнесе.

Product 
Вид товара

Оформление и дизайн
Упаковка товара

Вес товара, объем услуг
Качество товара/услуги

Цвет товара
Размер товара

Сервис, обслуживание

Place
Потребность в площадях

Месторасположение бизнеса
Обоснование месторасположения

Плюсы и минусы месторасположения 
бизнеса

Месторасположение основного 
потребителя

Месторасположение партнеров по бизнесу
Месторасположение конкурентов

Price
Цена на товар/услугу (с учетом затрат 

и налогов)
Обоснование цены

Готовность потребителя к этой цене
Цены конкурентов на аналогичный товар/

услуги
Скидки

Promotion
Методы продвижения Вашего товара/

услуги
Реклама в СМИ

Наружная реклама
Рекламные рассылки

Встречи и презентации товара/услуги
Привлечение потребителя другими 

способами

Participants 
Персонал компании 

Персонал сторонних организаций 
Частные лица 
Покупатели
Потребители 

Лица, влияющие на принятие решений 
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Кəсіпкерлердің өмірінен
Из жизни предпринимателей

Жас ерлі-зайыптылар Арман мен Əлия қандай келесі қадам жасауы тиіс? Олар бизнес-
идеядан жоспарлауға жылжуы тиіс! 
Ең алдымен, келешек бизнесті суреттеп шығу керек. Жəне мұнда оларға маркетинг бойын-
ша білімі қажет болды.
Какой же следующий шаг должны сделать молодые супруги Арман и Алия?
Они должны продвинуться от бизнес-идеи к планированию!
Прежде всего, описать будущий бизнес. И здесь им пригодились знания  маркетинга.
Product Сиыр ЕТІ, килограммен өлшенеді, қаптамасыз

Сиыр СҮТІ, литрмен өлшенеді, флягаға құйылады
Барлық өнім жоғары сапалы

МЯСО говяжье,  измеряется в килограммах, без упаковки
Коровье МОЛОКО, измеряется в литрах, во флягах
Вся продукция высокого качества

Place Фермерлік қожалық олар тұрып жатқан жерде, Алматы облысының Жамбыл 
ауданында орналасатын болады.
Бұл жерлер оларға таныс жəне мал өсіру үшін ыңғайлы.
Жақын жерде сүт өндірісі бар, ол жерге сүтті жедел жəне шығынсыз өткізіп 
отыруға болады.
Сонымен қатар олар етті келіп сатып алатын көтерме саудадағы сатып 
алушылармен байланыс орнатып үлгерген.

Фермерское хозяйство  будет находиться там, где они сейчас живут, в Жамбылском 
районе Алматинской области. 
Места им знакомые и очень благодатные для выращивания скота.
Рядом есть молочное производство, куда можно сдавать молоко, оперативно и без 
потерь.
Также ими уже налажены контакты с приезжающими оптовыми закупщиками мяса.

Price Ет пен сүттің бағасын олар қарсы бəсекелестерінің бағасынан арзандатпауды 
шешті, бұл ретте олар шығарылатын өнімнің сапасына 
ерекше көңіл бөлуді жөн көрді.

Цены на мясо и молоко они решили сделать не ниже, чем у конкурентов, при этом 
обратить особое внимание на качество выпускаемой продукции.

Promotion Олар өз өнімдерін жергілікті газетке хабарландыру жариялаумен жəне сүт 
өндірісінің басшыларымен жəне ет сатып алушылармен жеке кездесулер 
арқылы ілгері жылжытып отыруды шешті.

Они решили продвигать свою продукцию через объявления в местной газете и через 
личные встречи с руководством молочного производства и закупщиками мяса.

Participants Бизнесті өз күшімен жəне туыстардың күшімен, 
жұмысшыларды жалдаусыз бастауға шешім қабылдады.

Было решено начинать бизнес собственными силами и силами своих родственников, 
без привлечения наемных работников.
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Кəсіпорындағы маркетингтік қызмет: 
үш саты

Маркетинг зерттеулер
Ақпаратты алуға бағытталған арнайы зерт-

теулер, Сізге нарықта бағыт бағдар береді жəне 
сатып алушылар мен клиенттерге оларға қажетті 
нəрселерді ұсынады. 

Бұл зерттеулердің мақсаттары əр түрлі болуы 
мүмкін:

  Тұтынушылардың қажеттілігін, оларға ұнайтын 
нəрселерді анықтау;

   Тұтынушылардың Сіздің өніміңізге қанағаттан 
деңгейін анықтау; 

  Бəсекелестердің артықшылығын анықтау жəне 
оларды өзіңізбен салыстыру. 

Маркетингтік зерттеулерді өз күшіңізбен 
жүргізуге болады, бірақ біз мұны кəсіби мамандарға 
тапсыруыңызға кеңес береміз, өйткені зерттеу тех-
нологиясын жасау, зерттеудің өзі жəне алынған 
нəтижелерді ұсыныстармен өңдеу - күрделі жəне 
кей кезде жаңадан жүргізгендерге оңай шаруа емес. 

Маркетинговая деятельность 
предприятия: три стадии

Маркетинговые исследования
Специальные исследования, направленные 

на получение информации, которая поможет Вам 
сориентироваться на рынке и предложить покупа-
телям и клиентам то, что им необходимо.

Цели этих исследований могут быть разными:
  выявление потребности потребителей, их 

предпочтений;
  выявление степени удовлетворенности потре-

бителей Вашей продукцией;
  выявление преимуществ конкурентов и сопо-

ставление их с Вашими.
Маркетинговые исследования можно прово-

дить собственными силами, но мы рекоменду-
ем вам обращаться к профессионалам, посколь-
ку разработка технологии исследования, само ис-
следование и обработка полученных результатов 
с выработкой рекомендаций – сложная и иногда 
непосильная задача для новичка.
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Шағын кəсіпкерлікте маркетингтік зерттеу-
лер ірі бизнестегідей кең көлемдегі сипатқа ие 
емес, алайда оның мəні мен маңыздылығын 
төмендетуге болмас. 

Нарықтағы жағдайды ескере отырып, Сіз 
өзіңізді ақпаратпен қамтамасыз етіп қана қоймай, 
кез келген бəсекелестікте сатып алушы үшін 
бəсекелестік күреске дайынмын деп санаңыз. 

Маркетинг жоспары
Кəсіпорынның маркетинг жоспары – бұл 

бизнестегі жол көрсеткіш, ол Сізге өз идеяңызды са-
уатты жүзеге асыруға, Сіздің күшіңізді дұрыс бағытқа 
бұрып, қызметіңізді меңгеруге жəне ұтымды болуы-
на көмектеседі. 

Жоспар жазбаша түрде жазылуы тиіс жəне 
қажет болса түзету енгізіліп, өзгертілуі мүмкін. 

Маркетинг жоспарының болу артықшылықтары 
мынадай:

  Сіз өз өніміңізді не үшін шығаратыныңызды 
білесіз.

  Сізге өз тұтынушыңызды портреті, оның нені 
қажет ететіні белгілі. 

  Сіз өзіңіз жұмыс істейтін нарықтағы бағаның 
құрылу принциптерін білесіз

  Сіз өз мүмкіндіктеріңіз бен артықшылықтарыңызды 
білесіз 

  Сіз бəсекелестік жағдайдан қалай шығуды білесіз 

6 қадамдық маркетингтік жоспар 

Маркетинг ережесі
Сатып алушының үнемі түрлі ұсыныстарды 

салыстыратынын естен шығармаңыз. 
Бір сөзбен айтқанда, «Маркетингтік түрде ойлау!» 

дегеніміз – бұл сіздің потенциалды сатып алушыңыз 
ойлап жəне сезініп отырғандай түрде ойлау жəне 
сезінуіңіз.

Сондықтан:
  Бизнесте тек сəттілікке ғана иек артып отыра 

бермеңіз – нарықты зерттеңіз!
  Адамдардың қажетсінулерін біліп отырыңыз!
  Өз бəсекелестеріңіздің кім екенін жақсы біліңіз!
  Өз тауарыңызды ілгері жылжытуды жоспар-

лап отырыңыз!
  Жəне ең бастысы: АДАМДАРҒА ҚАЖЕТ ЗАТТЫ 

ӨНДІРІҢІЗ/САТЫҢЫЗ!!!

В малом предпринимательстве маркетинго-
вое исследование носит не такой масштабный ха-
рактер, как в крупном бизнесе, но не стоит зани-
жать его значимость и важность. 

Зная ситуацию на рынке, Вы можете считать 
себя не просто информированным, но и готовым 
к конкурентной борьбе за покупателя в условиях 
любой конкуренции. 

Маркетинговый план
Маркетинговый план предприятия – путеводитель 

в бизнесе, который поможет Вам грамотно воплощать 
Ваши идеи в жизнь, скоординирует Ваши усилия в нуж-
ном направлении и придаст вашей деятельности осо-
знанность и рациональность.

План должен быть изложен письменно и может 
корректироваться и изменяться по мере необходимо-
сти. 

Преимущества наличия маркетингового плана 
следующие:

  Вы знаете, почему Вы выпускаете свою продукцию.
  Вам известен портрет Вашего потребителя, его по-

требностей.
  Вы знаете принципы ценообразования рынка, на 

котором работаете.
  Вы понимаете все свои возможности и сильные 

стороны.
  Вы знаете, как выжить в условиях конкуренции.

Маркетинговый план в 6 шагов

Правила маркетинга 
Помните о том, что покупатель почти всегда 

сравнивает различные предложения. 
Одним словом, думать «по-маркетинговому» 

– это значит думать и чувствовать так, как дума-
ет и чувствует ваш потенциальный покупатель. 

Поэтому:
  Не рассчитывайте только на везение в 

бизнесе – изучайте рынок!
  Интересуйтесь потребностями людей!
  Знайте своих конкурентов «в лицо»!
  Планируйте продвижение своего товара!
  И самое главное: ПРОИЗВОДИТЕ ТО, ЧТО 

НУЖНО ЛЮДЯМ!!!
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Қызметкерлерді басқарудың негізгі мақсаты– 
өз кəсіпорныңыздағы адамдардың 

көмегімен табысқа жетуін қамтамасыз ету. 
Қызметкерлерді басқару – басшының ең 

қызықты, сонымен қатар ең ауыр міндеттерінің 
бірі. Сіздің бағынуыңызда тым болмағанда бір 
адам пайда болған жағдайда осының қажеттігі 
айқындала бастайды. Жəне егер Сіз өз ісіңізді 
дамытудың бастапқы кезеңінде өз күшіңізге ғана 
сенетін болсаңыз, артынан ерте ме кеш пе өсіп 
келе жатқан бизнесіңіз адамдарды, мамандарды 
қатыстыруды қажет ете бастайтын болады.

Қызметкерлерді басқарудың негізгі 
бағыттары

Қызметкерлерді іріктеу
Барынша маңызды бағытқа қызметкерлерді са-

уатты түрде іріктеу жатады. Есіңізден шығармаңыз, 
Сіз жұмысқа алып жатқан адамдарға Сіздің 
бизнесіңіздің тағдыры байланысты болады.

Үміткерлерді тарту үшін ақпарат көздерін 
тиімді пайдалану қажет: яғни бұқаралық ақпарат 
құралдарын (газеттер, журналдар, радио, телеви-
зия), жұмысқа орналастыру жөніндегі агенттіктерді, 
кейбір жағдайларда, тіпті жеке байланыстарды, та-
ныстар мен достардың ұсыныстары.

Бизнеске қандай адамдар қажет? Бұл 
компанияның даму циклына байланысты.

Бизнестің «шоғырлану» деп аталатын бастапқы 
даму циклында тəуекелге баруға əзір, күйзеліске 
берілмейтін жəне əртүрлі жұмысты орындай алатын 
адамдарды таңдап алу өте маңызды. Яғни, арнайы 
бір салада ғана жұмыс істейтін мамандар емес, кең 
салада жұмыс істейтін мамандар!

Барлығы жаңа қызметкердің орындауы тиіс 
болатын жұмыстарды суреттеуден басталады. 
Əдетте, мұндай суреттеме лауазымдық нұсқаулықта 
көрсетіледі. Лауазымдық міндеттерге негізделумен 
біліктілік талаптары қалыптасады. Оларда 
қызметкердің өзіне тапсырылған жұмысты дұрыс 
орындау үшін қандай білімі, шеберлігі, дағдылары 

Основная цель управления персоналом – 
обеспечить успех своему предприятию 

при помощи людей.
Управление персоналом – одна из самых 

интересных, но и самых сложных функций руко-
водителя. Как только у Вас в подчинении появля-
ется хотя бы один человек, необходимость в этом 
умении становится очевидной. И если на началь-
ном этапе развития своего дела Вы обходитесь 
собственными силами, то, рано или поздно, Ваш 
растущий бизнес потребует привлечения людей, 
профессионалов.

Основные функции в управлении 
персоналом

Отбор персонала
Наиболее важным направлением в работе с 

людьми является грамотный отбор персонала. Не 
забывайте, что от тех людей, которых Вы возьме-
те на работу, будет зависеть судьба Вашего биз-
неса.

Для того чтобы привлечь кандидатов, необ-
ходимо эффективно использовать источники ин-
формации: средства массовой информации (газе-
ты, журналы, радио, телевидение), агентства по 
тру-доустройству, в некоторых случаях и личные 
связи, рекомендации знакомых и друзей.

Какие люди нужны бизнесу? Это зависит 
от цикла развития компании. На начальном цикле 
развития бизнеса, который называется «тусовка», 
очень важно подбирать таких людей, которые го-
товы рисковать, обладают высокой стрессоустой-
чивостью и могут выполнять разную работу. То 
есть не узкоквалифицированные специалисты, а 
специалисты широкого профиля!

Начните с описания работ, которые должен 
выполнять новый сотрудник. Как правило, это опи-
сание включается в должностную инструкцию. Ис-
ходя из должностных обязанностей формируют-
ся квалификационные требования. В них необхо-
димо прописать, какими знаниями, умениями, на-

Жұмыстың жаманы жоқ, жаман жұмысшы болады.
Не бывает плохой работы, бывает плохой работник.

Казахская пословица

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
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мен жеке сипаттамаларының болуы қажет екендігін 
көрсетіп кету керек. Жəне осы талаптарға сəйкес 
үміткерлер таңдалып алынады. Мысалы,

Көпшілікті мынадай сұрақ толғандыруы 
мүмкін: үміткерлердің қайсы өздері қалаған 
жұмысқа лайықты? Бүгінгі күні үміткерлерді 
бағалауға арналған көптеген əдіс-тəсілдер бар.

Үміткерлерді жұмысқа қабылдауда ең 
бір таралған бағалау тəсілі - əңгімелесу бо-
лып табылады. Əңгімелесу – бұл потенциал-
ды қызметкермен кездесу, оның барысында Сіз 
сұрақ қоя отырып, шешім қабылдау үшін қажетті 
ақпаратты аласыз. 

Лауазымдық нұсқаулықты басшылыққа 
ала отырып жасаллған қолыңыздағы білікті 
талаптарға қарап, Сіз аталған жұмысқа үміткер 
адамның осы талаптарға сай келетіндігін 
тексеруіңіз керек. 

Мысалға, білімін тексеруде сол мамандыққа 
жəне жұмысқа қатысты сұрақтарды қою керек 
(мысалы, бухгалтерге – бухгалтерлік есеп бе-
руге қатысты). Дағдысын тексеруде, үміткерге 
практикалық жұмысты орындауға беріңіз (мыса-
лы, хатшыға – іскер хат құрастыру). Үміткер ту-
ралы ақпаратты жинау үшін өмірбаяны жөнінде 
сұрақтар қойыңыз: ол қай жерде туды, бұл 
мамандықты неліктен таңдады, болашақтағы 
жоспары қандай. Ақпаратты анықтау үшін, иə 
немесе жоқ мəндес жауаптарға ие жабық түрдегі 
сұрақтарды қою керек. 

Əңгімелесудің алдындағы əрекет:
  əңгімелесудің мақсаты мен мəнін анықтап 

алыңыз;
  барлық қатысушыларға əңгімелесудің 

уақыты мен өтетін жерін хабарлаңыз;

выками и личностными характеристиками должен 
обладать этот работник для того, чтобы справить-
ся с порученной работой. Например:

У многих возникает вопрос: как же опреде-
лить соответствие кандидатов той работе, на ко-
торую они претендуют? На сегодняшний день су-
ществует множество методик, позволяющих про-
вести оценку кандидата. 

Наиболее распространенным методом оцен-
ки кандидатов при приеме на работу является та-
кой метод, как собеседование. Собеседование – 
это встреча с потенциальным работником, в ходе 
которой Вы, задавая вопросы, получаете необхо-
димую информацию для принятия решения.

Имея под рукой квалификационные требова-
ния, которые составляются, исходя из должност-
ной инструкции, Вы должны проверить, насколь-
ко человек, претендующий на данную работу, со-
ответствует этим требованиям. 

К примеру, проверяя знания, можно задать 
вопросы, касающиеся самой профессии и работы 
(например, бухгалтеру – относительно бухгалтер-
ской отчетности). Проверяя навыки, дать канди-
дату для выполнения практическое задание (на-
пример, секретарю – составить деловое письмо). 
Для сбора информации о кандидате используйте 
биографические вопросы: где он родился, почему 
выбрал эту профессию, каковы его планы на бу-
дущее. А для уточнения информации следует за-
давать вопросы закрытого типа, предполагающие 
однозначный ответ, да или нет. 

Действия перед собеседованием:
  обозначьте цели и задачи собеседования;
  проинформируйте всех участников о времени 

и месте проведения собеседования;

Лауазымы
Должность

Міндеттері
Обязанности

Білімі
Знания

Дағдысы
Навыки

Жеке қасиеттері
Личные качества

Сатушы
Продавец

Сатып алу-
шымен жұмыс 
жүргізу
Работать 
с покупателем

Сатып 
алушының пси-
хологиясын білуі 
тиіс
Должен знать 
психологию 
покупателя

Сату
Продажи

Ашықтық
Анық сөйлеу
Ұрысқа бейім бол-
мау
Сыртқы əлпеті
сүйкімді
Открытость
Ясная речь
Неконфликтность 
Приятная 
внешность

Тауарды сату
Продавать товар

Тауардың 
бағасын, 
тауардың сипат-
тамаларын білуі 
тиіс
Должен знать 
цены на товар, 
характеристики 
товара

Ақшаны санау
Кассада жұмыс 
істеу
Считать деньги
Работать на кассе

Нақтылық
Жылдам
Точность
Оперативность



47

  ғимаратты дайындаңыз;
  лауазымдық нұсқаулықтар мен меже тізімін 

қарап шығыңыз;
  барлық қажетті құжаттарды дайындаңыз;
  достық қарым-қатынастың қалыптасуына 

көңіл бөліңіз.
Əңгімелесуді жүргізу шарттары.
Əңгімелесудің табысты өтуі үшін Сіздің 

мекемеңіздің қажеттілігіне басты назар 
аударыңыз жəне өзіңіз үшін мына сұрақтарға 
қысқаша жауап беріңіз:

  Үміткерлердің қандай кəсіби жəне жеке 
қасиеттерін Сіз бағалайсыз?

  Ол қасиеттерді не үшін бағалайсыз?
  Қандай белгілерді Сіз қолданасыз?
  əңгімелесудің нəтижесі қандай болуы тиіс?

Бұл сұрақтарға жауап беріп, аталған 
бос орын бойынша əңгімелесу өткізу үшін 
сұрақтардың тексеру тізімін жасап алыңыз.

Əңгімелесуді өткізу үшін бірнеше 
кеңестер:

Үміткерді ынталандыру үшін көп сөйлеңіз:
  оның көзіне тура қарап жəне сұрақтың неме-

се сөз соңында жымиыңыз;
  бөлмеңіз;
  ұзақ үзіліс жасамаңыз;
  ашық сұрақтар қойыңыз;
  Өз бизнесіңіз туралы біраз айтыңыз.

Үміткерді ынталандыруға белгілі бір 
сұрақтар туралы көп хабарлау:

  мақұлдап дауыстау жəне бас изеуді 
қолданыңыз;

  қарама қарсы көзқарасыңызды білдіріңіз;
  егер əңгімелесуші шешім қабылдай алмай 

отырса, жауап күтіп отырғаныңызды білдіріңіз;
  үзілісті тез бұзуға асықпаңыз.

Əңгімелесуден басқа, Сіз үміткерлерден 
бұрынғы жұмыс берушілерінен, əріптестерінен, 
қызметтестерінен оның қызметі мен еңбек 
тəртібін бағалаған мінездеме беруін сұраңыз. 
Алайда, мінездемені міндетті түрде талап ету-
ге Сіздің құқыңыз жоқ екені есіңізге сақтаңыз. 
Еңбек заңында жұмыс берушінің жұмысшыдан 
талап ететін құжаттардың тізімі анықталған жəне 
нақты берілген. 

Əрбір үміткерге əңгімелесу қорытындысы 
бойынша бағалау қағазын толтырыңыз, баға 
қойыңыз жəне үміткерлердің өзара бағалау 
қағазын салыстырыңыз. 

Сізге тек жақсы жəне тіл табыса білетін 
адамдар ғана емес, Сізге өз ісінің шеберлері, 
берілген жұмысты сапалы жəне мерзімінде 
орындай білетін адамдар керек екенін естен 
шығармаңыз. 

Сіздің бизнесіңіздің табысы қандай адам-
дарды іріктеуіңізге байланысты.

  подготовьте помещение;
  просмотрите должностные инструкции и спи-

сок критериев;
  подготовьте всю необходимую документацию;
  позаботьтесь о создании дружеской атмосфе-

ры.
Условия проведения собеседования 
Для успешного проведения собеседования 

постарайтесь сосредоточиться на нуждах Вашей 
организации и коротко ответьте для себя на сле-
дующие вопросы:

  какие профессиональные и личностные каче-
ства Вы цените в кандидатах?

  для чего Вы оцениваете эти качества?
  какие критерии Вы используете?
  каким должен быть итог собеседования?

Ответив на эти вопросы, составьте контроль-
ный список вопросов для проведения собеседова-
ния по данной вакансии.

Несколько советов по проведению собесе-
дования:

Стимулирование кандидата больше говорить:
  смотрите ему в глаза и улыбайтесь в конце во-

проса или фразы;
  не перебивайте;
  не допускайте слишком долгих пауз;
  задавайте открытые вопросы;
  немного поговорите о Вашем бизнесе.

Стимулирование кандидата больше сооб-
щить об определенном вопросе:

  используйте одобрительные возгласы и кивки;
  выскажите противоположную точку зрения;
  демонстрируйте ожидание, если собеседник 

колеблется;
  не стремитесь слишком быстро прервать па-

узу.
Помимо собеседования, Вы можете запро-

сить у кандидатов рекомендации от бывших ра-
ботодателей, партнеров, коллег с оценкой их дея-
тельности и трудового поведения. Но помните, что 
требовать в обязательном порядке рекомендации 
Вы не имеете права. Трудовое законодательство 
определило и четко обозначило перечень тех до-
кументов, который работодатель может потребо-
вать у работника.

Обязательно заполните на каждого кандида-
та оценочный лист по итогам собеседования, по-
ставьте оценки и сравните оценочные листы кан-
дидатов между собой.

Помните, что вы ищете не просто хороших и 
приятных в общении людей, а Вам нужны профес-
сионалы, способные качественно и в срок выпол-
нять порученную работу. 

От того, каких людей Вы подберете, будет за-
висеть успех Вашего бизнеса. 
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  Ең жақсы үміткерлер – 
бұл осы жұмысқа мүдделі 
болып келетін үміткерлер!

  Штатты көбейтпеңіз, 
адамдарды қажетіне қарай 
алыңыз! 

  Бизнесті дамытудың 
бастапқы кезеңінде Сізге 
əртүрлі жұмысты орындай 
алатын жəне орындауға 
даяр адамдар қажет болуы 
мүмкін!

  Жұмысқа туыстарыңыз 
бен жақындарыңызды алуға 
болады, алайда есіңізде бол-
сын, Сізге олармен жұмыс 
істеу əрі жеңіл, əрі қиынға 
түсетін болады!

  Адамды жұмысқа ал-
мас бұрын онымен сөйлесіп 
көріңіз, оның практикалық 
дағдыларын тексеріп 
алыңыз!

Жұмысшылардың бейімделуі
Қызметкерлерді іріктеу мен жұмысқа алу-

дан кейін қызметкердің жұмысқа жылдам кірісіп 
жəне тиімді болғаны өте маңызды. Ол үшін жаңа 
қызметкерді бейімдеу жұмысын ұйымдастыру қажет, 
оған одан ненің талап етілетінін, оның жұмысты 
қалай орындауы, кіммен өзара əрекеттесіп отыруы 
тиіс екендігін түсінуге көмектесу керек. Сонымен 
қатар оны жұмыс орны мен ұжыммен таныстырып 
шығу керек. Бұл өте маңызды міндет, себебі егер 
қызметкерге Сізде жұмыс істей бастаған алғашқы 
күні ұнамаса – ол Сіздің компанияңызда одан арғы 
уақытта да жұмыс істегісі келмейтін болады.

Адамның бейімделуіне көмектесу үшін оған 
соның орындайтын жұмысы туралы айтып беру ке-
рек, оның жұмыс орнын əзірлеп, оның алдына нақты 
жəне түсінікті міндеттер мен мақсаттарды қою керек.

  Лучшие кандида-
ты – это кандидаты, 
заинтересованные в 
этой работе!

  Не раздувайте 
штат, берите людей 
по необходимости! 

  На начальном 
этапе развития биз-
неса Вам понадобятся 
люди, которые могут 
и готовы выполнять 
разную работу!

  Можно брать на 
работу родных и близ-
ких, но учтите, рабо-
тать с ними Вам бу-
дет и легче, и сложнее!

  Прежде чем 
взять человека на ра-
боту, поговорите с 
ним,  проверьте его 
практические навыки!

Адаптация работников
После отбора и найма очень важно, чтобы 

сотрудник быстро вошел в работу и стал эффек-
тивным. Для этого необходимо организовать ра-
боту по адаптации нового сотрудника, помочь 
ему понять, что от него требуется, как он дол-
жен выполнять работу, с кем взаимодейство-
вать. Надо также познакомить его с рабочим ме-
стом и коллективом. Это крайне важная задача, 
ведь если сотруднику не понравится у Вас в пер-
вый его рабочий день – он не пожелает работать 
в Вашей компании и дальше.

Для того чтобы помочь человеку адаптиро-
ваться, необходимо рассказать ему о той рабо-
те, которую он будет выполнять, подготовить его 
рабочее место, поставить ему четкие и понят-
ные задачи и цели.
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Қызметкерлерді ынталандыру (мотивация)
Мотивация – бұл қызметкерлердің жұмыс 

істеуге ниеті болу үшін не істеу керек екендігі тура-
лы ғылым. Қалайша мəжбүрлеп емес, қалайша ын-
таландырып отыру туралы.

Ынталандырылған қызметкер – бұл өз жұмысын 
сапалы жəне барған сайын бұрынғыдан да жақсы 
орындауға тырысып отыратын қызметкер.

Бөтен адамның мотивациясын басқаруға бола 
ма дейсіз ғой? Біз болады деп жауап береміз.

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 қатынасуды;
  өзін-өзі құрметтеу;
  мүмкіндіктерін жүзеге асыруды, яғни өз қабілеті 

мен дарынын дұрыс пайдалануды.
Осы қажеттіліктерді біле отырып, соларды еске-

ре отырып өз қарамағындағы қызметкерлермен 
қатынастарды орнату қажет.

Еңбекақының кешіктірілуі, мөлшерден тыс 
жұмыс, ұжымдағы қақтығыстар еңбектік

мотивацияға жағымсыз əсерін тигізеді. Мұндай 
жағдайда адам жұмысқа біреу мəжбүрлегендей келіп 
отырады.

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 работ-
ник, который стремится делать свою работу ка-
чественно и с каждым разом лучше и лучше.

Как можно управлять мотивацией своих лю-
дей, спросите Вы.

Для этого 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, обеспечи-

вать 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 выстра-

ивать отношения со своими подчиненными, учи-
тывая их.

Задержка заработной платы, сверхурочная 
работа, конфликты в коллективе негативно вли-
яют на трудовую мотивацию. В таком случае че-
ловек ходит на работу, как по принуждению.
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Басшының міндеті адамдар өз күші мен уақытын 
аямастан қызығушылықпен жұмыс істейтіндей жағдай 
тудыру болып табылады. Ол үшін қызметкерлерді 
ынталандырудың тиімді əдістерін жасап, енгізу ке-
рек, материалдық жəне материалдық емес. 

Материалдық мотивация негіздері
Еңбек ақы

Жұмысшының айлық еңбек ақы мөлшері 
жұмысшының біліктігіне, орындайтын жұмысының 
күрделілігіне, саны мен сапасына, сондай ақ еңбек 
жағдайына саралау арқылы тағайындалады. 

Жұмысшыларға еңбек ақы айына бір рет 
төленеді, келесі айдың бірінші он күндігінен 
кешікітірілмей. Еңбек ақыны төлеу күні Қазақстан 
Республикасы Еңбек Кодексінің 134 бабына сəйкес 
еңбек, ұжымдық келісім-шартта қарастырылады. 
Еңбек ақыны төлеу күні мереке күніне сəйкес 
келген жағдайда, жалақы мерекеден кейін емес, 
соның қарсаңында төленуі тиіс. 

Жұмыс берушінің кінəсінен жалақы уақытында 
төленбесе, жұмысберуші жұмысшыға қарызын 
жəне өсімін төлейді. Өсім мөлшері Қазақстан 
Республикасы Ұлттық банкінің қайтадан есеп-
теу мөлшеріне сəйкес жалақыны төлеу жөніндегі 
міндеттемелерді орындау күні мен жалақы 
төлену керек болған күннің келесі күнінен бастап 
жалақыны төлеген күнге дейін əрбір мерзімі өткен 
күнтізбелік күнге есептелінеді. 

Жалақы мөлшерін жұмысберуші реттейді, 
бірақ заңда көрстеілген ең аз мөлшерден, ол 2010 
жылдың 01 тамызында 14 952 теңгені құрайды, 
төмен болмауы тиіс. 

Еңбекті төлеу жүйесі негізгі жалақы 
мөлшерінің (жалақының тұрақты бөліміне қатысты) 
жұмысшылардың орташа айлық жалақысының, 
мезгілді ынталандыру төлемін есепке алмағанда, 
75 пайызынан кем болмауы тиіс. 

Мереке жəне демалыс күндері еңбекақы 
мөлшері, жұмысшының күндізгі (сағаттық) став-
касына сəйкес, екі есе мөлшерден кем емес 
төленеді, ал түнгі уақытта - жұмысшының күндізгі 
(сағаттық) ставкасына сəйкес, біржарым еседен 
кем емес төленеді. 

Жұмысшының жалақысын ұстап қалу тек 
соттың шешімі бойынша жүзеге асырылады. 

Жұмысшының жалақысынан, өзі жұмыс 
істейтін ұйым алдындағы қарызын төлеу үшін 
ұстап қалу жұмыс берушінің (бұйрығы) акті 
негізінде жұмысшының жазбаша келісімі болған 
жағдайда жүзеге асырылады. 

Айлық ұстап қалудың жалпы мөлшері 
жұмысшы жалақысының 50%-нан аспауы тиіс.

Сыйақы
Жұмысберуші жұмысшының еңбектегі табы-

сына мадақтаудың əр түрліерін қолдануға құқылы. 

Задача руководителя сделать так, чтобы 
люди работали с удовольствием, не жалея сил и 
времени. Для этого необходимо разрабатывать и 
внедрять методы эффективной мотивации пер-
сонала, материальные и нематериальные.

Основы материальной мотивации
Заработная плата

Размер месячной заработной платы работника 
устанавливается дифференцированно в зависимо-
сти от квалификации работника, сложности, количе-
ства и качества выполняемой работы, а также усло-
вий труда.

Заработная плата работникам должна выпла-
чиваться не реже одного раза в месяц, не позже 
первой декады следующего месяца. Дата выпла-
ты заработной платы предусматривается трудовым, 
коллективным договорами в соответствии со ст.134 
Трудового кодекса Республики Казахстан. В случае, 
когда день выплаты заработной платы совпадает с 
праздничным днем, заработная плата должна быть 
выплачена работнику накануне праздника, а не по-
сле него.

При задержке по вине работодателя выпла-
ты заработной платы работодатель выплачива-
ет работнику задолженность и пеню. Размер пени 
рассчитывается исходя из ставки рефинансирова-
ния Национального банка Республики Казахстан на 
день исполнения обязательств по выплате заработ-
ной платы и начисляется за каждый просроченный 
календарный день, начиная со следующего дня, ког-
да выплаты должны быть произведены, и заканчи-
вается днем выплаты.

Размер заработной платы регулируется рабо-
тодателем, но не должен быть ниже установленно-
го законодательством минимального размера зара-
ботной платы, по состоянию на 01 августа 2010 года 
это 14 952 тенге.

Система оплаты труда должна обеспечить долю 
основной заработной платы (относительно постоян-
ной части заработной платы) не менее 75 процен-
тов в среднемесячной заработной плате работников 
без учета единовременных стимулирующих выплат. 

Оплата работы в праздничные и выходные дни 
производится не ниже чем в двойном размере, исхо-
дя из дневной (часовой) ставки работника, а за ра-
боту в ночное время – не ниже чем в полуторном 
размере, исходя из дневной (часовой) ставки работ-
ника.

Удержания из заработной платы работника про-
изводятся только по решению суда. 

Удержания из заработной платы работника для 
погашения его задолженности перед организацией, 
в которой он работает, могут также производиться 
на основании акта работодателя (приказа) при на-
личии письменного согласия работника. 

Общий размер ежемесячного удержания не мо-
жет превышать 50% причитающейся работнику за-
работной платы.

Премии
Работодатель вправе применять различные 

виды поощрений работников за успехи в труде. 
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Сыйақы – жұмысшының белгілі бір 
жетістіктеріне төленетін қосымша материалдық 
сыйлық. 

Сыйақы тұрақты болуы немесе мезгілді 
төленуі мүмкні. Сыйақы мөлшері тұрақты 
жалақыға (тариф) немесе куомпанияның қаржы 
көрсеткіштеріне (сату мөлшері, таза табыс, асы-
ра орындалған жоспар жəне т.б.) байланысты бо-
луы мүмкін. 

Материалдық емес мотивация
Еңбек ақыны уақтылы жəне əділетті 

төлеуден басқа, Сіздің жұмысшыларыңыздың 
еңбегінің тиімділігіне əсер ететін материалдық 
емес ынталандыруды да ескеру қажет. 

1. Ең алдымен, бұл Сіздің кəсіпорныңыздың 
беделі мен имиджі. Ешкімде репутациясы 
төмен жəне қызықтырмайтвын компанияға 
жұмыс істеуге ұмтылмайды. Өз ұжымымен 
мақтаныш сезімі, бизнеске қатысты сезімі – 
көптеген жұмысшылар үшін мықты стимул. 

2. Сондай ақ ұжымдағы психологиялық 
көңіл-күйдің барлығына, бірлесіп қызмет 
етудің түпкі нəтижесіне əсер ететінін естен 
шығармау керек. Ұжымда дау-жанжалдың бол-
мауы, қолайлы, достық жағдай – ұжымның 
табысқа жетудің кепілі. 

3. Бақару стилі немесе басшылық стилі 
де маңызды рөль атқарады – бұл адамдар-
мен қалыптасқан жұмыс істеу ерекшеліктері, 
басшыға тəн мінез-құлқы адамның жеке 
мəденитенің деңгейін көрсетеді. Тиімді басқару 
стилі болмайды. 

Басқару стилі — кəсіпкердің жұмысындағы 
маңызды фактор. Дұрыс анықталған стиль 
қызеткрелердің потенциалын тиімді қолдануға 
жəне ойдағыдай нəтижеге қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. 

Сіздің қол астындағыларыңыздың мотива-
циясы Сіздің басқару стиліңізге байланысты. 

Р. Блейк-Дж. Моутонның менеджмент 
торламасы

«Кедейліктен қорқу». Басшының тарапы-
нан жұмыстан шығармауға мүмкіндік беретін 
жұмыстың ең төмен сапасын қамтамасыз етуге 
бағытталған əрекеттер жасалуда.

«Бедел — бағындыру». Өндірістік нəтиже 
басты, ал адам орындаушы ғана болып табы-
латын стильге сəйкес келеді. Мұндай басшыны 
ұжымдағы моральдік жағдай аз толғандырады. 
Қызметкерлерге атқарушы механизмдер ретінде 
көзқарас қалыптасқан, жоғары тиімділікке қол 
жеткізуге болады, алайда адамдық қатынастар 
зардап шегуде.

«Демалыс үйі». Басшы өз қызметінің 
негізіне адамдық қатынастарды қояды, ұжымда 
«отбасылық» қатынастарды қалыптастырады, 
бірақ өндірістік міндеттерді орындау мəселесіне 

Премия – дополнительное материальное 
вознаграждение, выплачиваемое работникам за 
определенные достижения.

Премии могут носить постоянный характер 
или выплачиваться единовременно. Размер пре-
мии может быть привязан к постоянному окладу 
(тарифу) либо к финансовым показателям компа-
нии (объем продаж, чистая прибыль, перевыпол-
ненный план и т.п.).

Нематериальная мотивация
Помимо своевременной и справедливой опла-

ты труда необходимо учитывать и нематериальные 
стимулы, влияющие на эффективность труда Ва-
ших работников.

1. Прежде всего, это репутация и имидж Ва-
шего предприятия. Никто не будет стремиться к ра-
боте в компании, репутация которой низка и непри-
влекательна. Чувство гордости за свою организа-
цию, чувство причастности к бизнесу – мощные сти-
мулы для многих работников.

2. Также необходимо помнить о влиянии пси-
хологического климата в коллективе на общее на-
строение и, соответственно, на конечный результат 
совместной деятельности. Отсутствие конфликтов в 
коллективе, благоприятная, дружеская атмосфера – 
залог успешного функционирования коллектива.

3. Не менее важным является стиль управле-
ния или стиль руководства – это сложившиеся осо-
бенности работы с людьми, типичная манера и спо-
соб поведения руководителя, отражает уровень лич-
ной культуры человека. Оптимального стиля управ-
ления не существует.

Стиль управления — важнейший фактор в ра-
боте предпринимателя. Правильно определенный 
стиль позволяет наиболее эффективно исполь-
зовать потенциал сотрудников и получать желае-
мый результат. 
От Вашего стиля управления во многом будет за-

висеть мотивация Ваших подчиненных.

Решетка менеджмента Р. Блейк-Дж. 
Моутон

«Страх перед бедностью». Со стороны ру-
ководителя проявляются усилия, направленные 
на обеспечение минимального качества работы, 
позволяющего избежать увольнения. 

«Авторитет — подчинение». Соответствует 
такому стилю, при котором производственный ре-
зультат — все, а человек — в лучшем случае ис-
полнитель. Моральный настрой в коллективе та-
кого руководителя мало беспокоит. С людьми об-
ращаются, как с механизмами, можно добиться 
высокой эффективности, но страдают человече-
ские отношения.

«Дом отдыха». Руководитель в основу сво-
ей деятельности ставит человеческие отношения, 
создает «семейную» атмосферу в коллективе, но 
мало заботится о выполнении производственных 
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онша мəн бермейді. Достық қатынастар басым, 
алайда міндеттердің шешілуі елеусіз қалады.

«Ұйым». Басшы ұжымдағы өндірістік 
тиімділік пен моральдік климаттың теңгерілімін 
табуда. Жұмыс бойынша қойылатын талап-
тар мен қызметкерлер мүддесінің арасында 
бітімгерлікке, еңбектің орташа өнімділігіне қол 
жеткізілуде.

«Команда». Басшы жұмысты қызметкерлер 
одан өз мүмкіндіктерін жүзеге асыру мен 
өзінің маңыздылығын растаудың мүмкіндігін 
көретіндей етіп ұйымдастыруға тырысатын 
басқару стиліне сəйкес келеді. Мінсіз стиль.

1. Оқыту жəне жетілдіру. Адамның тек 
жұмыс істеп қана қоймай, жұмыс істей жүре өз 
біліктігін көтеру тілегі бүгінгі күні айтарлықтай 
түсінікті жəне ұғынықты. Жұмысшының кəсіби 
деңгейінен оның материалдық жағдайы, 
əлеуметтік мəртебесі де байланысты болады. 
Сөйтіп, басшы ынталандыру бағыты ретінде 
қызметкерді оқытудың маңыздылығын түсінуі 
тиіс. 

2. Карьерлік өсу. Карьерлік өсу мүмкіндігі 
жасалған компанияларда қызметкредің еңбек 
мотивациясы, жұмысшылардың карьерасы-
на тиісті көңіл бөлінбейтін компанияларға 
қарағанда, əрқашан жоғары болады. Əрбір 

заданий. Господствует дружеская атмосфера, но 
пренебрегают решением задач.

«Организация». Руководитель находит ба-
ланс производственной эффективности и мораль-
ного климата в коллективе. Достигается компро-
мисс между требованиями по работе и интереса-
ми сотрудников, средняя производительность тру-
да.

«Команда». Соответствует такому стилю 
управления, при котором руководитель стремится 
так построить работу, чтобы сотрудники видели в 
ней возможности самореализации и подтвержде-
ния собственной значимости. Идеальный стиль.

1. Обучение и развитие. Желание челове-
ка не просто работать, а, работая, повышать свою 
квалификацию, на сегодняшний день является до-
статочно объяснимым и понятным. От уровня про-
фессионализма работника зависит и его матери-
альное благосостояние, и социальный статус. Та-
ким образом, руководитель должен понимать важ-
ность такого мотивирующего направления, как обу-
чение персонала. 

2. Карьерный рост. В тех компаниях, где ра-
ботникам предоставлена возможность карьерного 
роста, трудовая мотивация персонала будет всег-
да выше, чем в компаниях, где карьере работни-
ков не уделяется должного внимания. Помните, 
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қатардағы жұмысшының іштей басшы болуды 
армандайтынын есіңізден шығармаңыз. Сіздің 
бизнесіңіздегі адамдар жоғары көтерілуді қажет 
етпейді деп есептемеңіз. Өз компанияңызда 
өсуіне Сіз жағдай жасаған адамдар ең адал 
жəне сенімді жұмысшылар болады. 

Есте сақтаңыз:
  Мадақтау сөгістен жəне конструктивті емес 

сыннан тиімді. 
  Мадақтаукешіктірілмегені дұрыс (еңбек 

нəтижесі мен оны мадақтаудың арасында үзіліс 
болмауы тиіс).

  Алдын ала болжанбаған жəне жүйесіз 
мадақтаулар, күткен жəне болжаулы 
мадақтауларға қарағанда көп ынталандырады. 

  Жұмысшыға жəне оның отабсына үнемі көңіл 
бөлу – маңызды мотиватор. 

  Адамдарға жеңіске жеткен ұнайды, 
сондықтан олардың өзін жеңімпаз сезінуге 
мүмкіндік беріңіз. 

  Басты мақсаттағы жетістіктер үшін ғана 
емес, арадағы жетістіктер үшін де мадақтаңыз. 

  Жұмысшыларға еркін əрекет етуге, жағдайды 
бақылауға мүмкіндік берңіз. 

  Өзгелердің өзін-өзі құрметтеуіне қысым 
көрсетпеңіз, өзін көрсетуге мүмкіндік жасаңыз.

  Үлкен жəне кімге болса да сирек берілетін 
сыйлық көре алмаушылықты тудырады, үлкен 
емес жəне жиі берілетін сыйлық – көпшілікті 
қанағаттандырады. 

  Саналы ішкі бəсеке —прогресс қозғаушысы.

Мотивацияның негізгі 
ережелері:

  Адамдарды мақтауға 
тұрарлық  ісі үшін 
мақтаңыз.

  Сындарлы түрде 
сынаңыз.

  Өз қарамағыңыздағы 
қ ы з м е т к е р л е р д і ң 
жетілуіне көмектесіңіз.

  Қ ы з м е т к е р л е р д і 
маңызды мəселелерді ше-
шуге тартып отырыңыз.

  Нақты жəне орында-
латындай мақсаттарды 
қойыңыз.

  Адал жəне татулық 
қ а р ы м - қ а т ы н а с т ы 
ұстаныңыз!

Еңбек заңы
Еңбек қатынастары – бұл құқы мен міндеттерін 

жүзеге асыру үшін, Қазақстанның еңбек заңында, 
басқа да нормативтік актілерде, сондай ақ еңбек 
жəне ұжымдық келісім-шарттарда қарастырылған 

что почти каждый рядовой работник в душе меч-
тает стать руководителем. Не рассчитывайте на 
то, что люди в Вашем бизнесе не захотят повы-
шения. Те люди, которым Вы дадите возможность 
расти в Вашей компании, станут самыми предан-
ными и лояльными работниками.

Помните:
  Похвала эффективнее порицания и некон-

структивной критики.
  Поощрение должно быть осязаемым и жела-

тельно незамедлительным (не должно быть раз-
рыва между результатом труда и его поощрени-
ем).

  Непредсказуемые и нерегулярные поощрения 
мотивируют больше, чем ожидаемые и прогнози-
руемые.

  Постоянное внимание к работнику и членам 
его семьи — важнейший мотиватор.

  Людям нравятся победы, поэтому чаще давай-
те людям чувствовать себя победителями.

  Поощряйте за достижение не только основной 
цели, но и промежуточных.

  Дайте работникам чувство свободы действия, 
возможность контролировать ситуацию.

  Не ущемляйте самоуважение других, предо-
ставляйте им возможность «сохранить лицо».

  Большие и редко кому достающиеся награды 
обычно вызывают зависть, небольшие и частые 
— удовлетворяют большинство.

  Разумная внутренняя конкуренция — двига-
тель прогресса.

Основные правила 
мотивации:

  Хвалите людей, 
когда они этого заслу-
живают.

  Критикуйте кон-
структивно.

  Помогайте сво-
им подчиненным раз-
виваться.

  Вовлекайте ра-
ботников в решение 
важных вопросов.

  Ставьте ре-
альные и конкретные 
цели.

  Будьте искренни 
и доброжелательны!

Трудовое законодательство
Трудовые отношения – это отношения между 

работником и работодателем, возникающие для 
осуществления прав и обязанностей, предусмо-
тренных трудовым законодательством Казахста-
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жұмысшы мен жұмыс берушінің арасындағы 
қатынастар. 

Қазақстандағы еңбектік қатынастар ҚР Еңбек 
кодексімен реттеліп отырады.

Əркімнің де еңбек саласындағы өз құқықтары 
мен еркіндіктерін іске асыруға тең мүмкіндіктері 
бар. ҚР Еңбек кодексінің 7-бабы.

ҚР еңбек заңдарының принциптері:
  адам мен азаматтың еңбек саласындағы 

құқықтарын шектеуге жол бермеу;
  еңбек ету еркіндігі;
  кемсітушілкке тыйым салу;
  қауіпсіздік пен гигиена талаптарына сай еңбек 

ету жағдайларына қатысты құқығын қамтамасыз 
ету;
 қызметкердің өндірістік қызметтің 

нəтижелеріне қатысты өмірі мен денсаулығының 
жоғары тұруы;
 еңбегі үшін еңбек ақының ең төмен 

мөлшерінен кем болмайтындай əділ сыйақыға 
қатысты құқығын қамтамасыз ету;
 демалу құқығын қамтамасыз ету;
 қызметкерлердің құқығы мен мүмкіндіктерінің 

теңдігі;
 қызметкерлер мен жұмыс берушілердің өз 

құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін бірігуге 
қатысты құқығын қамтамасыз ету;
 əлеуметтік серіктестік;
  еңбек қауіпсіздігі мен еңбек қорғау мəселелерін 

мемлекеттік реттеу;
  қызметкерлер өкілдерінің ҚР еңбек 

заңдарының орындалуына қатысты қоғамдық 
бақылауды жүзеге асыру құқығын қамтамасыз ету.

ҚР Еңбек кодексінің 26 «Шағын кəсіпкерлік 
субъектілері қызметкерлерінің еңбегін рет-
теу ерекшеліктері» тарауы қызметкерлерінің 
орташа жылдық саны 25 адамнан аспайтын 
шағынкəсіпкерлік субъектілеріне қолданылады. 

Соған орай:
  шағын кəсіпкерлік субъектілері 

қызметкерлермен еңбектік келісімшарттарын 
шектеусіз белгілі бір мерзімге жасаса алады;
 шағын кəсіпкерлік субъектілерінің жұмыс 

беруші бекітетін кестеге сəйкес демалыс жəне ме-
реке күндері жұмысқа тартуды көздейтін жұмыс

  режимін белгілеуге, сондай-ақ жұмыс 
уақытының ұзақтығы жөніндегі жалпы талаптар-
ды сақтай отырып, жұмыс уақытының жиынтық 
есебін немесе жұмыс күнін бөліктерге бөлуді 
пайдалануға құқы бар;
 жұмысқа ақы төлеу шарттарын бекіту кезінде 

жұмыс берушінің еңбек шартының талаптарын 
біржақты тəртіппен өзгертуге құқы жоқ;
 шағын кəсіпкерлік субъектілерінде еңбек 

қауіпсіздігін жəне еңбек қорғауды ұйымдастыруды 
жеке немесе заңды тұлғалар келісімшарт негізінде 
жүзеге асыруы мүмкін.

на, другими нормативными правовыми актами, а 
также трудовым и коллективным договорами.

Трудовые отношения в Казахстане регулиру-
ются Трудовым кодексом РК.

Каждый имеет равные возможности в реали-
зации своих прав и свобод в сфере труда. Ста-
тья 7 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Принципы трудового законодательства РК:
  недопустимость ограничений прав человека и 

гражданина в сфере труда;
  свобода труда;
  запрещение дискриминации;
  обеспечение права на условия труда, отвеча-

ющие требованиям безопасности и гигиены;
  приоритет жизни и здоровья работника по от-

ношению к результатам производственной дея-
тельности;

  обеспечение права на справедливое возна-
граждение труда не ниже минимального размера 
заработной платы;

  обеспечение права на отдых;
  равенство прав и возможностей работников;
  обеспечение  прав работников и работодате-

лей на объединение для защиты своих прав и ин-
тересов;

  социальное партнерство;
  государственное регулирование вопросов без-

опасности и охраны труда;
  обеспечение права представителей работни-

ков осуществлять общественный контроль за со-
блюдением трудового законодательства РК.

Глава 26 Трудового кодекса РК «Особенности 
регулирования труда работников субъектов ма-
лого предпринимательства» распространяется на 
субъекты малого предпринимательства со сред-
негодовой численностью работников не более 25 
человек. 

В соответствии с ней:
  субъекты малого предпринимательства могут 

заключать трудовые договоры с работниками на 
определенный срок без ограничения;

  субъекты малого предпринимательства име-
ют право устанавливать режим работы, предусма-
тривающий привлечение к работе в выходные и 
праздничные дни в соответствии с графиком, ко-
торый утверждается работодателем, а также ис-
пользовать суммированный учет рабочего време-
ни или разделение рабочего дня на части с соблю-
дением общих требований по продолжительности 
рабочего времени;

  при утверждении условий оплаты работы ра-
ботодатель не имеет права в одностороннем по-
рядке изменять условия трудового договора;

  организация безопасности и охраны труда у 
субъектов малого предпринимательства может 
осуществляться на договорной основе с физиче-
скими или юридическими лицами.
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Еңбек келісім-шарты
Қызметкер мен Жұмыс берушінің арасындағы 

еңбек қатынастары еңбек келісімшартымен 
ресімделеді, аталмыш құжатта тараптардың 
құқықтары мен міндеттері белгіленеді. 

Еңбек келісім шарты бойынша қызметкер 
(еңбек қызметін) сыйақыға тиісті біліктігіне орай 
жұмыс атқарады жəне еңбек тəртібін сақтайды, 
ал жұмыс беруші жұмыс істеуге жағдай жасай-
ды, уақтылы жəне толық мөлшерде жалақы 
төлейді, жəне Қазақстан Республикасының еңбек 
заңында, еңбек, ұжымдық келісім-шарттарда, 
тараптардың келісімінде қарастырылған өзге де 
төлемдерді жасайды. 

Еңбек келісімшарты жазбаша түрде 2 да-
нада жəне тараптардың қол қоюымен жаса-
лады. Еңбек келісім-шартының бір данадан 
қызметкерде жəне жұмыс берушіде сақталады. 
Қызметкердің еңбек келісім-шартын алғаны жаз-
баша түрде бекітіледі. 

Еңбек келісім шартын жасағанда құқық 
теңдігі мен мүмкіндіктерін бұзуға тыйым салына-
ды.  

Жүктілік, жас баласының болуы, кəмелетке 
толмауы, мүгедектігіне байланысты адам құқы 
шектелмейді жəне еңбек келісім шартын жа-
саудан бас тартуға себеп болып табылмайды. 
Аталған тұлғаларға еңбек келісім шартын жасау-
дан бас тартқан жағдайда, жұмыс беруші оның 
себебін жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

Еңбек келісім шартын жасаудан бас тартуға 
негіз болатын жағдайлар Еңбек Кодексінде 
көрсетілген. 

Еңбек келісім шартын жасауға жол 
берілмейді:

1. медициналық қорытынды негізінде 
денсаулығына байланысты бұл жұмысты орын-
дау жақпайтын адам;

2. ауыр жұмыстарға, зиянды (аса зиян-
ды) жұмыстарға жəне (немесе) еңбектің қауіпті 
жағдайына, сондай-ақ жұмыс берушінің мүлкі мен 
басқа да құндылықтарын сақталуын қамтамасыз 
етуге қызметкердің толық материалдық 
жауапкершілігін талап ететін лауазым мен 
жұмысқа он сегіз жасқа толмаған азаматтармен; 

Трудовой договор
Трудовые отношения между Работником и Ра-

ботодателем оформляются трудовым договором, в 
котором устанавливаются права и обязанности сто-
рон.

По трудовому договору работник выполняет ра-
боту (трудовую функцию) по соответствующей ква-
лификации за вознаграждение и соблюдает трудо-
вой распорядок, а работодатель обеспечивает усло-
вия труда, своевременно и в полном объеме выпла-
чивает работнику заработную плату и осуществляет 
иные выплаты, предусмотренные трудовым законо-
дательством Республики Казахстан, трудовым, кол-
лективным договорами, соглашением сторон. 

Трудовой договор заключается в письменной 
форме не менее чем в двух экземплярах и подписы-
вается сторонами. По одному экземпляру трудового 
договора хранится у работника и работодателя. По-
лучение работником экземпляра трудового догово-
ра подтверждается в письменной форме. Запреща-
ется нарушение равенства прав и возможностей при 
заключении трудового договора.

Беременность, наличие маленьких детей, не-
совершеннолетие, инвалидность не могут ограни-
чивать права человека и стать причиной для отказа 
в заключении трудового договора. При отказе дан-
ным категориям лиц в заключении трудового дого-
вора работодатель обязан сообщить причину отка-
за в письменной форме.

Есть основания для отказа в заключении трудо-
вого договора, которые даются нам Трудовым кодек-
сом.

Не допускается заключение трудового догово-
ра: 

1. на выполнение работы, противопоказанной 
лицу по состоянию здоровья на основании медицин-
ского заключения; 

2. с гражданами, не достигшими восемнад-
цатилетнего возраста, на тяжелые работы, рабо-
ты с вредными (особо вредными) и (или) опасны-
ми условиями труда, а также на должности и рабо-
ты, предусматривающие полную материальную от-
ветственность работника за необеспечение сохран-
ности имущества и других ценностей работодателя; 
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3. белігілі бір лауазымды немесе белгілі бір 
қызметпен шұғылдануға сот үкімінің заң күшіне 
енуіне сəйкес құқынан айрылған азаматтармен ; 

4. Қазақстан Республикасы аймағында 
уақытша болатын шетелдіктермен жəне 
азаматтығы жоқ азаматтармен, Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметімен бекітілген жергілікті атқарушы 
органның шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат 
алғанға дейін, немесе Қазақстан Республика-
сы заңдарында белгіленген шектеулерді немесе 
алып тастауды сақтамай. 

Еңбек келісім шартының басқа келісім шарт 
түрлерінен айрықша белгілері онда мынадай 
шарттардың бірі болуынан көрінеді: 

1. жұмысшының (еңбек функциясын) 
жұмысты белгілі бір біліктігі, мамандығы, кəсібі 
немесе лауазымы бойынша орындауы; 

2. міндеттерін еңбек тəртібіне бағына оты-
рып орындауы; 

3. жұмысшының еңбегіне еңбек ақы алуы. 
Еңбек келісім шартының мерзімдері 

(заңды тұлғалар үшін):
  белгісіз мерзімге;
  бір жылдан кем емес белгілі мерзімге;
  бір жылдан кем белгілі мерзімге:

 - белгілі бір жұмысты атқару мерзіміне; 
 - уақытша орнында жоқ қызметкерді ауыстыру 
мерзіміне; 
 - маусымдық жұмысты атқару мерзіміне; 
  заңды тұлғаның - жұмыс берушінің атқарушы 

органының басқарушы лауазымындағы 
жұмысқа арнап жұмыс берушінің құрылтайшы 
құжаттарында бекітілген мерзімге арнап немесе 
тараптардың келісуімен жасалады;

Шағын кəсіпкерлік субъектілері 
жұмыскерлерімен келісімшартты белгілі бір 
мерзімге шектеусіз жасай алады. 

Егер еңбек келісімшартында оның 
жарамдылық мерзімі көрсетілмесе, 
келісімшарт белгісіз мерзімге жасалған бо-
лып саналады.

ҚР Еңбек Кодексіне сəйкес сынақтық мерзім 
қызметкердің оған тапсырылып отырған жұмысқа 
сəйкестігін тексеру мақсатында белгіленеді. 
Міндетті шарт – еңбек келісім шартында сынақтық 
мерзімді міндетті түрде көрсету керек. 

Егер Сіз еңбек келісім шартында сынақтық 
мерзімді көрсетуді ұмытып кетсеңіз, онда 
қызметкер жұмысқа сынақтық мерзімін 
белгілеусіз қабылданған деп саналады. 

Сынақтық мерзім еңбек келісім шарты əрекет 
еткен күннен басталады жəне оның мерзімі 
3 айдан аспауы тиіс. Сынақтық мерзімде іс 
жүзінде қызметкердің жұмыста болмаған уақыты 
есептелмейді. 

Сынақтық мерзім тағайындалмайды:
  бос орынға конкурспен тиісті лауазым бойын-

ша жұмысқа алынған тұлғалар үшін; 
  орта білім жəне жоғары білім алған жəне 

алған мамандығы бойынша бірініш рет жұмысқа 
қабылданған тұлғалар үшін; 

  мүгедектер үшін.

3. с гражданами, лишенными права занимать 
определенную должность или заниматься опреде-
ленной деятельностью в соответствии с вступив-
шим в законную силу приговором суда; 

4. с иностранцами и лицами без гражданства, 
временно пребывающими на территории Республи-
ки Казахстан, до получения разрешения местного 
исполнительного органа на привлечение иностран-
ной рабочей силы в порядке, установленном Прави-
тельством Республики Казахстан, или без соблюде-
ния ограничений или изъятий, установленных зако-
нами Республики Казахстан. 

Отличительными признаками трудового догово-
ра от иных видов договоров является наличие в нем 
одного из следующих условий: 

1. выполнение работником работы (трудовой 
функции) по определенной квалификации, специ-
альности, профессии или должности; 

2. выполнение обязательств лично с подчине-
нием трудовому распорядку; 

3. получение работником заработной платы за 
труд. 

Сроки трудового договора (для юридических 
лиц):

  на неопределенный срок;
  на определенный срок не менее одного года;
  на определенный срок менее одного года:

 - на время выполнения определенной работы;
 - на время замещения временно отсутствующего 
работника;
 - на время выполнения сезонной работы.
  на работу в должности руководителя исполни-

тельного органа работодателя – юридического лица 
заключается на срок, установленный учредитель-
ными документами работодателя или соглашением 
сторон.

Субъекты малого предпринимательства мо-
гут заключать трудовые договоры с работниками на 
определенный срок без ограничения.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его 
действия, договор считается заключенным на не-
определенный срок.

В соответствии с Трудовым кодексом РК рабо-
тодатель может установить работнику испытатель-
ный срок в целях проверки соответствия квалифи-
кации работника поручаемой работе. Обязатель-
ное условие – необходимо отразить испытательный 
срок в трудовом договоре. Если Вы забыли указать 
испытательный срок в трудовом договоре, считает-
ся, что работник принят на работу без испытатель-
ного срока.

Испытательный срок начинается с начала дей-
ствия трудового договора и его продолжительность 
не должна превышать 3 месяцев. В испытательный 
срок не засчитывается период, когда работник фак-
тически отсутствовал на работе.

Испытательный срок не устанавливается:
  для лиц, поступающих на работу по конкурсу на 

замещение соответствующей должности;
  для лиц, окончивших организации послесредне-

го и высшего образования и впервые поступающих 
на работу по полученной специальности;
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Жұмысшының сынақ мерзімі кезінде 
жұмыс нəтижесі жағымсыз болған жағдайда, 
жұмыс беруші онымен еңбек келісім шар-
тын оны жазбаша түрде ескертумен, оны бұзу 
себебін көрсетумен, сынақ мерзімінің бітуінен 7 
күнтізбелік күн бұрын бұзуға құқылы.

Егер сынақ мерзімі бітсе, жəне тараптардың 
ешқайсы да еңбек келісім шартын бұзуды талап 
етпесе, онда жұмысшы сынақ мерзімінен өткен 
болып табылады. 

Жұмыс беруші қызметкерді сынақ мерзімі 
бітпей, жоғары тұрған лауазымға ауыстырған 
жағдайда, ол сынақ мерзімін мерзімінен бұрын 
өткен болып саналады;

Еңбек келісімшартын жасау үшін қажетті 
құжаттар (Қазақстан Республикасы Еңбек 
Кодексінің 31-бабы):

  жеке басын куəландыратын құжат немесе 
төлқұжаты;

  азаматтығы жоқ тұлғаның тұруға ыхтияр хаты 
немесе куəлігі;

  білімі, біліктілігі, арнайы білімінің болуы тура-
лы құжат;

  еңбектік қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі 
бар тұлғалар үшін);

  əскери есепке алыну құжаты;
  алдын-ала медициналық куəландыруды 

өткендігі туралы құжат;
  салық төлеушінің тіркеу нөмірін (СТТН) жəне 

əлеуметтік жеке кодын (ƏЖК) алғаны туралы 
куəліктерінің көшірмелері.

Жұмыс берушінің міндеттері:
  қауіпсіз еңбек ету жағдайларын жасау;
  қызметкердің еңбекақысын (ең төмен 

еңбекақының деңгейінен төмен болмайтын) 
уақытында төлеп отыру;

  оған демалыс күндерін ұсынып отыру (апта-
сына бір немесе екі күн);

  оған жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын 
ұсыну (кем дегенде 24 күнтізбелік күн);

  науқастанған күндерінің еңбекақысын төлеп 
отыру;

  шамадан тыс жұмысының жəне мейрам жəне 
демалыс күндеріндегі жұмысының еңбекақысын 
төлеп отыру.

Қызметкердің міндеттері:
  өзінің лауазымдық міндеттерін орындап оты-

ру;
  қауіпсіздік техникасын ұстанып отыру;
  еңбек тəртібін ұстанып отыру;

Жұмыс беруші қызметкерден еңбек шар-
тында келісілмеген жұмысты орындауды та-
лап етуге құқылы емес. ҚР Еңбек кодексінің 
40-бабы.

Ебек келісім шарты тараптардың бірінің, 
жұмыс берушінің жəне қызметкердің бастамасы 
бойынша мерзімінен бұрын бұзылады. 

Еңбек келісімшартын бұзу себептері:
1) тараптардың келісімі бойынша;
2) еңбек шарты мерзімінің аяқталуы;
3) жұмысқа алушының бастамасы бойынша;
4) қызметкердің бастамасы бойынша;

  для инвалидов.
При отрицательном результате работы ра-

ботника в период испытательного срока работо-
датель вправе расторгнуть с ним трудовой дого-
вор, предупредив его в письменной форме не ра-
нее чем за семь календарных дней до истечения 
испытательного срока с указанием причин, послу-
живших основанием для признания этого работ-
ника не прошедшим испытательного срока. 

Если срок испытания истек и ни одна из сторон 
не потребовала расторжения трудового договора, 
то работник считается прошедшим испытательный 
срок. 

В случае назначения работодателем работни-
ка до истечения испытательного срока на вышесто-
ящую должность работник также считается прошед-
шим испытательный срок.

Документы, необходимые для заключения 
трудового договора (статья 31 Трудового ко-
декса РК):

  удостоверение личности или паспорт;
  вид на жительство или удостоверение лица без 

гражданства;
  документ об образовании, квалификации, нали-

чии специальных знаний;
  документ, подтверждающий трудовую деятель-

ность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
  документ воинского учета;
  документ о прохождении предварительного ме-

дицинского освидетельствования;
  копии свидетельств о присвоении регистрацион-

ного номера налогоплательщика (РНН) и социаль-
ного индивидуального кода (СИК).

Обязанности Работодателя:
  создать безопасные условия труда;
  своевременно оплачивать труд работника (не 

ниже минимального уровня з/платы);
  предоставлять ему выходные дни (один или два 

в неделю);
  предоставлять ему ежегодный оплачиваемый 

трудовой отпуск (не менее 24 календарных дней);
  оплачивать дни болезни;
  оплачивать сверхурочную работу и работу в 

праздничные и выходные дни.
Обязанности Работника:

  выполнять свои должностные обязанности;
  соблюдать технику безопасности;
  соблюдать трудовую дисциплину.

Работодатель не вправе требовать от ра-
ботника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором. Статья 40 Трудового ко-
декса РК.

Трудовой договор может быть расторгнут до-
срочно по инициативе одной из сторон, работника 
и работодателя.

Основаниями прекращения трудового договора 
являются: 

1) расторжение трудового договора по согла-
шению сторон; 

2) истечение срока трудового договора; 
3) расторжение трудового договора по инициа-

тиве работодателя; 
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5) тараптардың еркінен тыс жағдайлар бо-
йынша;

6) қызметкердің еңбек қатынастарын
жалғастырудан бас тартуы;
7) қызметкердің сайланбалы жұмысқа ауы-

суы;
8) жасасқан ЕК шарттарын бұзған жағдайда;
9) жұмысқа алушының атқару органы
басшысымен жасалған еңбек келісімшартында 

ескерілген негіздемелер бойынша.
Еңбек келісім-шартын тараптардың келісім 

бойынша бұзуға ниет білдірген еңбек келісім 
шартының тарабы келесі еңбек келісім шартының 
тарабына хабарлама жібереді. Хабарламаны 
алған тарап үш жұмыс күні ішінде жазбаша түрде 
келесі тарапқа қабылдаған шешімі туралы хабар-
лауы тиіс. 

Белгілі бір мерзімге жасалған еңбек келісім 
шарты оның мерзімі біткеннен кейін тоқталады. 
Егер еңбек елісім шартының мерзімі біткеннен 
кейін еңбек қатынастары жалғаса берсе жəне 
бірде бір тарап оны тоқтатуды талап етпесе, онда 
келісім шарттың əрекеті белгісіз мерзімге дейін 
жалғасқан болып саналады. 

Еңбек келісім шарты жұмыс берушінің бас-
тамасымен жұмысшымсен мынадай жағдайда 
бұзылуы мүмкін: 

1. жұмыс берушінің - заңды тұлғаның тара-
луы немесе жұмыс берушінің – жеке тұлғаның 
қызметінің тоқтауы; 

2. жұмысшылар саны немесе штаттың 
қысқартылуы; 

3. жұмысшының лауазымына сəйкес келмеуі 
немесе орындап отырған жұмысына біліктілігінің 
жетіспеушілігі; 

4. жұмысшының лауазымына нмесе 
атқаратын жұмысына сол жұмысты жалғастыруға 
кедергі келтіретін денсаулығына байланысты 
сəйкессіздігі; 

5. сынақ мерзімі кезінде жұмысының 
жағымсыз нəтижесі; 

6. жұмысшының орынсыз себеппен бір жұмыс 
күнінде (жұмыс кезегінде) үш сағат жəне одан да 
көп сағат бойы жұмыста болмауы; 

7. жұмысшының жұмыста ішімдік, есірткі, 
психотроптық, токсикомандық (оларға ұқсас) мас 
күйінде, оның ішінде жұмыс күні ішінде ішімдік, 
есірткі, токсикомандық (оларға ұқсас) күйді 
қоздыратын заттарды қолданған жағдайда; 

8. жұмысшының еңбекті қорғау ережелерін 
немесе өрт қауіпсіздігін немесе ауыр зардапқа, 
зақым мен апатқа əкеп соққан немесе əкеп соғатын 
көлікте қозғалыс қауіпсіздігін бұзуы; 

9. жұмысшының жұмыс орнында сот үкімімен 
немесе қаулысымен заң күшіне еніп, анықталған 
бөгденің мүлкін ұрлауы (оның ішінде ұсақ), оны 
қасақана құртуы немесе зақымдауы; 

10. ақшалай немесе тауарлық құндылықтармен 
қызмет көрсететін жұмысшының кінəлі əрекетті не-

4) расторжение трудового договора по инициа-
тиве работника; 

5) обстоятельства, не зависящие от воли сто-
рон; 

6) отказ работника от продолжения трудовых 
отношений; 

7) переход работника на выборную работу 
(должность) или назначение его на должность, ис-
ключающую возможность продолжения трудовых 
отношений, кроме случаев, предусмотренных зако-
нами Республики Казахстан; 

8) нарушение условий заключения трудового 
договора; 

9) основания, предусмотренные в трудовом 
договоре, заключенном с руководителем исполни-
тельного органа работодателя. 

Сторона трудового договора, изъявившая же-
лание расторгнуть трудовой договор по соглаше-
нию сторон, направляет уведомление другой сторо-
не трудового договора. Сторона, получившая уве-
домление, обязана в течение трех рабочих дней в 
письменной форме сообщить другой стороне о при-
нятом решении. 

Трудовой договор, заключенный на определен-
ный срок, прекращается в связи с истечением его 
срока. Если по истечении срока трудового догово-
ра трудовые отношения фактически продолжаются 
и ни одна из сторон не потребовала их прекраще-
ния, то действие договора считается продолженным 
на неопределенный срок. 

Трудовой договор с работником по инициативе 
работодателя может быть расторгнут в случаях: 

1. ликвидации работодателя - юридического 
лица либо прекращения деятельности работодате-
ля - физического лица; 

2. сокращения численности или штата работ-
ников; 

3. несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие не-
достаточной квалификации; 

4. несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие со-
стояния здоровья, препятствующего продолжению 
данной работы; 

5. отрицательного результата работы в период 
испытательного срока; 

6. отсутствия работника на работе без уважи-
тельной причины в течение трех и более часов под-
ряд за один рабочий день (рабочую смену); 

7. нахождения работника на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотического, психотропного, 
токсикоманического опьянения (их аналогов), в том 
числе в случаях употребления в течение рабочего 
дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, 
наркотического, токсикоманического опьянения (их 
аналогов); 

8. нарушения работником правил охраны тру-
да или пожарной безопасности либо безопасности 
движения на транспорте, которое повлекло или мог-
ло повлечь тяжкие последствия, включая травмы и 
аварии; 
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месе əрекетсіздікті жасауы, егер бұл əрекеттер не-
месе əрекетсіздік оған жұмыс берушінің тарапы-
нан сенімді жоғалтуға негіз болса ; 

11. тəрбиелеу функциясын атқаратын 
жұмысшының сол жұмысты жалғастыруға 
үйлеспейтіін адамгершілікке жат қылықтарды жа-
сауы; 

12. жұмысшының еңбек міндеттемелерін 
атқару барысында белгілі болған мемлекеттік 
құпияларды құрайтын мəліметтерді жəне басқа 
заңмен қорғалатын құпияларды жариялауы; 

13. еңбек міндеттерін орынсыз себептермен 
жұмысшының қайталай орындамауы немесе тиісті 
түрде орындамауы, егер бұл кезге дейін тəртіптік 
шара қолданылса; 

14. Қазақстан Республикасының заңдарымен 
белгіленген жағдайда жұмысшының мемлекеттік 
құпияларға жіберу рұқсатын тоқтату; 

15. жұмысшының жұмыс берушіге еңбек 
келісім шартын жасауда жалған құжаттар немесе 
мəліметтер ұсынуы, егер құжататр түпнұсқасы не-
месе мəліметтер еңбек келісім шартын жасаудан 
бас тартуға негіз болып табылса; 

16. жұмыс берушінің атқарушы органының бас-
шысымен, оның орынбасарымен немесе жұмыс 
берушінің бөлімше басшысымен жұмыс берушіге 
материалдық зиян келтірген еңбек міндеттерін 
бұзу; 

17. жұмысшының екі айдан артық мерзімде 
уақытша жұмысқа жарамсыздық салдарынан 
жұмысқа келмеуі, тек жұмысшының жүктілігіне 
жəне бала тууына байланысты демалыста болған 
кезінен басқа, сондай-ақ егер науқасы Қазақстан 
Республикасы Үкіметімен бекітілген ұзақ уақыт 
бойы жұмысқа жарамсыздыққа белгіленген ау-
рулар тізіміне жатса. Өндірістік жарақатқа не-
месе кəсіби науқасына байланыс-ты еңбекке 
қабілеттігін жоғалтса, жұмыс орны (лауазымы) 
еңбекке қабілеттілігі қалпына келгенше немесе 
мүгедектік тағайындалғанға дейін сақталады; 

18. жұмысшының сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылық жасаса, сот актісіне сəйкес ары қарай 
жұмыс істеу мүмкіндігінен айрылады.

Еңбектік келісімшартты жұмыс берушінің бас-
тамасы бойынша қызметкердің уақытша жұмысқа 
жарамсыз болуы мен оның жыл сайынғы еңбек де-
малысында болуы кезінде бұзуға жол берілмейді 
(айрықша жағдай – компанияның таратылуы).

Жұмысшы сонымен қатар өз бастамасы 
бойынша еңбек келісім шартын бұзуға құқылы, 
ол туралы жұмыс берушіні бір айдан кем емес 
мерзімде жазбаша ескертеді. Жұмысшы мен 
жұмыс берушінің арасында келісу бойынша еңбек 
келісім шарты ескертілген мерзімге дейін бұзылуы 
мүмкін. 

Еңбек келісім шарты сотпен жарамсыз болып 
табылады оның мынадай жағдайда жасалғанында: 

9. совершения работником по месту работы 
хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленного вступившим в законную силу приго-
вором или постановлением суда; 

10. совершения виновных действий или бездей-
ствия работника, обслуживающего денежные или 
товарные ценности, если эти действия или бездей-
ствие дают основания для утраты доверия к нему со 
стороны работодателя; 

11. совершения работником, выполняющим вос-
питательные функции, аморального проступка, не 
совместимого с продолжением данной работы; 

12. разглашения работником сведений, состав-
ляющих государственные секреты и иную охраняе-
мую законом тайну, ставших ему известными в связи 
с выполнением трудовых обязанностей; 

13. повторного неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинар-
ное взыскание; 

14. прекращения допуска работника к государ-
ственным секретам в случаях, установленных зако-
нами Республики Казахстан; 

15. представления работником работодателю за-
ведомо ложных документов или сведений при заклю-
чении трудового договора, если подлинные докумен-
ты или сведения могли являться основаниями для 
отказа в заключении трудового договора; 

16. нарушения трудовых обязанностей руководи-
телем исполнительного органа работодателя, его за-
местителем либо руководителем подразделения ра-
ботодателя, повлекшего причинение материального 
ущерба работодателю; 

17. неявки работника на работу более двух меся-
цев подряд вследствие временной нетрудоспособно-
сти, за исключением случаев нахождения работника 
в отпуске по беременности и родам, а также если за-
болевание входит в перечень заболеваний, для кото-
рых установлен более длительный срок нетрудоспо-
собности, утверждаемый Правительством Республи-
ки Казахстан. За работником, утратившим трудоспо-
собность в связи с производственной травмой или 
профессиональным заболеванием, место работы 
(должность) сохраняется до восстановления трудо-
способности или установления инвалидности; 

18. совершения работником коррупционного 
правонарушения, исключающего в соответствии с су-
дебным актом возможность дальнейшей работы.

Не допускается расторжение трудового догово-
ра по инициативе работодателя в период временной 
нетрудоспособности и пребывания работника в еже-
годном трудовом отпуске (исключение – ликвидация 
компании).

Работник также вправе по своей инициативе рас-
торгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра-
ботодателя письменно не менее чем за один месяц. 
По соглашению между работником и работодателем 
трудовой договор может быть расторгнут до истече-
ния срока предупреждения.

Трудовой договор признается судом недействи-
тельным в случаях его заключения: 
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1. жалған, жəбір, қауіп-қатер əсерімен; 
2. іс жүзінде немесе заңды шарт жасауға 

мүдделі болмаса (жалған келісім шарт); 
3. қабілетсіз деп танылған тұлғамен; 
4. он төрт жасқа толмаған тұлғамен, 

тек жұмысты атқару сабақтан бос уақытта 
қарастырылса, денсаулығына зиян келтірмей 
жəне оқу процесін бұзбаған жағдайда; 

5. он алтыға толмаған тұлғамен, оның ата-
анасының, қамқоршысының, асыраушысының 
жазбаша келісімінсіз. 

Ұжымдық келісім шарт
Жұмыс беруші мен қызметкерлердің 

(қызметкерлер өкілдерінің) арасында жасалады 
жəне оған төмендегідей ережелер кіреді:

  еңбекақы төлеуді нормалау, оның форма-
лары, жүйелері, тарифтік мөлшерлемелер мен 
еңбекақылардың мөлшері туралы;

  жəрдемақылар мен өтемақыларды төлеу тура-
лы;

  ұйымдағы тиісті лауазым бойынша ең жоғары 
жəне ең төменгі жалақы мөлшерлерінің арасындағы 
жол берілетін ара қатысы туралы;

  разрядаралық коэффициенттерді белгілеу тура-
лы;

  жұмыс уақыты мен тынығу уақытының ұзақтығы 
туралы, еңбек демалыстары туралы;

  қызметкерлерге ұсынылатын кепілдіктер туралы.

  Еңбек қатынастары 
барысында заң норма-
ларын ұстанып отыру 
– кез келген деңгей мен 
ауқымдағы жұмыс беруші 
үшін міндетті шарт. 

  Əр адамның еңбек 
саласындағы өз құқық-
тары мен еркіндіктерін 
жүзеге асырудың тең 
мүмкіндіктері бар.

  Қызметкерлерге ар-
нап еңбек жағдайларын 
нашарлау жағына қарай 
өзгертуге жол берілмейді!

1. под влиянием обмана, насилия, угрозы; 
2. без намерения создать фактические или юри-

дические последствия (мнимый трудовой договор); 
3. с лицом, признанным недееспособным; 
4. с лицом, не достигшим четырнадцати лет, 

за исключением случаев, когда выполнение работы 
предусмотрено в свободное от учебы время работы, 
не причиняет вреда здоровью и не нарушает процесс 
обучения; 

5. с лицом, не достигшим шестнадцати лет, без 
письменного согласия одного из родителей, попечи-
теля, усыновителя. 

Коллективный договор
Заключается между работодателем и ра-

ботниками (представителями работников) и 
должен включать следующие положения:

  о нормировании, формах, системах опла-
ты труда, размерах тарифных ставок и окла-
дов;

  о выплате пособий и компенсаций;
  о допустимом соотношении между макси-

мальным и минимальным размерами заработ-
ной платы по соответствующей должности в ор-
ганизации;

  об установлении межразрядных коэффици-
ентов;

  о продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, трудовых отпусках;

  о гарантиях работникам.

  С о б л ю д е н и е 
норм закона в процес-
се трудовых отноше-
ний – обязательное 
условие для работо-
дателя любого уровня 
и масштаба. 

  Каждый человек  
имеет равные возмож-
ности в реализации 
своих прав и свобод в 
сфере труда.

  Не допускает-
ся изменение условий 
труда для работников 
в сторону ухудшения!



61

Бастапқы капитал 

Бастапқы капитал – бұл өз ісіңді бастау 
үшін қажет болатын қаражат.

Бастапқы капиталдың қажеттілігін 
қалай анықтауға болады?

Бастапқы капиталға қажеттілікті анықтау үшін 
бизнестің қажеттілігін түсіну қажет. 

Ғимарат, құрал-жабдық, автокөлік алу үшін 
қажетті қаражатты санағаннан кейін, Сіз ұзақ 
мерзімді инвестиция деп аталатын бастапқы 
капиталдың бөлімін анықтайсыз. Ұзақ мерзімді 
болу себебі – ол ақша бірден қайтарылмайды, 
оның орнын толтыру үшін айтарлықтай уақыт 
қажет болады.

Стартовый капитал 

Стартовый капитал – это средства, необходи-
мые для того, чтобы начать собственное дело.

Как определить потребность 
в стартовом капитале?

Для определения потребности в стартовом 
капитале необходимо понимать потребности биз-
неса. 

Рассчитав необходимые суммы на приобре-
тение зданий, оборудования, автотранспорта, Вы 
определите ту часть стартового капитала, которая 
называется долгосрочными инвестициями. Дол-
госрочными – потому что эти деньги окупятся не 
сразу, понадобится достаточно продолжительное 
время для их окупаемости.

Көрпеңе қарай көсіл.
Ноги вытягивай по своему одеялу.

Казахская пословица

КƏСІПКЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚАРЖЫ
ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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Бастапқы капиталдың көзі 
Ақшаны қайдан алуға болады? Бұл өз ісін 

жаңадан бастап келе жатқан кəсіпкер үшін аса 
бір күрделі мəселенің бірі болып табылады. Жəне 
көп жағдайда көптеген қызықты идеялары бар 
белсенді адамдар өз ісін бастау үшін ақшаның 
жетіспеуіне байланысты оларды жүзеге асырудан 
бас тартуға мəжбүр болуда. Сізге жағдайлардың 
жетегінде қалып қоймай, осы қиыншылықтарды 
жеңіп жəне не болса да өз ісіңізді бастауды 
ұсынамыз, кəсіпкердің өмірінде қиындықтар əлі 
жеткілікті болады.

Меншікті жинақтауларыңыз бен өзіңізге 
достарыңыз бен жақындарыңыз ұсынатын 
көмекпен қатар бастапқы капиталдың өзге 
де көздері бар. Жəне де келешек кəсіпкердің 
міндетіне осы көздерді тауып жəне оларды тиімді 
түрде пайдалану жатады.

Источники стартового капитала
Где взять деньги? Это вопрос, который чаще 

всего является одним из самых сложных для на-
чинающего предпринимателя. И в большинстве 
случаев люди активные, у которых есть масса ин-
тересных идей, вынуждены отказаться от их ре-
ализации из-за нехватки денег. Предлагаем Вам 
не идти на поводу у обстоятельств, в жизни пред-
принимателя будет достаточно сложностей, а по-
пытаться преодолеть эти сложности и все-таки на-
чать свое дело.

Помимо собственных накоплений и той помо-
щи, которую Вам окажут друзья и близкие, есть и 
другие источники стартового капитала. Задача бу-
дущего предпринимателя - найти эти источники и 
эффективно их использовать.

Кəсіпкерлердің өмірінен
Из жизни предпринимателей

Келешек кəсіпкерлер Арман мен Əлияның фермерлік шаруашылығына арналған қажетті
бастапқы капиталдың сомасы қандай болмақ?
Мұны есептеу сондай бір қиын шаруа емес.
Какова же сумма необходимого стартового капитала для фермерского хозяйства будущих 
предпринимателей Армана и Алии?
Расчет не так сложен, как может показаться.

Айы, теңге
Месяц, тенге

Х 12 ай, теңге
Х 12 месяцев, тенге

Ұзақ мерзімді қажеттіліктер ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Долгосрочные потребности ИНВЕСТИЦИИ

Ферманың құрылысы
Строительство фермы 200 000 тг.
ІҚМ сатып алу 
Покупка КРС 1 500 000 тг.
Фермаға арнап жабдықтар сатып алу 
Покупка оборудования для фермы 150 000 тг.
Көлік құралдарын сатып алу
Покупка транспортных средств 750 000 тг.
БАРЛЫҒЫ: 2 600 000 тенге
ИТОГО:  2 600 000 тенге

Қысқа мерзімді қажетіліктер  АЙНАЛЫМДАҒЫ КАПИТАЛ 
(12 айға арнап есептеумен)

Краткосрочные потребности ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ
(из расчета на 12 месяцев)

Шикізат пен материалдың қоры
Запас сырья и материалов 30 000 тг. 360 000 тг.
Сақтандыру
Страхование 30 000 тг.
БАРЛЫҒЫ: 390 000  тенге
ИТОГО: 390 000  тенге
БАРЛЫҒЫ қажет ақша:
ВСЕГО необходимо денег: 2 990 000 тенге
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Меншікті жинақтаулар
Көптеген кəсіпкерлер өз бизнесін үшінші 

тараптардың көмегіне жүгінбей-ақ өз қаражаттары 
мен жинақтауларына сүйенумен бастаған болатын. 
Көп нəрсе қызмет түріне, өндіріс ауқымы мен Сіздің 
жоспарларыңызға байланысты болып келеді. 

Өз жинақтауларыңызды іске жұмсау – тəуекелдік 
қадам. Мұндай əрекетке жауапкершілікпен қараған 
дұрыс.

Егер Сіз Серіктестікті құрып жатсаңыз, Сіз 
өзіңіздің бизнес бойынша серіктестеріңізбен бірге 
бизнесті ашуға арнап белгілі бір үлесіңізді/ақшаның 
белгілі бір бөлігін салымдауға тиіссіз. Мұндағы 
жауапкершілік Сіздің үлесіңізге тең болады. 

Жекеменшік несие – туыстарыңыз бен 
таныстарыңыздың ақшасын қатыстыру кəсіпкерлікті 
қаржыландырудың негізгі көздерінің бірі болып 
табылады. Достарыңыздан, таныстарыңыздан, 
туыстарыңыздан қарызға алған ақша əрбір бесінші 
кəсіпорынды қаржыландырудың негізгі көздерінің 
«үштігіне» жатады.

Несиелер
Несие - қарызға ұсынылған ақшаның сомасы. 

Несие – Сізге қарызға берілген ақша, сыйақы – Сіз 
несиені пайдаланғаныңыз үшін төлеп отыратын 
несиенің жалпы сомасының пайыздары.

Несиелерді екінші деңгейдегі банктер ұсынады.

Собственные накопления 
Многие предприниматели начинали свой 

бизнес, не прибегая к помощи третьих сторон, 
на собственные средства и накопления. Многое 
зависит от вида деятельности, масштабов про-
изводства и Ваших планов.

Вложить свои накопления в дело – шаг ри-
скованный. Надо подойти к нему крайне ответ-
ственно. 

Если Вы создаете товарищество, Вы долж-
ны будете внести определенную долю/часть 
денег наряду со своими партнерами по бизне-
су. Здесь ответственность будет равна Вашей 
доле.

Частный кредит - привлечение денег род-
ственников и знакомых. Является одним из 
основных источников финансирования пред-
принимательства. Средства, полученные взай-
мы у друзей, знакомых, родственников, входят 
в «тройку» основных источников финансирова-
ния каждого пятого предприятия. 

Кредиты
Кредит - сумма денег, переданная взаймы. 

Кредит – деньги, которые Вам дают в долг, воз-
награждение – проценты от общей суммы кре-
дита, которые Вы выплачиваете за пользование 
кредитом.

Кəсіпкерлердің өмірінен
Из жизни предпринимателей

Біздің кейіпкерлер, Арман мен Əлия, меншікті қаражаттарын жинап жəне туыстарынан
көмек алғаннан кейін мынаны анықтады:
НАШИ ГЕРОИ, АРМАН И АЛИЯ, СОБРАВ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ОБРАТИВШИСЬ ЗА 
ПОМОЩЬЮ К РОДСТВЕННИКАМ, ВЫЯСНИЛИ:
ҚАЖЕТ АҚШАНЫҢ БАРЛЫҚ СОМАСЫ:
ВСЕГО необходимо денег:

2 990 000 ТЕНГЕ

Соның ішінде меншікті қаражат
Из них собственных средств

1 000 000 тенге

Туыстардың көмегі
Помощь родственников

1 000 000 тенге

Несие
Кредит

990 000 тенге
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Банктен несие алу үшін Сізге ең алдымен ТЭН 
(техникалық-экономикалық негіздеме) қажет. Егер 
банкте ТЭН-ның формасына қатысты талаптар 
қолданылса, Сізге банкілік форманы толтыру керек 
болады.

Алайда, қалай болғанда да негіздеме 
сендіретіндей болуы тиіс жəне банк соны оқып 
шығып, Сізге несиеге ақша беру туралы шешім 
шығаруы тиіс. ТЭН-ды əзірлеу кезіндегі алғашқы 
кезектегі міндет – бизнесті дамытудың келешегі мен 
жоспарланып отырған пайданы көрсету.

Несиені беру туралы шешім осыған байланыс-
ты болады.

Қазақстан Республикасында кəсіпкерлік 
қызметті дамытуға арнап барлық алғышарттар 
туындауда, кəсіпкерлікті, шағын жəне орта 
бизнесті мемлекеттік қолдау жөніндегі кең 
ауқымды шаралар қолданылуда. Қазіргі уақытта 
Қазақстанның барлық ірі банктерінде шағын 
бизнесті несиелендіру бағдарламалары жұмыс 
істеуде. Бұл бағдарламалардың артықшылығы – 
ұзақ несиелендіру мерзімі жəне төмен пайыздық 
мөлшерлемелер. Бұл бағдарламалар туралы 
ақпаратты сіз телефон арқылы банк мамандарынан 
немесе банктің веб-сайттарынан ала аласыз.

Инвестициялық несие
Капиталға (негізгі құралдарға) қатысты ұзақ 

мерзімді қажеттіліктерге арнап ұсынылады. Олар:
  ғимараттар мен құрылыстар,
  жабдықтар, білдектер,
  технологиялық желілер,
  автокөлік.

Овердрафт
Бұл компанияның ақшалай қаражаттардың 

уақытша жетіспеушілігінен немесе ағымдағы 
есеп айырысуларды аяқтау үшін есепшот-
та болмауына байланысты соларға қатысты 
қажетсінулері туындаған кездегі ағымдағы қызметін 
қамсыздандыруға арнап берілетін кепілсіз қысқа 
мерзімді қарыз ақша.

Бұл:
  компанияның сатып алып жатқан тауарлық-

материалдық 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 
бизнес қана қаржыландырылады.

Кредиты выдаются банками второго уров-
ня. 

Для получения кредита в банке Вам, 
прежде всего, понадобится ТЭО (технико-
экономическое обоснование). Если в банке су-
ществуют требования по форме ТЭО, Вам не-
обходимо заполнить банковскую форму. 

Но в любом случае обоснование долж-
но быть убедительным, и банк должен, прочи-
тав его, вынести решение о выдаче Вам денег в 
кредит. Первоочередная задача при подготовке 
ТЭО – показать перспективы развития бизнеса 
и планируемую прибыль. От этого будет зави-
сеть решение о выдаче кредита.

 В Республике Казахстан интенсивно соз-
даются все предпосылки развития предприни-
мательской деятельности, применяются широ-
комасштабные меры по государственной под-
держке предпринимательства, малого и сред-
него бизнеса. В настоящее время во всех круп-
ных банках Казахстана действуют програм-
мы кредитования малого бизнеса на льготных 
условиях. Преимущества этих программ – дли-
тельные сроки кредитования и низкие процент-
ные ставки. Информацию об этих программах 
Вы можете получить от специалистов банка по 
телефону или найти на банковских веб-сайтах.

Инвестиционный кредит
Выдается на долгосрочные потребности в 

капитале (основные средства), такие как:
  здания и сооружения; 
  оборудование, станки; 
  технологические линии; 
  автотранспорт.

Овердрафт
Это краткосрочный беззалоговый заем для 

обеспечения текущей деятельности компании. 
Выдается при возникновении у компании по-
требности в денежных средствах в случае их 
временной недостаточности или отсутствия на 
счете для завершения текущих расчетов. Это: 

  оплата расчетных документов за приобрета-
емые товарно-материальные ценности и услуги 
по основной деятельности компании; 

  перечисление налоговых и иных обязатель-
ных платежей компании; 

  проведение платежей по операционным и 
иным расходам компании и другие хозяйствен-
ные цели; 

  в особых случаях в зависимости от специ-
фикации бизнеса и по согласованию с банком 
овердрафт может быть использован для выпла-
ты заработной платы работникам компании. 

Преимущества овердрафта – нет необходи-
мости в залоге и быстрое оформление.

Недостаток овердрафта – финансируется 
только существующий бизнес.
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Лизинг
Бұл негізгі құралдарды жалға алу форма-

сы, мүлікті пайдалануға алу. Бұл кəсіпорындарға 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін негізгі 
қорларды сатып алып жəне жаңартып отыруға 
мүмкіндік беретін қаржылық аспап. Шын мəнінде, 
лизинг дегеніміз – бұл мүлікті артынша са-
тып алу құқығымен ұзақ мерзімді жалға алу. 
Мүлік лизингінің бүкіл мерзімі бойы лизингілік 
компанияның меншігінде қалып отырады. 
Лизингтің затына ғимараттар, құрылыстар, маши-
налар, жабдықтар,керек-жарақ, көлік құралдары, 
жер телімдері мен кəсіпкерлік мақсатта пайдала-
нылатын өзге кез келген түрдегі негізгі құралдар 
жатуы мүмкін.

Лизингілік компания лизинг алушының өтініші 
бойынша лизинг келсімшартын жасасқаннан кейін 
жəне, əдетте, аванстық төлемді алғаннан кейін 
лизинг затын (автокөлікті, жабдықты, ғимаратты/
құрылысты) алады жəне оны лизинг алушыға 
соның уақытша пайдалануына арнап тапсырады.

Коммерциялық несие
Сатушының сатып алушыға сатылған 

тауарлардың төлемін кейінге шегеру түрінде та-
уар түрінде ұсынатын несиесі.

Банктік несиені қалай алуға болады
Банктермен жұмысты ерте бастау не үшін 

қажет? Сенімді серіктес-банкіңіз бола алатын 
банкті таңдау – əр кəсіпкер өміріндегі ең маңызды 
шешімдердің бірі. Өзінің маңыздылығы бойынша 
банкті таңдау болашақ жұбайыңызды таңдаудан кем 
түспейді. Ол көбінде сіздің болашақ бизнесіңіздің 
ауқымын белгілейді. Сіздің болашақ табыстарыңыз 
бен сəтсіздіктеріңіз де соған байланысты.

Егер кімде-кім сізге тұрмысқа шығып не-
месе үйленгісі келсе – бұл сенімділіктің үлкен 
нəтижесі. Сол сияқты банктен несие алу да – бұл 
жетілгендікке қатысты жасалған тест, оған қоса, бұл 
тек сіздің кəсіпорныңыздың ғана емес, сондай-ақ, 
кəсіпкер ретінде сіздің де жетілгендіңіздің көрсеткіші. 
Серіктестеріңіз бен жеткізушілеріңіз үшін бұл – 
сіздің беделіңіздің жоғары бағалануының маңызды 
белгісі. Мұндай белгінің бірі – ол сіздің мінсіз төлем 
тəртібіңіз. Пайыздарды уақытында төлеу, қарызды 
қайтару жəне жаңа несиені алу біртіндеп сізге жəне 
сіздің бизнесіңіздегі жаңа мүмкіндіктерге жол аша-
ды.

Осылайша, біртіндеп сіздің банктермен қарым-
қатынастарыңыздың тарихы, былайша айтқанда, 
несиелік тарихыңыз қалыптасады. Бұл – сіздің 
беделіңіздің аса маңызды (алайда жалғыз бұл 
емес) құрамдас бөлігі.

Бедел жылдар бойы қалыптасып отырады. 
Алайда оны бір-ақ күнде жəне біржолата жойып 
жіберуге болады, яғни, «қирату оңай – жасау қиын». 
Несиені қайтармау, пайыздарды төлеуді кешіктіру, 
жəне тіпті сіздің банкпен жасасқан келісімшарттың 
қаржылық емес шарттарын орындамауыңыз 
сіздің жақсы атыңызға кір келтіріп жəне қарыздық 
қаржыландыруға қол жеткізу мүмкіндігінен айырып, 

Лизинг
Это форма аренды основных средств, по-

лучение имущества в пользование. Это финан-
совый инструмент, позволяющий предприяти-
ям приобретать и обновлять основные фонды 
для осуществления предпринимательской дея-
тельности. По сути, лизинг - это долгосрочная 
аренда имущества с последующим правом вы-
купа. Имущество остается в собственности ли-
зинговой компании на весь срок лизинга. Пред-
метом лизинга могут быть здания, сооружения, 
машины, оборудование, инвентарь, транспорт-
ные средства и любые другие основные сред-
ства, используемые в предпринимательских 
целях. 

Лизинговая компания по заявке лизингополу-
чателя, после заключения договора, и, как прави-
ло, получения авансового платежа, приобрета-
ет предмет лизинга (автомобиль, оборудование, 
здание/сооружение) и передает его во временное 
пользование лизингополучателю. 

Коммерческий кредит
Кредит, предоставляемый в товарной форме 

продавцом покупателю в виде отсрочки платежа 
за проданные товары.

Как получить банковский кредит
Почему работать с банками нужно начинать 

как можно раньше?
Выбор банка, способного стать надежным 

банком-партнером – одно из ключевых решений 
в жизни каждого предпринимателя.

По своей значимости выбор банка сопоста-
вим с выбором будущего супруга или супруги. 
Именно он во многом определит контуры вашего 
бизнеса на ближайшие годы. Именно от него бу-
дут зависеть ваши будущие успехи или неудачи. 

Если кто-то хочет на вас жениться или выйти 
замуж – это большой кредит доверия. Точно так 
же получение кредита в банке – это тест на зре-
лость, причем зрелость не только вашего пред-
приятия, но и лично вас как предпринимателя. 
Для ваших партнеров и поставщиков – это важ-
ный сигнал о хорошей оценке вашей репутации. 
Следующим таким сигналом станет ваша безуко-
ризненная платежная дисциплина. Своевремен-
ная уплата процентов, возврат долга и получе-
ние нового кредита постепенно открывают вам и 
вашему бизнесу дорогу к новым возможностям.

Так, шаг за шагом формируется история ва-
ших взаимоотношений с банками – так называ-
емая кредитная история. Это очень важная (но 
не единственная) составная часть вашей репу-
тации.

Репутация создается годами. Но разрушить 
ее можно за один день и навсегда – как говорит-
ся, «ломать – не строить». Невозврат кредита, за-
держки в уплате процентов и даже ваша необяза-
тельность в исполнении нефинансовых условий 
договора с банком перечеркнут ваше доброе имя 
и надолго отбросят вас в «каменный век» бизне-
са, закрыв доступ к заемному финансированию.
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сізді бизнестің «тас ғасырына» ұзақ уақытқа кері 
ысырып тастайды.

Банктермен байланысты несие қажет бола-
тын уақыттан неғұрлым ерте орнатқан жөн бола-
ды. Бұл, əсіресе, банк үшін сипаттамалары аса 
көріксіз болып келетін шағын бизнес үшін маңызды. 
Оның үстіне шағын кəсіпкердің қолында банк-
ке ұсынатын қомақты кепілі де бола бермейді. Бұл 
жағдайда банк сізге несиені сіздің іскерлік жəне жеке 
қасиеттеріңізді кепіл етумен ұсынатын болар. Алай-
да олардың бар екендігін дəлелдеу жəне жақсы бе-
делге ие болу – бір күннің шаруасы емес. Егер сіз 
банктен ешқашан несие алып көрмеген болсаңыз, 
мынадай кеңеске құлақ асыңыз: аз нəрседен бастап 
жəне мүмкіндігінше ертерек əрекет ете бастаңыз. 
Сіздің банкпен табысты қарым-қатынастарыңыздың 
тарихы алғашқы несиені алғанға дейіннен көп уақыт 
бұрын басталуы мүмкін.

Өзіңізге ұнаған банкте шот ашу арқылы сіз банк-
ке сіздің төлемдеріңіздің бүкіл тарихын көрсету 
мүмкіндігіне ие боласыз. Белгілі бір уақыт бойы 
банк сіздің шотыңызға түсіп жатқан түсімдердің ста-
тистикасын жинақтап, сол арқылы солардың даму-
ын көріп, қаржы көздерін түсініп, маусымдылығына 
баға беріп, сіздің бизнесіңіздің көлемі мен келешегі 
туралы жанама қорытынды жасауы мүмкін. Сіздің 
есепшілеріңіз банкпен қашықтан жұмыс жүргізу 
тəжірибесіне сай жəне кеңседен шықпай-ақ, 
«банк-клиент» жүйесі арқылы шот бойынша үзінді 
көшірмелерді алып отыру мүмкіндігіне ие болады.

Мүмкін, біраз уақыт өткеннен кейін банк сізге 
қайсыбір несиелік құрал қолдануға ұсыныс жасайтын 
болар. Мысалы, овердрафт алу – сіздің шотыңызда 
қалған қаржыдан асып түсетін қаржы көлемінде 
төлемдерді төлеп, қарызыңызды бір немесе бірнеше 
күндер ішінде түсуге тиісті төлемдердің көмегімен 
өтеу мүмкіндігі. Сондай- ақ, факторинг қызметін пай-
далану, яғни белгілі бір төлем үшін келісім бойын-
ша сізге мерзімін кейін шегерумен төлеп отыратын 
сіздің тұрақты клиенттеріңіздің қарыздарын өтеп 
отыру. Бұл сізге ақшаны айналымға тез қайтаруға 
мүмкіндік береді жəне жұмыс тиімділігін арттырады.

Тағы бір маңызды нəрсе, сіз банкке алғаш рет 
келгеннің өзінде ол сіз үшін тегін кеңес берушіге ай-
налуы мүмкін. Банктер экономиканың түрлі сек-
торларында жұмыс істейтін кəсіпорындардың 
қызметімен жақсы таныс. Жəне де көптеген кеңес 
беру компанияларына қарағанда банк өзінің берген 
кеңестерінің ақырғы нəтижесіне мүдделі болады – 
сіздің бизнесіңіздің экономикалық тиімділігінің артуы 
несиені қайтару мүмкіндігіне де септігін тигізеді.

Біраз уақыт өткеннен кейін сіз өзіңіздің алғашқы 
«нағыз» несиеңізді алып көруіңізге болады. Мұны 
кез келген жағдайда тіпті сізге əзірше ақша қажет 
болмаса да жасап көргеніңіз жөн. Алғашқы несиеңіз 
шағын ғана болсын. Нəтижесінде сіз бүкіл несиелік 
процесті бастан аяғына дейін өту арқылы пайдалы 
тəжірибеге ие боласыз.

Сəтсіздікке ұшыраған жағдайда сіз өзіңіздің 
банк үшін тартымсыз болуыңыздың себебін түсінетін 
боласыз. Банк белгілеген кемшіліктер қандай да бір 
сыртқы жəне уақытша жағдайларға байланысты бо-

Связи с банками нужно устанавливать за-
долго до того, как вам понадобится кредит. Это 
особенно важно для малого бизнеса, характери-
стики которого не всегда являются привлекатель-
ными для банка. Да и хорошими залогами ма-
лый предприниматель редко может похвастать. В 
этом случае банк скорее выдаст вам кредит под 
ваши деловые и личные качества. Но доказать их 
наличие и получить хорошую репутацию – дело 
не одного дня. Если вы никогда не брали банков-
ские кредиты – воспользуйтесь советом: начи-
найте с малого и как можно раньше. Успешная 
история ваших взаимоотношений с банком может 
начаться задолго до получения первого кредита.

Открыв счет в понравившемся вам банке, вы 
получаете возможность показать банку всю исто-
рию ваших платежей. В течение определенного 
времени банк сможет накопить статистику посту-
плений на ваш счет – увидеть их динамику, по-
нять источники, оценить сезонность, сделать кос-
венные выводы о размере и перспективах ваше-
го бизнеса. Ваши бухгалтера смогут получить 
практику удаленной работы с банком – проводить 
платежи и получать выписки по счету, не выходя 
из офиса, с помощью системы «банк-клиент».

Возможно, что через некоторое время банк 
сам предложит вам воспользоваться каким-либо 
кредитным инструментом. Например, получить 
овердрафт – возможность осуществлять пла-
тежи в размере, превышающем остаток на ва-
шем счете, с погашением вашего долга за счет 
поступлений, ожидаемых в течение дня или че-
рез несколько дней. Либо воспользоваться услу-
гами факторинга, т.е. за определенную плату по-
гашать долги ваших постоянных покупателей, ко-
торые по договоренности с вами платят с отсроч-
кой. Это поможет вам быстрее возвращать день-
ги в оборот и повысит эффективность работы.

Немаловажно, что банк может стать для вас 
хорошим бесплатным консультантом, даже если 
вы обратились в него впервые. Банки хорошо 
знакомы с деятельностью предприятий, работа-
ющих в самых разных секторах экономики. И при 
этом, в отличие от многочисленных консультаци-
онных компаний, банк напрямую заинтересован 
в конечном результате своих консультаций – в 
результате повышения экономической эффек-
тивности вашего бизнеса увеличивается вероят-
ность возврата кредита.

Через некоторое время вы сможете попробо-
вать получить ваш первый «настоящий» кредит. 
Сделайте это в любом случае – даже если день-
ги вам пока не нужны. Пусть первый кредит бу-
дет совсем небольшим. Но вы сможете получить 
ценный практический опыт, пройдя весь кредит-
ный процесс «от А до Я».

В случае неудачи вы сможете понять причи-
ну вашей непривлекательности для банка. Впол-
не возможно, что отмеченные банком недостат-
ки вызваны чем-то внешним и временным. На-
пример, причиной отказа в кредите может стать 
небрежно подготовленная вами документация, 
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луы мүмкін. Мысалы, несиені беруден бас тарту 
себебіне сіздің бизнесіңіздің жағдайы мен оны да-
мыту келешегін көрсететін өзіңіздің сауатсыз түрде 
əзірлеген құжаттарыңыз жатуы мүмкін. Мұндай 
жағдайда сіз қателеріңізді түзетіп артынша тура сол 
банкіден несие алуыңызға болады.

Бұған қоса сіз өз қызметкерлеріңіздің – 
есепшілер, бюджеттік жұмыскерлердің жұмысын 
жан-жақты жəне біршама əділ бағалап жəне, қажет 
болған жағдайда, керекті кадрлық шешімдерді 
қабылдай аласыз, бұл өте маңызды.

Қызықты жағдай, несиені ол сізге қажет емес 
жағдайда алу оңайға түседі. Банкирлердің ара-
сында мынадай мақал бар: «Сізге ақшаның керек 
емес екендігін дəлелдеңіз. Сол кезде мен ақшаны 
Сізге ұсынатын боламын». Мұндай жағдайда сіз 
жақсы шарттарға ие болып, өзі «кенеттен» қажет 
болып қалуы мүмкін несиелік лимитті ала аласыз, 
жəне сөйтіп өз несиелік тарихыңызды толықтыра 
бастауыңызға болады. 

Сондықтан, банктермен жұмысты «аз мөлшерде 
ақша алудан» жəне несие сізге шұғыл қажет бола-
тын сатыға дейін жеткізбей-ақ, алдын ала бастаған 
жөн. Банк үшін сіздің бизнесіңіз айдан анық, ал 
білікті банк маманы сізге ақшаның қаншалықты 
қажет екендігін тез бағалай алады. Банкке (оның 
үстіне сізді танымайтын банкке) «шұғыл жағдайда» 
келумен сіз ыңғайлы несиелендіру шарттары-
на қол жеткізе алмайсыз. Оның үстіне, жағдайдың 
«шұғылдық» сипатқа ие болуының өзі – бұл банкир 
үшін қарызгердің сенімсіздігін тудыратын «қызыл 
жалау» болып табылады.

Есіңізде болсын, несиелерді «аялдамаларда» 
ұсыну заманы артта қалған. Қазір өзіндік ережелері 
бар қатынастар дəуірі басталды. Бұл ережелер 
түсінікті, қарапайым жəне əділ болып табылады. 
Жəне оларды білген жөн. Бұл бөлімде біз сізге бан-
ктермен жұмыс жүргізуге, несие алуға көмектесетін 
жəне, біздің сенуімізше сізді осы бір қиын істегі, тіпті 
былайша айтқанда, сіз бен банктің арасындағы 
серіктестіктікті орнату өнерінде шалағайлық 
əрекеттерден қорғайтын практикалық кеңестерді бе-
руге тырысамыз. Былайша айтқанда: өнерде. Сізбен 
банк арасындағы серікьтестікті қалыптастыру өнері - 
өте ерекше «қоян мен айдаһардың серіктестігіндей». 

Банк несиесі не үшін қажет?

отражающая состояние и перспективы разви-
тия вашего бизнеса. В таком случае вы сможе-
те провести «работу над ошибками» и, исправив 
свои промахи, впоследствии получить кредит в 
том же самом банке.

Дополнительно вы сможете получить сто-
роннюю и достаточно объективную оценку рабо-
ты ваших сотрудников – бухгалтеров, бюджетни-
ков и, в случае необходимости, принять нужные 
кадровые решения, что достаточно важно.

Как это ни парадоксально, кредит про-
ще получить именно тогда, когда он вам не ну-
жен. Среди банкиров ходит поговорка: «Дока-
жите, что Вам деньги не нужны. Тогда я их Вам 
дам». В такой ситуации вы наверняка сможете 
выторговать хорошие условия, получить кредит-
ный лимит, который может «неожиданно» при-
годиться, и начать нарабатывать вашу кредит-
ную историю.

Поэтому старайтесь начинать работать с 
банками заблаговременно, «на малых оборо-
тах» и не доводить бизнес до той стадии, ког-
да вам будет «срочно нужен кредит». Для бан-
ка ваш бизнес достаточно понятен, и грамотный 
банкир сможет быстро оценить, насколько силь-
но вам нужны деньги. Придя в банк (а тем бо-
лее – в банк, который вас не знает) в «экстрен-
ной ситуации», комфортных условий кредитова-
ния вы уже не получите. Более того, «авраль-
ность» ситуации сама по себе – это своего рода 
«красный флажок» для банкира, косвенно сви-
детельствующий о возможной ненадежности за-
емщика.

Помните, что времена выдачи кредитов «на 
остановках» давно прошли. Настала эпоха ци-
вилизованных кредитных отношений, у которых 
есть свои правила. Эти правила достаточно по-
нятны, просты и справедливы. И их нужно знать. 
В этой главе мы дадим вам некоторые практи-
ческие советы, которые помогут вам в работе с 
банками, в получении кредита и, как мы надеем-
ся, оградят вас от опрометчивых шагов в этом 
непростом деле. Скажем более: в искусстве. 
В искусстве выстраивания партнерства между 
вами и банком – очень своеобразного «партнер-
ства кролика и удава».

Для чего нужен банковский кредит?
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Банк қаржыландыруының басты шарттарының 
бірі – несие қорларының ақылығы. Несие бойынша 
сыйақы – банк табысының негізгі көзі. Банктердің 
несиелендіруді қалайтын себебі сол, бұл олардың 
бизнесі болып табылады. Алайда несиені алу үшін 
адамдар банктердің алдында кезекке тұрады, 
сол несие неге соншалықты қажет? Олар несиені 
пайдаланғаны үшін пайыз түріндегі қомақты 
ақшаны төлеуге даяр болатындай несие соншама 
несімен бағалы?

Бір қарағанда қарапайым болып көрінетін 
бұл сұрақтарға жауап берместен бұрын банктер 
ұсынатын несиелердің екі түрін анықтап алған жөн. 

Банктердің барлық ипотекалық несиелері, 
автонесиелері жəне «тұтынушылық несиелері», 
негізінде, тұтынушылық мақстаттарға арналған не-
сиелер болып табылады.

Тұтынушылық мақсаттарға арналған несие 
дегеніміз – бұл сіздің жеке тұтыну қажеттіліктеріңізді 
қанағаттандыруға арналған несие. Пəтер, көлік, 
тұрмыстық техника, теңіз жағалауында дем алу 
үшін жолдама сатып алу – бұл өздерін несие 
арқылы қаржыландыруға болатын шығындардың 
шағын ғана тізімі. Тұтынушылық несиенің 
арқасында сіз артынша өзінің толық құны үшін 
бірден төлей алатындай жағдайға жеткен сəтте 
олар сізге қажет болмайтын иігіліктерге дəл қазір 
қол жеткізе аласыз. Мұндай несиені өтеудің төлем 
көзіне сіздің жеке табысыңыздың бір бөлігі (идеа-
лында – шағын бөлігі) айналады деп көзделуде.

Бизнес-мақсаттарға арналған несие – 
бұл сіздің бизнесіңізді дамытуға арналған не-
сие. Өндіріске арнап жаңа жабдықты, панажай-
ларды, шикізатты, қайта сатуға арнап тауарлар-
ды сатып алу – осының барлығы бизнесіңіздің 
құрамдас бөліктері, жəне олар несиенің есебінен 
қаржыландырылуы мүмкін.

Мынаны айта кеткен маңызды, бизнестің 
өзге түрлеріне қарағанда шағын кəсіпкерлік 
тығыз айқасып жатқан жəне өзара байланысқан 
«кəсіпкерлік» жəне «жеке» категориялармен си-
патталады. Бұл, егер сіз жеке кəсіпкер болып 
табылсаңыз немесе шаруа қожалығын жүргізіп 
отырсаңыз, айрықша айқын түрде байқалады. 
Бизнестің қалыптасу кезеңінде сіздің тұрғын 
үйіңіз сізге кеңсе немесе қойма қызметін атқарып, 
ұялы телефоныңыз жеке, сондай-ақ кəсіпкерлік 
мақсатта пайдаланылып отыруы мүмкін, ал та-
уарларды немесе ауылшаруашылық өнімдерін са-
тудан түскен түсім сіздің отбасыңызды асырап от-
ыруы мүмкін. Алайда тəжірибелі жəне сауатты 
кəсіпкер «кəсіпорынның мүлкі» мен жеке мүлкінің 
есебін, «кəсіпкерлік табыс» пен жеке табыстың 
есебін бөліп жүргізеді.

Сол себептен біз бұдан əрі қарай жеке 
қаржының түрлі аспектілерін, соның ішінде 
тұтынушылық несиені зерттеуге тоқталмай, 
бизнес-мақсаттарға арналған несиелерге көңіл 
бөлетін боламыз.

Несиенің экономикалық мəнін түсіну үшін, 
алғашында «несиелік иықтың» қарапайым 
тұжырымдамасын қарастырып кеткен 

Одно из главных условий банковского фи-
нансирования – платность кредитных ресурсов. 
Вознаграждение по кредитам – основная статья 
доходов банка. Банки хотят кредитовать хотя 
бы потому, что это их бизнес. Но почему кредит 
настолько необходим, что люди выстраиваются 
в очереди у банков? Почему кредит настолько 
ценен, что они готовы платить за пользование 
кредитом немалые деньги в виде процентов?

Прежде чем ответить на эти, на первый 
взгляд, простые вопросы, давайте четко разгра-
ничим два принципиально разных вида креди-
тов, предоставляемых банками.

Все ипотечные кредиты, автокредиты и соб-
ственно «потребительские кредиты» банков по 
своей сути являются кредитами на потреби-
тельские цели.

Кредит на потребительские цели – это 
кредит для удовлетворения ваших личных по-
требностей. Покупка квартиры, машины, быто-
вой техники, путевки на отдых у моря – вот да-
леко неполный перечень расходов, которые мо-
гут быть профинансированы за счет кредита. 
Благодаря потребительскому кредиту вы може-
те сейчас получить те блага, которые могут ока-
заться вам совсем ненужными к тому моменту, 
когда вы сможете сразу заплатить за них пол-
ную стоимость. Предполагается, что источни-
ком погашения такого кредита будет служить 
какая-то (в идеале – небольшая) часть ваших 
личных доходов.

Кредит на бизнес-цели – это кредит на 
развитие вашего бизнеса. Покупка нового обо-
рудования, помещений, сырья для производ-
ства, товаров для перепродажи – все это со-
ставляющие вашего бизнеса, и они могут быть 
профинансированы за счет кредитов.

Важно отметить, что именно малый бизнес, 
как никакой другой, характеризуется тесно пе-
реплетенными и взаимосвязанными «предпри-
нимательскими» и «личными» категориями. 
Особенно ярко это проявляется, если вы явля-
етесь индивидуальным предпринимателем или 
ведете крестьянское хозяйство. В период ста-
новления 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 – кор-
мить вашу семью. Однако опытный и грамот-
ный предприниматель всегда ведет раздельный 
учет «имущества предприятия» и личного иму-
щества, «предпринимательского дохода» и до-
хода личного.

Поэтому далее мы не будем обсуждать раз-
личные аспекты личных финансов, включая 
потребительский кредит, а сосредоточимся на 
кредитах для бизнес-целей.

Для понимания экономической сути креди-
та в первом приближении достаточно рассмо-
треть простую концепцию «кредитного плеча». 
Предположим, что ваш бизнес потребовал вло-



69

жеткілікті. Сіздің бизнесіңіз көлемі 100 теңге өз 
қаражатыңыздың салымдарын қажет етті делік, бұл 
сізге 50 теңге табуға мүмкіндік береді. Кəсіпорынға 
қосымша тағы 100 теңге несиелік қаражатты са-
лымдаумен сіз 50 теңге қосымша табысқа ие бола-
сыз деп болжауға болады. Осы қосымша табыстың 
бір бөлігін банкіге пайыз түрінде төлеумен сіз 
салымдаған өз ақшаңызға 100 теңгеге қарсы 50 
емес 80 теңге көбірек қайтарымға ие боласыз:

Банктің негізгі бизнесі – несиелендіру, ал негізгі 
табыс көзі – пайыздық маржа.

Банктер халықтың жəне кəсіпорындардың 
уақытша бос ақшасын белгілі бір пайызбен тартып оты-
рады. Пайыздың мөлшерлемесі көптеген факторларға 
байланысты болып келеді, олардың ішіндегі негізгісі - 
мерзім. Келісімшартта бекітілген мерзім аяқталғаннан 
кейін банк ақшаны соның иеленушісіне қайтарып бе-
руге міндетті. Қатыстырылған қаражаттың есебінен 
банктер өз қарызгерлерін несиелендіріп отырады. 
Қалыпты саясат шамамен алғанда қаражаттарды тар-
ту мерзіміне сəйкес келетін мерзімге, алайда одан 
жоғары пайызбен несиелендіруден құралады. Осы-
лайша пайыздық маржа қалыптасады. Жəне бұл мар-
жа, əдетте, сондай бір елеулі болып табылмайды. 
Бұл жағдайда банктер өздері ұсынған несиелердің 
қайтарылмау тəуекелдерін түгелдей өздеріне 
қабылдап алады жəне салымшының алдында өз мүлкі 
бойынша жауапты болады.

Сол себептен банк өздерін кері қайтарып ала 
алмаған дұрыс берілмеген несиелердің аздаған 
мөлшерінің өзі соның қызметінің тиімділігін едəуір 
төмендетіп, залалдарға, ал кейде тіпті банкроттыққа 
əкеп соқтыруы мүмкін. 

Осылайша, несиені қатыстыру капиталыңыздың 
табыстылығын арттыруға мүмкіндік береді. Оны 
қатыстырылып отырған несиенің көлемін көбейте бе-
румен қанша мөлшерге болсын арттыра беруге бо-
лады деген жалған көзқарас қалыптасады. Алайда 
шындығында бұл басқаша.

Біріншіден, жалпы жағдайда салымдар көлемінің 
артуы табыстың соған пропорционал түрде көбеюіне 
əкелмейді – əрбір қосымша салымдаған 100 теңгеге 
қатысты табыс азайып отырады.

жений ваших собственных денег в сумме 100 
тенге и это позволяет вам заработать 50 тен-
ге. Можно предположить, что, вложив в пред-
приятие дополнительно 100 тенге кредитных 
средств, вы получите дополнительный доход в 
50 тенге. Заплатив часть этого дополнительно-
го дохода банку в виде процентов, вы получаете 
существенно большую отдачу – уже не 50, а 80 
тенге против вложенных 100 тенге ваших денег:

Основной бизнес банка – кредитование, а 
главный источник дохода – процентная маржа.

Банки привлекают временно свободные 
деньги населения и предприятий под определен-
ный процент. Ставка процента зависит от многих 
факторов, основным из которых является срок. 
По истечении установленного договором сро-
ка банк обязан возвратить деньги их владель-
цу. За счет привлеченных средств банки креди-
туют своих заемщиков. Нормальная практика 
состоит в кредитовании на срок, примерно со-
ответствующий сроку привлечения средств, но 
под более высокий процент. Так формируется 
процентная маржа. И маржа эта, как правило, 
не так уж значительна. При этом банки прини-
мают на себя все риски невозврата выданных 
ими кредитов и отвечают перед вкладчиками 
всем своим имуществом.

Поэтому даже небольшое количество не-
правильно выданных кредитов, возврата кото-
рых банк не смог добиться, может сильно сни-
зить эффективность его деятельности, приве-
сти к убыткам, а иногда и к банкротству.

Таким образом, привлечение кредита по-
зволяет увеличить доходность вашего капита-
ла. Создается иллюзия, что ее можно сделать 
сколь угодно высокой, постоянно увеличивая 
объем привлекаемых кредитов. Однако на са-
мом деле это не так.

Во-первых, в общем случае рост объема 
вложений не приводит к пропорциональному 
росту доходов – доход на каждые дополнитель-
ные 100 тенге вложений будет снижаться.

Несиелік иықсыз:
Без кредитного плеча:

Салымдар
Вложения

Табыс
Доход

Капиталға қатысты 
Доходность на капитал

100 теңге – Сіздің меншікті қаражаттарыңыз
100 тенге – Ваши собственные средства

50 теңге
50 тенге

50 теңге / 100 теңге = 50%
50 тенге / 100 тенге = 50%

Несиелік иықпен:
С кредитным плечом:

Салымдар
Вложения

Табысы
Доходы

Капиталға қатысты
Доходность на капитал

100 теңге – Сіздің меншікті қаражаттарыңыз
100 тенге – Ваши собственные средства

     50 тенге
  + 50 тенге
= 100 тенге
пайыздарын.
минус проценты:

80 теңге / 100 теңге = 80%
80 тенге / 100 тенге = 80%

100 теңге – банк несиесі
100 тенге – кредит банка

  – 20 тенге
=   80 тенге
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Екіншіден, несиелік иықтың тəуекелі бизнестің 
тəуекелін арттырады, жəне соның белгілі бір деңгейіне 
жеткен кезде банк сіздің кəсіпорныңызды одан əрі 
несиелендіруді тоқтатады.

Соңында, сіздің кəсіпорныңызды банктің 
несиелендіру ниетінің бар-жоғына байланыссыз 
сіздің былайша айтқанда «тежегішіңіз» жұмыс істеп 
тұруы тиіс. Несие алған жағдайда сіз өз ақшаңыз 
бен беделіңізді ғана емес, сондай-ақ өздерін қалай 
болғанда да қайтаруыңызға тура келетін бөтен 
біреудің ақшасын қауіп-қатерге тігесіз.

Əрдайым есіңізде болсын: бөтен біреудің 
ақшасынан айырылғаннан жаман ешнəрсе жоқ. Сол 
себептен банктермен жұмысты неғұрлым ерте бастан 
жəне сомасы шағын несиелерден бастағаныңыз жөн.

Банкті қалай дұрыс таңдаған жөн 
Ең алдымен, банкті іздестірудің ең қате так-

тикасы жайлы айта кетейік, мұндай тактикаға бан-
ктерге ең аз пайыздық мөлшерлемемен кепілді ең 
жоғары өлшерде бағалауды іздестіру мақсатымен 
телефон шалу. Кітаптың авторлары əртүрлі банктер-
де өп жыл бойы жұмыс істеу тəжірибесіне ие. Жəне 
біздің практикалық тəжірибеге негізделген терең 
сеніміміз бойынша сенімді қарызгерлерді пайыздық 
мөлшерлеме аз қызықтырады. 

Ойлап көріңізші: пайыздық мөлшерлеме, 
кепілдің мерзімі мен құны келісімшартта небəрі 
үш тармақты алып жатыр. Алайда ең қарапайым 
келісімшарттың өзі бірнеше парақтан құралады. 
Жəне сол парақтарда сіз үшін алдыңғыларынан 
анағұрлым маңызды жəне тіпті шешуші болып 
келетін шарттар көрсетілуі мүмкін.

Біріншіден, несиелендірудің шарттарын теле-
фон арқылы талқылауға болмайды. Бірде-бір дені 
сау банк қарызгерді көрместен жəне оның бизнесін 
түсінбестен қандай да бір шарттарды ешқашан 
айтпайды.Əрі кеткенде телефон арқылы сіз рес-
ми «шеңберлік шарттармен» танысасыз, оларды 
банктің сайтынан да көруге болады емес пе. 

Сəтсіз жағдайда сізді кез келген сылтаумен жа-
уап беруден ресми түрде бас тарту күтіп тұрады, 
оның нақты себебі – банктің өз уақытын көрінбейтін 
клиентке шығындағысы келмеуі. Егер өмірлік серігін 
таңдаумен салыстыруды жалғастыратын болсақ, 

Во-вторых, рост кредитного плеча увеличива-
ет риски бизнеса, и по достижении определенно-
го его уровня банк просто прекратит дальнейшее 
кредитование вашего предприятия.

И, наконец, независимо от желания банка 
кредитовать или не кредитовать ваше предпри-
ятие, у вас тоже должен работать своего рода 
«стоп-кран». Получив кредит, вы рискуете уже 
не только своими деньгами и репутацией, но и 
чужими деньгами, которые так или иначе вам 
придется возвращать.

Всегда помните: нет ничего хуже, чем поте-
рять чужие деньги. Поэтому работу с банками 
начинайте как можно раньше и с небольших по 
сумме кредитов.

Как правильно выбрать банк
Сначала – о самой неправильной тактике по-

иска банка, каковой является обзвон на предмет 
поиска минимальной процентной ставки и мак-
симальной оценки залога. Авторы книги име-
ют многолетний опыт работы в разных банках. И 
наше глубокое убеждение, основанное на прак-
тическом опыте, состоит в том, что надежных за-
емщиков процентная ставка как таковая интере-
сует мало.

Подумайте: процентная ставка, срок и сто-
имость залога занимают всего три пункта в до-
говоре. Однако даже самый простой кредитный 
договор содержит несколько страниц. И на этих 
страницах могут быть более важные и даже ре-
шающие для вас условия.

Во-первых, условия кредитования нельзя 
обсуждать по телефону. Ни один здравомысля-
щий банк никогда не озвучит какие бы то ни было 
условия, не увидев заемщика и не поняв его биз-
нес. В лучшем случае по телефону вы получите 
формальные «рамочные условия», которые с та-
ким же успехом можно увидеть на сайте банка.

В худшем случае вас ожидает формальный 
отказ по любому найденному поводу, реальная 
причина которого – нежелание банка тратить 
время на клиента-невидимку. Если продолжить 
аналогию с выбором спутника жизни, согласи-
тесь, что предметный разговор начнется не рань-



71

тақырыпқа байланысты əңгіме сіздің алғашқы 
кездесуіңіз болған кезде ғана басталады емес пе. 
Банкирлермен көзбе-көз түрде кездесіп отыру ке-
рек. Қазақстанда барлығы 38 банк жұмыс істейді. 
Уақытыңызды жұмсап солардың неғұрлым көбірек 
санымен келіссөздерді жүргізуден жалықпаңыз. 
Алғашқы кездесулердің нəтижелерінен-ақ сіз 
шеңберді 3-4 банкке дейін тарылтасыз, бұл банктер-
мен сіз өзіңізді ыңғайлы күйде сезінетін боласыз – 
сол жеткілікті.

Өздерінен несие алу оңай болатын банктерге 
бірден бас салмаңыз. Əдетте, несиелендіру туралы 
шешімді қабылдаудағы жеңілдік сіздің бизнесіңіздің 
төбесінен қара бұлт төнген кезде қабылданатын 
шаралардың қаталдығымен өтеліп отырады. 

Географиялық жақындығын ескеріп отырыңыз 
– бəрінен де жергілікті банктермен немесе ірі 
банктердің жергілікті филиалдарымен жұмыс 
істеп отырған ыңғайлы, себебі олар жергілікті 
ерекшеліктерді жақсы біледі.

Екіншіден, алғашқы кездесулер барысын-
да банктің қаржыландырудың нақты шарттарын 
хабарламауының мүмкін екендігіне даяр болыңыз. 
Əдетте, оларды əзірлеу уақытты қажет етеді жəне 
банктің сіздің бизнесіңізді талдау нəтижелеріне бай-
ланысты болады. Бұл ретте банк сіздің экономикаңыз 
бен қаржыңызды ғана зерттеумен шектелмейді. 
Ол нарықтың жағдайына, сіздің беделіңізге, қарсы 
агенттермен қатынастарыңызға жəне тіпті сіздің 
мінезіңізге баға береді. Кез келген банк үшін 
келешегі бар нарықта, алайда өзін алдын-ала бол-
жап білу мүмкін емес немесе жауапсыз қарызгермен 
жұмыс істеуден гөрі, қиын нарықта саналы адамдар-
мен жұмыс істеген тиімді. Сол себептен кездесуге 
даярланып келуге жəне өзіңізді өте адал жəне ашық 
ұстауға тырысыңыз.

Егер сіз бір нəрсеге күмəндансаңыз, шынын 
айтқан дұрыс. Банкті клиенттің ашықтығынан басқа 
ешнəрсе соншалықты қатты сендіре алмайды.

Банк қызметкерлерін ешқашан кемсітуге бол-
майды. Олар тек қаржы мен экономиканы ғана 
білетін маман емес, жан-жақты білімі бар білікті 
адамдар. Банк қызметкерлері барлық нарықтар мен 
өнеркəсіптерді біледі, нарықтағы елеулі ойыншы-
ларды жақсы біледі, тіпті олардың көпшілігімен жеке 
таныс болады, технологияларды жақсы біледі неме-
се, жақсы сарапшыларды тартып отыру мұмкіндігіне 
ие. Жəне көп жағдайда дəл осы банктің несие ма-
мандары өз мансаптарын несиелендірілетін 
компаниялардың қаржы директорлары ретінде 
жалғастырып жатады.

Банктің жас несие маманына ешқашан да 
асқақтап қарамаңыз. Сіз өзіңіздің болашақ қаржы 
директорыңызбен сөйлесіп тұрғаныңыз əбден 
мүмкін.

Банктің сайтын қарап шығуды ұмытпаңыз. Сіздің 
өзіңіз үшін маңызды ақпарат алуыңызбен қатар (мы-
салы, несиелендіру шарттары мен қажет етілетін 
құжаттардың құрамы туралы) банк туралы хабардар 
болуыңыз жағымды əсерін тигізетін болады.

Үшіншіден, кездесуге алдын-ала дайындал-
ған құжаттармен барған жөн. Қазақстанда қарыз 

ше, чем состоится ваша первая встреча. С банки-
рами надо встречаться лично. В Казахстане ра-
ботает всего 38 банков. Не поленитесь потратить 
время и начать переговоры с как можно большим 
их числом. Наверняка уже по результатам пер-
вых встреч вы сможете сузить круг до 3-4 банков, 
с которыми почувствуете комфорт, – этого впол-
не достаточно.

Не бросайтесь в первую очередь к банкам, 
где получить кредит легче всего. Как правило, 
легкость в принятии решения о кредитовании 
компенсируется жесткостью мер, когда для ва-
шего бизнеса наступают трудные времена.

Принимайте во внимание соображения гео-
графической близости – удобнее всего работать 
с местными банками или с местными филиала-
ми крупных банков, поскольку они хорошо знают 
местную специфику.

Во-вторых, будьте готовы к тому, что на пер-
вых встречах банк может не озвучить конкретные 
условия финансирования. Как правило, их выра-
ботка требует времени и зависит от результатов 
анализа вашего бизнеса, который будет прово-
дить банк. При этом банк будет изучать не только 
вашу экономику и финансы. Он будет оценивать 
состояние рынка, вашу репутацию, отношения 
с контрагентами и даже ваш характер. Любому 
банку лучше работать с адекватными людьми на 
трудном рынке, нежели на перспективном рын-
ке, но с непредсказуемым или необязательным 
заемщиком. Поэтому постарайтесь приходить на 
встречу подготовленным и вести себя предельно 
честно и открыто.

Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше гово-
рить правду. Ничто так не подкупает банк, как от-
крытость клиента.

Никогда нельзя недооценивать банковских 
работников. Они достаточно продви нутые люди и 
хорошо разбираются не только в финансах и эко-
номике. Банкиры знают все рынки и индустрии, 
всех значимых игроков, многих из них – лично, 
неплохо разбираются в технологиях либо име-
ют возможность привлечь хороших экспертов. И 
очень часто именно банковские кредитные спе-
циалисты продолжают свою карьеру в качестве 
финансовых директоров кредитуемых компаний.

Никогда не смотрите свысока на «молодого-
зеленого» кредитного специалиста банка. Впол-
не возможно, что вы разговариваете со своим бу-
дущим финансовым директором.

Не забудьте посмотреть сайт банка. Поми-
мо того, что вы получите важную для вас инфор-
мацию (например, об условиях кредитования и 
составе требуемых документов), ваша осведом-
ленность о банке произведет положительный эф-
фект.

В-третьих, на встречу желательно идти с 
уже подготовленными документами. В Казах-
стане существуют обязательные требования к 
составу документов, которые банки обязаны по-
лучать от заемщиков и помещать в кредитные 
досье. Их устанавливает Агентство Республики 
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алушылардан алынатын жəне несиелік жеке 
іске қосылатын құжат тізімдеріне қойылатын ар-
найы талаптар бар. Ол талаптарды Қазақстан 
Республикасының қаржы нарығын реттеу агенттігі 
(ҚҚА) орнатады. 

Сонымен қатар, əр банктің құжаттарды 
рəсімдеуге қатысты қоятын өзінің қосымша та-
лаптары болуы мүмкін. Алайда тұтастай алғанда 
қажет етілетін құжаттардың тізімі қалыпты болып 
келеді. Оған өзіңізде əрдайым болатын (мыса-
лы, құрылтай құжаттар, қаржылық есептілік) неме-
се өздерін алу қиынға соқпайтын құжаттар (мыса-
лы, Салық комитетінің берешектің жоқ екендігі ту-
ралы анықтамасы, банктердің қарыздар бойынша 
берешектің жоқ екендігі туралы, шоттар бойынша 
айналымдардың көлемі туралы анықтамалары) не-
месе əзірленуі қиындық туғызбайтын құжаттар (мы-
салы, бизнес-жоспар) кіреді. Өзіңізбен бірге біліміңіз, 
жұмыс тəжірибеңіз туралы жəне қол жеткізген 
нəтижелеріңіз туралы мəліметтер көрсетілген 
түйіндемені əзірлеп бірге ала баруды ұмытпаңыз.

Егер сіз банк несиесін алуды жоспарласаңыз,онда 
қандай-да бір банктің несие бөлімінің бұрыңғы 
қызметшісін тауып, жұмысқа қабылдағаныңыз 
дұрыс. Оның айлығына кеткен ақшаңыз біраздан 
соң ақталады.

Төртіншіден, сізге банктің үлгілік несиелік 
келісімшартын көрсетуді өтініңіз. Сізге түсініксіз 
шарттарды, таныс емес терминдерді атап кетіңіз. 
Өз заңгеріңізден немесе банктермен жұмыс жүргізу 
тəжірибесіне ие адамнан келісімшартты қарап 
шығуын өтініңіз. Оған өз сауалдарыңызды қойыңыз.

Банктің несие бөліміне қоңырау шалыңыз. Тура 
осы сауалдарды банктің мамандарына да қойыңыз.

Қалайша «қымбат» несие тиімді болуы 
мүмкін?

Пайыздық мөлшерлеме - несиенің экономикалық 
құнын белгілейтін көрсеткіштердің бірі. Сонымен 
қатар несиенің валютасы мен мерзімі тəрізді шарт-
тар да аса маңызды рөл атқарады.

Əдетте, несиенің мерзімі неғұрлым қысқа 
болса, ол соғұрлым арзанға түседі. Алайда 
мұндай арзандылық үшін сіздің жоғары белгісіздік 
тəуекелімен есеп айырысуыңызға тура келеді. Сіз 
несиені өтеп жəне қайтадан несие алғыңыз кел-
ген жағдайда банк пайыздық мөлшерлемені көтеріп 
немесе несиені жандандырудан мүлде бас тартуы 
мүмкін. Сонымен қатар, жəне бұл ең маңыздысы, 
несиенің мерзімі соның мақсатына сай болуы 
тиіс. Егер сіз несиені қысқа мерзімді саудалық 
операцияларға арнап тартып отырған болсаңыз, 
несиені өтеу үшін сізге бірнеше ай жеткілікті бола-
ды. Сонымен қатар, өндірістік жабдықты немесе 
жылжымайтын мүлікті сатып алуға арналған несиені 
қайтару бірнеше жылды қажет ететін болады.

Мүмкіндігінше, валюталық тəуекелдерді өз 
мойныңызға артып отырмау үшін несиені өз қарсы 
агенттеріңізбен есеп айырысатын валюта түрінде 
алуға тырысыңыз. Егер сіз теңгемен есеп айыры-
сып отырсаңыз, алайда, несиені шетел валюта-
сы түрінде алуға мəжбүр болып отырсаңыз, бан-
ктен сол валютаны айырбастау (сатып алу-сату) 

Казахстан по регулированию финансового рын-
ка (АФН). Кроме того, у каждого банка могут быть 
свои дополнительные требования к оформле-
нию документации. Однако в целом список тре-
буемых документов достаточно стандартный. Он 
включает в себя документы, которые у вас всегда 
имеются в наличии (например, учредительные 
документы, финансовая отчетность) либо кото-
рые несложно получить (например, справка На-
логового комитета об отсутствии задолженности, 
справки банков об отсутствии задолженности по 
займам, о размере оборотов по счетам) или при-
готовить (бизнес-план). Не забудьте подготовить 
и взять с собой ваше резюме, содержащее све-
дения об образовании, опыте работы и достигну-
тых вами результатах.

Если вы планируете получить банковский 
кредит, постарайтесь найти и взять на работу 
бывшего сотрудника кредитного отдела какого-
либо банка. Ваши затраты на его зарплату бы-
стро окупятся.

В-четвертых, попросите, чтобы вам показа-
ли типовой кредитный договор банка. Возьмите 
его с собой, внимательно прочитайте. Отметьте 
непонятные вам условия, незнакомые термины. 
Попросите посмотреть договор вашего юриста 
или человека, имеющего опыт работы с банками. 
Задайте ему имеющиеся вопросы. Позвоните в 
кредитный отдел банка. Задайте эти же вопросы 
банковским специалистам.

Как «дорогой» кредит может быть выгод-
ным?

Процентная ставка – не единственный по-
казатель, определяющий экономическую стои-
мость кредита. Важную роль играют такие усло-
вия, как валюта и срок кредита.

Как правило, чем короче срок кредита, тем 
он дешевле. Однако за эту дешевизну вам при-
дется расплачиваться высоким риском неопреде-
ленности. После того, как вы погасите кредит и 
захотите взять новый, банк может повысить про-
центную ставку или вообще отказать в возобнов-
лении кредита. Кроме того, и это более важно, 
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 по-
купку производственного оборудования или не-
движимости потребует нескольких лет.

По возможности, старайтесь брать кредит в 
той валюте, в которой вы ведете расчеты с контр-
агентами, 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.

Другие важные ценовые условия кредит-
ного договора – разного рода комиссии. Отне-
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тарифтерін біліп алыңыз. Бұл тарифтер, əдетте, 
несиелік келісімшартта көрсетілмейді, жəне банктің 
валюталық нарықтардағы белсенді жұмысына бай-
ланысты болады.

Несиелік келісімшарттың тағы бір маңызды 
бағалық шарттары – түрлі комиссиялар. Оларға 
немқұрайлы қарамаңыз, себебі олар несиенің 
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, есепшот-
тарды ашу мен жүргізу үшін, несиелік желінің 
пайдаланылмаған лимиті үшін, мерзімінен бұрын 
өтеу үшін комиссияларға ерекше көңіл бөліңіз.

Банктің заңды сараптама жасау туралы, тек 
банк көрсеткен нақты жағдайларда ғана кепіл 
затының құнын бағалау, сақтандыру туралы та-
лабы сіздің бизнесіңіз үшін қосымша қаржылық 
жүктемеге айналуы мүмкін. Əдетте, банк ұсынып 
отырған 1-2 белгісіз компаниядан тұратын тізімі 
əңгіменің банкпен байланысты немесе іс жүзінде 
құрылған нарықтық емес компаниялары жайлы бо-
лып отырғандығының белгісі болып табылады. 

Сіздің несиелік келісімшартпен ескерілген 
қаржылық емес міндеттемелеріңізге, жəне банктің 
несиені мерзімінен бұрын талап ету немесе кепіл за-
тын сату жөніндегі құқықтарына назар аударыңыз. 
Əдетте, бұл шарттар стандартты болып табылады 
жəне банктер көп жағдайда соларды өзгертуге дейін 
барып отырады. Дегенмен де, олар өте маңызды.

Əдетте, банк сіздің былайша айтқанда «ко-
венанттарды» – шектеу шарттарын ұстанып 
отыруыңызды талап етеді, аталмыш шарттар сізді 
белгілі қаржылық көрсеткіштерді берілген шекара-
ларда ұстап отыруға міндеттейді, мүлікті банктің 
рұқсатынсыз сатуға немесе кепілге салып отыруға, 
жаңа несиелерді тартып отыруға жəне т.б. тый-
ым салады. Банк тұрғысынан алғанда бұл шарт-
тар несиені қайтару ықтималдығын арттыруға 
бағытталған. Жəне оларды сіздің тарапыңыздан 
бұзу банкке несиені мерзімінен бұрын өтеуді талап 
ету немесе кепіл затын сату құқығын береді. Екінші 
жағынан, ковенанттар сізге өз бизнесіңізді табысты 
түрде жүргізіп отыруға объективті түрде кедергі жа-
сап отыруы мүмкін. Тұтастай алып қарағанда, банк-
пен келіссөздер жүргізу өнері банктің тыныштығын 
қамтамасыз етіп жəне сізге өз бизнесіңізді алаңсыз 
жүргізіп отыруға мүмкіндік беретіндей мəміле шарт-
тарына келісуге негізделген. Сіздің кəсіпкерлік 
тəуелсіздігіңізді шектейтін банк ұсынып отырған 
жағдайлар сіз үшін қаншалықты тиімді екендігін 
ойлап көріңіз. Мысалы, сіздің шотыңыз бойынша 
белгілі түрдегі айналымдарды немесе белгілі түрдегі 
қоймалық қалдықтарды белгілі бір деңгейде ұстап 
тұру талаптары (іс жүзінде сіздің капиталыңыз ша-
мадан тыс қорларда «тоқтатылады»).

Айыппұлдар шаралардың - мөлшері мен 
төлем реттерін – асқын мөлшердегі пайыздардың, 
өсімпұлдың, айыппұлдардың көлемі мен оларды 
төлеу тəртібін қарап шығуды ұмытпаңыз. Солар 
бойынша саудаласудан қысылмаңыз. Сіз өзіңіздің 

ситесь к ним серьезно, так как они могут суще-
ственно 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.

Дополнительной финансовой нагрузкой на 
ваш бизнес может стать требование банка о про-
ведении юридической экспертизы, оценки сто-
имости, страхования залога только в конкрет-
ных компаниях, указанных банком. Как правило, 
предлагаемый банком перечень из 1-2 неизвест-
ных компаний служит сигналом, что речь идет о 
нерыночных компаниях, связанных или де-факто 
учрежденных самим банком.

Обратите внимание на ваши нефинансовые 
обязательства, предусмотренные кредитным до-
говором, и на права банка по требованию до-
срочного возврата кредита или продажи зало-
га. Как правило, эти условия стандартны и банки 
редко идут на их изменение. Тем не менее, они 
очень важны.

Как правило, банк настаивает на соблюде-
нии вами так называемых «ковенантов» – огра-
ничительных условий, которые обязывают вас 
поддерживать определенные финансовые пока-
затели в заданных границах, запрещают прода-
вать или закладывать имущество без разреше-
ния банка, привлекать новые кредиты и др. С 
точки зрения банка, эти условия нацелены на то, 
чтобы повысить вероятность возврата кредита. И 
их нарушение с вашей стороны дает банку пра-
во досрочно затребовать погашения кредита или 
реализовать залог. С другой стороны, ковенан-
ты могут объективно препятствовать вам успеш-
но вести свой бизнес. В целом, искусство пере-
говоров с банком и состоит в том, чтобы догово-
риться о таких условиях сделки, которые обеспе-
чат банку спокойствие и позволят вам без про-
блем вести свой бизнес. Подумайте, насколько 
приемлемы для вас предлагаемые банком огра-
ничения вашей предпринимательской свободы. 
Например, требования поддержания определен-
ных оборотов по вашему счету или определен-
ных складских остатков (в избыточных запасах 
де-факто «замораживается» ваш капитал).

Не забудьте посмотреть на размер и поря-
док 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, суще-
ствуют ли штрафные санкции за нарушение не-
финансовых обязательств – несвоевременное 
предоставление финансовой отчетности, спра-
вок и других документов.

Наконец, посмотрите на ваши будущие вза-
имоотношения с банком, исходя из соображе-
ний практического комфорта. Насколько близко и 
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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 бар-жоғын 
тексеріңіз.

Ақыры, өзіңіздің банкпен келешек 
қатынастарыңызға практикалық ыңғайлылық 
тұрғысынан қарап көріңіз. Банктің кеңсесі 
қаншалықты жақын жəне қолайлы түрде 
орналасқан? «Банк-клиент» 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 
болып пайыздық мөлшерлемесі аса төмен болып 
табылмайтын банк болуы əбден мүмкін.

Əртүрлі банктерде сараптама жасау жəне не-
сие беру тəртібі жекелеген бөліктері бойынша 
өзара өзгешеленіп отыруы мүмкін, алайда тұтастай 
алғанда ол бірдей болып келеді.

Əрбір несие бойынша заңгер, қауіпсіздік 
қызметінің жұмысшысы жəне де кредит мамандары 
жұмыс істейді.

Несие бойынша қорытынды тұжырымдар 
əзірленгеннен кейін жұмысқа тəуекелдік менеджер-
лер кіріседі, олардың міндеті тəуекелдерге жан-
жақты баға беру. Несие беру туралы шешімдерді 
осы мақсатқа арнап арнайы құрылған несиелік ко-
митет қабылдайды. Оң шешім қабылдаған жағдайда 
банк несиелік жеке істі қалыптастырады, мұнда не-
сие бойынша барлық қажетті құжаттар берілген. Не-
сие несиелік келісімшартқа, кепіл келісім-шартына 
қол қойылғаннан кейін жəне банктің арнайы қызметі 
(б.а. «бэк-кеңсе») несиелік жеке істі тексергеннен 
кейін беріледі, кейінгісінің міндеті – несиелік жеке 
жұмысқа қажетті құжаттардың бар-жоғын тексеру.

«Сізге менің ақшам не үшін керек?»
Сізге несиені ұсынып отырып банк тура сіз 

сияқты өз ақшасымен ғана емес, сондай-ақ бөтен 
ақшамен де тəуекелге барады. Сол себептен несие 
берудің алдында банк сіздің сол несиені қайтаратын-
қайтармайтыныңызды бағалау үшін мүмкін жəне 
мүмкін болмайтын нəрсенің барлығын жасайды, не-
месе банкирлердің сөзімен айтқанда «несиелік тал-
дау жүргізеді».

Банктер қолданатын несиені талдаудың 
көптеген түрлі əдіс-тəсілдері бар. Əдетте, банктердің 
нені жəне қалай бағалайтындары коммерциялық 
құпия болып табылады жəне «тоқсан құлыптың 
астында» сақталады. Алайда, банктердің барлығы 
мыналарға баға береді:

қарыз алушы несиені қайтарғысы келе ме, яғни, 
қарыз алушының адалдығы;

қарыз алушы несиені қайтара ала ма, яғни 
қарыз алушының қаржылық мүмкіндіктері.

удобно расположен офис банка? Каковы возмож-
ности системы «банк-клиент» и удобна ли она 
вашей бухгалтерии? Насколько оперативно банк 
реагирует на ваши запросы? Насколько быстро 
он будет предоставлять кредиты? Есть ли взаи-
мопонимание 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 пар-
тнером станет банк, предложивший далеко не са-
мую низкую процентную ставку.

Порядок проведения экспертизы и выдачи 
кредитов в разных банках может отличаться в де-
талях, но в целом одинаков.

По каждому кредиту работают юристы, зало-
говые специалисты, работники службы безопас-
ности и собственно кредитные специалисты.

После подготовки итоговых заключений по 
кредиту в работу включаются риск-менеджеры, 
задачей которых является всесторонняя оценка 
рисков.

Решения о выдаче кредитов принимает спе-
циально созданный для этих целей кредитный 
комитет. В случае принятия положительного ре-
шения банк формирует кредитное досье, которое 
содержит все необходимые документы по креди-
ту. Выдача кредита осуществляется после под-
писания кредитного договора, договора залога 
и проверки кредитного досье специальной служ-
бой банка (т.н. «бэк-офис»), задача которой - про-
верить, все ли необходимые документы есть в 
кредитном досье.

«Зачем Вам Мои Деньги?»
Предоставив вам кредит, банк точно так же, 

как и вы, рискует не только своими, но и чужи-
ми деньгами. Поэтому еще до выдачи кредита 
банк сделает все возможное и невозможное, что-
бы попробовать оценить, вернете ли вы этот кре-
дит, или, как говорят банкиры, «провести кредит-
ный анализ».

Существует множество различных спосо-
бов анализа кредитов, которые практикуют бан-
ки. Как правило, «что именно и как оценивает 
банк» является коммерческой тайной и «хранит-
ся за семью печатями». Однако все без исключе-
ния банки оценивают:

захочет ли заемщик вернуть кредит, т.е. чест-
ность заемщика;

сможет ли заемщик вернуть кредит, т.е. фи-
нансовые возможности заемщика.

Закройте на минуту глаза и представьте, что 
деньги банка – это ваши личные деньги. Они вам 
очень нужны и вам не хочется отдавать их в долг, 
даже под проценты. Попробуйте мысленно ото-
ждествить себя с банком. И чтобы принять реше-
ние, давать или не давать деньги в долг, вы так 
же, как и банк, будете вынуждены найти ответы 
как минимум на следующие пять вопросов.

Кому я даю деньги? Независимо от юри-
дической формы, т.е. от того, является ли заем-
щик частным лицом или руководителем предпри-
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Бір мезгілге көзіңізді жұмып, банктің ақшасын 
өзіңіздің ақшаңыз деп елестетіп көріңізші. Олар 
сізге өте қажет, сіз оларды қарызға, пайызбен бол-
са да, бергіңіз келмейді. Өзіңізді ойша банкпен 
теңеп көріңіз. Сіз де, банк тəрізді, ақшаны қарызға 
беру немесе бермеу туралы шешім қабылдау үшін 
кем дегенде төмендегідей бес сауалға жауап табуға 
мəжбүр боласыз.

Мен ақшаны кімге беріп отырмын? Меншік 
түріне байланыссыз, яғни қарызгер жеке тұлға бола 
ма немесе кəсіпорынның басшысы бола ма, соған 
байланыссыз іс жүзінде ақша əрдайым нақты бір 
адамға беріледі, ол сол ақшаны өзінің ниеті мен 
мүмкіндіктеріне сай пайдаланады, жəне сол ақшаны 
қайтару жауапкершілігі соған жүктеледі. Бұл сауалға 
жауап беру үшін қарыз алушы кəсіпорынның іс-
жүзіндегі иегерлері мен басшыларын бет-əлпеті бо-
йынша білу керек, олардың іскерлік байланыстарын 
тексеріп, өзге банктерден, құқық қорғау органдары-
нан, Салық комитетінен жəне т.б. ақпарат сұратып 
тексерген жөн. Осының барлығы – банктің қауіпсіздік 
қызметінің жұмысы. 

Оған менің ақшам не үшін қажет? Мұнда үш 
негізгі сөз бар:

1) не үшін,
2) менің
жəне
3) ақшам.

«Не үшін?» сұрағы «ол менің ақшамды 
не істейді?» деген анағұрлым нақты сауалға 
қарағанда біршама кең болып келеді. Сіздің қарыз 
алушының мақсаты жайлы нақты түсінігіңіз болуы 
тиіс – оның ақшаны алып нені көздеп отырғаны, ол 
қаржыландыру арқылы қандай мəселесін шешуге 
тырысып отырғаны жайлы нақты түсінігіңіз болу ке-
рек. Мəселе несиені алмай-ақ, басқа құралдардың 
көмегімен шешілуі əбден мүмкін. «Менің» сөзі 
қарызгердің несиені өзге жерден, тіпті анағұрлым 
тиімді шарттармен қаржы алуға мүмкіндігі бола тұра 
дəл менен сұрап келуінің шынайы себебін анықтау 
қажеттігін көрсетеді. Осы сауалдарға жауап іздеу – 
банктің несиелік бөлім басшысының жұмысы.

Ол ақшаны қалай қайтарады? Сіз қарызгердің 
сіз ұсынған несиеңізді өтеу үшін ақшаны қайдан 
алатынын, ол ақшаның сізбен есеп айырысу үшін 
жететін-жетпейтінін анық түсініп алуға, немесе 
банкирлердің сөзімен айтқанда «несиені өтеудің 
бастапқы көзіне баға беруге» тиіссіз. Ол үшін сізге 
қарызгердің бизнесін толықтай талдаудан өткізіп, 
оның қазіргі уақытта қанша ақша тауып жатқананын, 
несиені пайдаланған жағдайда қанша ақша таба-
тынын түсіну қажет. Былайша айтқанда «қаржылық 
модельді» құрастырып жəне өтеудің мүмкіндігіне 
баға беру қажет. Осының барлығы – банктің несиелік 
мамандарының жұмысы.

Оларды қайтаруға не кедергі болуы мүмкін? 
Бұл сауалға жауап беру үшін сізге несиенің 
қайтарылмауына əкеп соқтыруы мүмкін барлық 
ықтимал жағдайларды ой елегінен өткізу үшін 
қиялыңызды іске қосып жəне бар өнеріңізді салуға 
тура келеді. Соның арасынан барынша елеулісін 
таңдап алып, олардың неге байланысты екендігін 

ятия, де-факто деньги всегда выдаются конкрет-
ному человеку, который распоряжается ими в со-
ответствии со своими желаниями и возможностя-
ми и на котором лежит ответственность за их воз-
врат. Для ответа на этот вопрос вам нужно бук-
вально знать в лицо фактических владельцев и 
руководителей предприятия-заемщика, прове-
рять их деловые связи, обратиться за информа-
цией в другие банки, правоохранительные орга-
ны, Налоговый комитет и проч. Все это – работа 
службы безопасности банка.

Зачем ему мои деньги? Здесь три ключе-
вых слова:

1) зачем,
2) мои
и
3) деньги.
Вопрос «зачем?» несколько шире, чем более 

конкретный вопрос «что он будет делать с моими 
деньгами?» У вас должно быть четкое понима-
ние цели заемщика – чего он хочет достичь, по-
лучив деньги, понимание его проблемы, решени-
ем которой заемщик видит финансирование (что 
выражается в вопросе словом «деньги»). Не ис-
ключено, что проблема может быть решена дру-
гими средствами, и даже без привлечения креди-
та. Слово «мои» выражает необходимость выяс-
нить истинную причину обращения за кредитом 
именно ко мне, в то время как у заемщика мо-
гут быть другие возможности получить финанси-
рование, не исключено, что на более выгодных 
условиях. Поиск ответа на эти вопросы – работа 
руководителя кредитного отдела банка.

Как он собирается их возвращать? Вы 
должны четко понять, откуда заемщик возьмет 
деньги для погашения вашего кредита, хватит ли 
их, чтобы расплатиться с вами, или, как говорят 
банкиры, «оценить первичный источник погаше-
ния кредита». Для этого вам будет нужно полно-
стью разобраться в бизнесе заемщика, понять, 
сколько он сейчас зарабатывает денег, сколько 
сможет заработать при использовании кредита. 
Необходимо построить так называемую «финан-
совую модель» и оценить возможность погаше-
ния. Все это – работа кредитных специалистов 
банка.

Что может помешать вернуть их? Для от-
вета на этот вопрос вам необходимо включить 
воображение и пустить в силу все свое искус-
ство, чтобы мысленно «проиграть» все возмож-
ные ситуации, которые могут привести к невоз-
врату кредита. Выделить наиболее существен-
ные, понять, от чего они зависят и насколько за-
емщик и банк от них защищены. По возможности, 
оценивается абсолютно все – от возможных дей-
ствий конкурентов до «семейных конфликтов» 
владельцев бизнеса. Это – работа специалистов 
банка по анализу рисков.

Что я буду делать, если деньги все-таки 
не вернутся? Представьте себе, что единствен-
ным источником погашения кредита служит биз-
нес заемщика. Что вы будете делать, если, на 
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жəне қарызгер мен банктің олардан қаншалықты 
қорғалғанын түсіну керек. Мүмкіндігінше, 
бəсекелестердің ықтимал əрекеттерінен бастап биз-
нес иегерлерінің «отбасылық қақтығыстарына» дейін 
барлығына баға беріледі. Бұл банктің тəуекелдерге 
баға беру жөніндегі мамандарының жұмысы.

Егер ақша қайтарылмай қалса, мен не 
істеймін? Несиені өтеудің жалғыз ғана көзіне 
қарызгердің бизнесі жататынын елестетіп көріңіз. 
Егер оның қалыпты түрде жүріп келе жатқан 
бизнесі жүрмей қалса, сіз не істейсіз? Дəл осындай 
жағдайларға арнап банкке кепіл заты қажет. Əдетте, 
егер кепіл затының қосынды құны несиенің сомасын 
жəне жыл бойғы пайыздарын өтеп отырса, несие 
қамсыздандырылған болып саналады. 

Кепілдің нарықтық құнын анықтау үшін, əдетте, 
арнайы бағалау компаниялары шақырылады. 

Банк кепілдік мамандарының негізгі мақсаттары 
– кепілдің тез сатылу («өтімділік») мүмкіндігін 
анықтап, бұған сəйкес пайда болатын шығындарды 
(уақытша сақтау, күзету, жөндеу, т.б.) қоса банк 
мұндай жылдам сатудан қанша табыс көретінін 
анықтау. Былай анықталған кепіл бағасы «кепілдік 
құны», ал пайыз түрінде көрсетілген кепілдік құнның 
нарықтық құннан айырмасы «кепілдік дисконт» деп 
аталады.

Егер кепілдің нарықтық құны 100 теңгеге тең 
болса, ал нарықтық құны 70 теңге болса, онда бұл 
кепілдік дисконттың 30%-ға тең екендігін білдіреді. 

Банк үшін аса қолайлы кепіл заты – бұл ерек-
ше сипатқа ие болмайтын жəне құнын жоймайтын 
қарапайым нəрсе. Яғни, өзін оңай сатып жіберуге бо-
латын нəрсе. Сонымен қатар, кепіл заты қарызгердің 
бизнесімен тікелей байланыста болмағаны дұрыс. 
Олай болмаған жағдайда оның құны бизнестің 
жағдайына байланысты болып отырады. Жəне егер 
де қарызгер үшін несиені өтеу мəселесі туында-
са, кепіл затының құны да төмендеуі мүмкін. Кепіл 
затының тиімділігіне жəне оны белгілі бір бағамен 
сату мүмкіндігіне баға беру– бұл банктің кепілдік 
мамандарының жұмысы.

Банктің заңгерлерінің жəне қауіпсіздік қызметінің 
жұмысы, əдетте, қарыз алушының сауалдарын ту-
дырмайды. Алайда оның несиелендіру туралы 
шешім қабылдау кезіндегі маңыздылығы өте зор бо-
лып келеді – іс жүзінде банктің бұл қызметтері вето 
құқығына ие болады.

Несиелік талдаудың жалпы алғандағы тəсілдері 
осындай болып келеді. Соларды ұғынған жағдайда 
ғана сіз банктердің қоятын талаптарының əділдігін 
мойындайтын боласыз, бұл талаптардың көпшілігі 
кейбір білмейтіндер үшін ақталмаған немесе тіпті 
тосын болып көрінуі мүмкін.

Бірқатар практикалық кеңестер
Банктің несиелік мамандары баға беретін бірінші 

нəрсе – сіздің ашықтығыңыз жəне қажетті құжаттар 
мен ақпаратты ұсынудағы жеделдігіңіз. Барлық 
түсіндірме мен түсініктемелерді телефон арқылы 
беріп отыратын жеке бір адамды тағайындаңыз не-
месе осыны өзіңіз жасаңыз. 

Банктің қойған барлық сұрақтарына шын жа-
уап беріңіз. Егер сіз құнды ақпарат жариялана-

первый взгляд нормальный, бизнес у него не 
пойдет? Именно для подобных случаев банку ну-
жен залог. Как правило, кредит считается обеспе-
ченным, если суммарная залоговая стоимость 
покрывает сумму кредита и проценты за год.

Для определения рыночной стоимости пред-
мета залога, как правило, привлекаются специ-
альные оценочные компании.

Задача залоговых специалистов банка – оце-
нить возможность быстрой продажи (т.н. «лик-
видность») залога и установить, сколько средств 
выручит банк от такой быстрой продажи, с уче-
том возможных сопутствующих издержек (вре-
менное хранение, охрана, необходимость пред-
продажного ремонта и проч.). Оцененная таким 
образом стоимость залога называется «залого-
вой стоимостью», а отклонение залоговой сто-
имости от рыночной, выраженное в процентах, 
- «залоговым дисконтом».

Если рыночная стоимость залога равна 100 
тенге, а залоговая стоимость - 70 тенге, то это 
означает, что залоговый дисконт составляет 
30%.

Наиболее желательный для банка залог – 
это что-то простое, не имеющее особой специ-
фики и не теряющее стоимость. То есть то, что 
легко быстро продать. Кроме того, желательно, 
чтобы залог не имел прямой связи с бизнесом 
заемщика. В противном случае его стоимость бу-
дет зависеть от состояния бизнеса. И если у за-
емщика возникнут проблемы с погашением кре-
дита, вполне вероятно, что залог тоже снизится 
в стоимости. Оценка приемлемости залога и воз-
можности его продажи по определенной стоимо-
сти – это работа залоговых специалистов банка. 

Работа юристов и службы безопасности бан-
ка, как правило, не вызывает у заемщиков се-
рьезных вопросов. Однако ее значимость при 
принятии решений о кредитовании очень вели-
ка – де-факто эти службы банка обладают пра-
вом вето.

Таковы, в общих чертах, подходы к кредит-
ному анализу. Поняв их, вы признаете справед-
ливость требований банков, многие из которых 
для «непосвященного» могут показаться не-
оправданными или даже странными.

Несколько практических советов
Первое, что будут оценивать кредитные спе-

циалисты банка – вашу открытость и оператив-
ность предоставления необходимых документов 
и информации. Постарайтесь назначить отдель-
ного человека, который мог бы давать все пояс-
нения и комментарии по телефону, либо делай-
те это сами.

Отвечайте честно на все вопросы банка. 
Если вы боитесь возможного разглашения цен-
ной информации, просто попросите банк заклю-
чить с вами договор о конфиденциаль ности. 
Банк – не совсем обычный контрагент, и репу-
тация для него – отнюдь не абстрактное поня-
тие, а реальная ценность, которую очень легко 
потерять. Для большей уверенности самостоя-
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ды деп қорықсаңыз банктен сізбен құпиялылық ту-
ралы келісімшарт жасасуды өтініңіз. Банк əдеттегі 
контрагент емес, жəне ол үшін бедел – абстрактілік 
ұғым емес, өзінен оңай айырылуға болатын нақты 
құндылық. Сенімді болу үшін банктің беделі жай-
лы, оның тарихы, иегерлері жайлы біліңіз. Банкілік 
интернет-форумдарға кіріңіз, банктің түрлі 
рейтингілердегі жағдайын анықтаңыз.

Егер қандай да бір сауалдар сізге біртүрлі не-
месе өте «жеке сипаттағы» болып көрінген болса, 
банктің маманынан оған бұл сауалдарға не үшін жа-
уап алу керек екендігін сұрастырып көріңіз. Оның 
дəл нені анықтағысы келетінін – бұл оның жеке 
қызығушылығы емес жұмысы екендігін түсінуге 
тырысыңыз. Тиісті түсіндірмелер алғаннан кейін сіз 
банктің сауалдарын орынды деп немесе олардың 
мəнсіздігі жайлы қорытынды жасарсыз.

Бірде бір банк қарыз алушы туралы неғұрлым 
көбірек ақпарат алуды міндет етпейді. Мұның 
оған еш қажеті жоқ. Банк үшін сіздің бизнесіңіз ту-
ралы біртұтас жəне нақты ақпарат алу, оның 
ағымдағы жағдайын жəне даму келешегін бағалауға 
мүмкіндік беретіндей материал көлемін алған 
маңызды. Əрине, банк сізден алған мəліметтерге 
ғана негізделмейді, ол оны қолдан келер барлық 
əдістермен тексеріп алады. Егер қажет болса, 
банктің өзі сіздің тауарыңыздың тұтынушысына 
айналады, сіздің дүкеніңіздегі сауданың бары-
сын тексереді жəне т.б. Тұтастай алып қарағанда 
ақпаратты тексерудің тікелей жəне жанама əдістері 
банкирдің қиялымен жəне қолданыстағы қылмыстық 
кодекспен ғана шектеледі.

Банк үшін сала, нарық, жеке өнімдер туралы 
əр түрлі зерттеулер мен есеп берулер аса қымбат 
ақпарат болып табылады. Мұндай ақпаратты ұсына 
отырып сіз өзіңіздің хабардар екендігіңізді көрсетесіз 
жəне сонымен бірге банктің сіздің несиеңіз бойын-
ша жұмысын жылдамдатасыз. Кейде есеп беруді 
жасау ісін өздеріне салыстырмалы түрде аз ақша 
төлеумен білікті сарапшыларға тапсырған дұрыс. 
Əдетте, мұндай шығындар ақталады.

Егер сіздің кəсіпорныңыздың web-сайты бар 
болса несиелік маманның назарын соған аударған 
жөн болады. Ғаламтордағы іс–жүзінде жұмыс істеп 
тұрған, мерзімді түрде жаңартылып отыратын 
сайт сіздің бизнесіңіздің тұрақтылығының жанама 
белгілерінің бірі болып табылады.

Жақсы бизнес–жоспарды əзірлеуге уақытыңыз 
бен күшіңізді аямаңыз. Оны қалай дұрыс жасау 
керектігі туралы сіз осы мəселеге арналған кітаптың 
жеке тарауын оқып біле аласыз. Жан-жақты 
əзірленген (жəне де оның көлемді болуы міндетті 
шарт емес) бизнес-жоспар, сауатты түрде жасалған 
қаржылық есептеулер құрметтік көзқарас тудырады 
жəне сіздің бизнесіңіздің экономикалық дербестігінің 
маңызды индикаторларының бірі болып табылады.

Өз болжамдарыңызды абайлықпен жасаңыз. 
Əрдайым жоспарларыңызды құру кезінде өзіңізге 
есеп беріп отырыңыз. Сіздің кез келген мəмілеңіздің 
экономикалық мəні болуы тиіс. Сіздің бизнесіңіздің 
несиені ала салысымен бірден болады деп жос-
парланып отырған «қарқынды» өсіп-өркендеуі банк 

тельно поинтересуйтесь репутацией банка, его 
историей, владельцами. Посетите банковские 
интернет-форумы, выясните положение банка в 
различных рейтингах.

Если какие-то вопросы вам покажутся стран-
ными или достаточно «интимными» – поинтере-
суйтесь у специалиста банка, зачем ему нужно 
получить ответы на эти вопросы. Постарайтесь 
понять, что именно он хочет выяснить – это его 
работа, а не праздное любопытство. Вполне ве-
роятно, что после соответствующего разъясне-
ния вы признаете вопросы банка справедливы-
ми или совместно придете к выводу об их несу-
щественности.

Ни один банк не ставит перед собой задачу 
получить как можно больше информации о заем-
щике. Это ему и ни к чему. Для банка важно по-
лучить именно тот объем материалов, который 
позволит ему составить цельную и непротиворе-
чивую картину вашего бизнеса, оценить его теку-
щее состояние и перспективы развития. Конеч-
но, банк не станет опираться только на получен-
ные от вас сведения, а обязательно проверит их 
всеми доступными ему способами. Если это не-
обходимо, сотрудник банка сам станет потреби-
телем вашего товара, проверит проходимость у 
вашего магазина и т.п. В целом прямые и косвен-
ные методы проверки информации ограничива-
ются только фантазией банкира и действующим 
Уголовным кодексом.

Очень ценной для банка информацией яв-
ляются различного рода исследования и отче-
ты – о состоянии и перспективах отрасли, рын-
ка, отдельных продуктов. Предоставляя подоб-
ного рода информацию, вы показываете свою 
осведомленность и одновременно ускоряете ра-
боты банка по вашему кредиту. Иногда целесо-
образно специально заказать отчет у компетент-
ных аналитиков, заплатив сравнительно неболь-
шую сумму денег. Как правило, такие затраты 
окупаются.

Если у вашего предприятия есть web-сайт – 
обратите на это внимание кредитного специали-
ста. Реально работающий, регулярно обновляе-
мый сайт в Интернете является одним из косвен-
ных признаков стабильности вашего бизнеса.

Не пожалейте времени и сил на подготовку 
хорошего бизнес-плана. О том, как его правиль-
но подготовить, вы узнаете из отдельной главы 
книги, специально посвященной этому вопросу. 
Хорошо проработанный (и не обязательно объ-
емный) бизнес-план, грамотные финансовые 
расчеты всегда вызывают уважение и являют-
ся одним из важных индикаторов экономической 
состоятельности вашего бизнеса.

Будьте сдержанны в своих прогнозах. Всег-
да отдавайте себе отчет в ваших планах. Лю-
бая ваша сделка должна иметь экономический 
смысл. Планируемый «стремительный рост» ва-
шего бизнеса сразу после получения кредита яв-
ляется негативным сигналом для банка. Неболь-
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үшін жағымсыз сигнал болып табылады. Өсіп-
өркендеудің шағын жəне бірқалыпты қарқыны (5-
15%) ақиқатқа анағұрлым сай болады.

Негізгі қызметі шағын бизнеске ғана несие бе-
руге негізделген банктер бар. Əдетте, олар сомасы 
бойынша салыстырмалы түрде шағын болып келетін 
несиелерді көптеген қарызгерлерге де ұсынып жа-
тады. Мұндай банктер əрбір несиеге толықтай 
егжей-тегжейлі талдау жасап отыра алмайды, олар 
«скорингілік» үлгілерді қолданып отырады. 

Олардың мəні банк жинақтаған статистикалық 
ақпаратты қолдануға негізделген, яғни түрлі 
категориядағы қарыз алушыларға (жынысына, жа-
сына, қызмет түріне жəне т.б. қарай) берілген не-
сиелер орта есеппен қаншалықты жақсы неме-
се нашар өтелуде. Мұндай банк несиені өте жыл-
дам түрде бере алады. Алайда мұндай несие бой-
ынша пайыздық мөлшерлеме банктің несиелер 
қайтарылмауынан болған ықтимал шығындарын 
өтейтіндей етіп бекітілетін болады. Бұл адал қарыз 
алушы үшін онша тиімді болып табылмайды, себебі 
соның ақшасының бір бөлігінің есебінен «айыппұл 
төлеушілердің» қарыздары өтеліп отыратын болады.

Банкпен сұхбаттасу барысында Остап Бендер-
мен соның «Большие Васюки» атты шахмат турнирін 
жəне «тарихтағы тұңғыш планетааралық шахматтық 
турнирді» ұйымдастыру кезіндегідей салыстырулар-
дан аулақ болуға тырысыңыз. Оның үстіне, несиені 
алғаннан кейін сіз «бір мезгілде жүргізілетін ойын се-
ансынан қашып кете» алмассыз. 

Сіздің кепіл затының құны туралы пікіріңіз бен 
банктің баға беруі өзара өте өзгешеленетініне əзір 
болыңыз. Есіңізде болсын, банк кепіл затын несиені 
қайтару мақсатында бағалайды жəне сол себептен 
өз ұсыныстарында өте консервативті болып келеді. 

Сіздің несие бойынша жеке кепілдігіңіз банк 
үшін аса маңызды мəселенің бірі. Оны ұсынудан 
бас тартумен (кез келген себеппен) сіз бірден 
«айыппұлдық ұпайларға» ие боласыз. Банктің ло-
гикасы қарапайым жəне түсінікті: «егер сіз өз 
бизнесіңізге сенбей отырсаңыз, неліктен оған банк 
сенуі тиіс?». 

шие и плавные темпы роста (5-15%) более реа-
листичны. 

Существуют банки, основная деятельность 
которых состоит в предоставлении кредитов 
именно малому бизнесу. Как правило, они выда-
ют относительно небольшие по сумме кредиты 
значительному числу заемщиков. Такие банки 
могут не проводить трудоемкий детальный ана-
лиз каждого кредита, а использовать т.н. «ско-
ринговые» модели.

Их суть заключается в использовании нако-
пленной банком статистической информации, 
насколько хорошо или плохо в среднем погаша-
ются кредиты, выданные различным категори-
ям заемщиков (в зависимости от пола, возрас-
та, вида деятельности и др.). Такой банк может 
выдать кредит достаточно оперативно. Однако 
процентная ставка по нему будет установлена 
таким образом, чтобы покрыть возможные поте-
ри банка от невозврата кредитов. Это не очень 
выгодно добросовестному заемщику, поскольку 
за счет части его денег будут погашаться долги 
«штрафников».

Ведя диалог с банком, постарайтесь избе-
жать ассоциаций с Остапом Бендером при орга-
низации им шахматного турнира - проект «Боль-
шие Васюки» и «первый в истории межпланет-
ный шахматный турнир». Тем более что, получив 
кредит, «сбежать с сеанса одновременной игры» 
вам вряд ли удастся.

Будьте готовы к тому, что ваше мнение о сто-
имости залога и оценка банка будут достаточно 
сильно различаться. Помните, что банк оценива-
ет залог в целях обеспечения возврата кредита и 
поэтому достаточно консервативен в своих пред-
положениях.

Очень значимым для банка является вопрос 
вашей личной гарантии по кредиту. Отказываясь 
ее предоставить (по любой причине), вы сразу 
зарабатываете «штрафные очки». Логика банка 
проста и понятна: «если вы не верите в свой биз-
нес, почему в него должен поверить банк?».
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Елде болып жатқан экономикалық процестер 
жайлы, қаржылық ұйымдардың, соның ішіндегі 
банктердің жұмысы жайлы хабардар болыңыз, 
қаржы-экономикалық əдебиеттерді оқыңыз. Бан-
кирлермен біртіндеп кəсіби тілде сөйлесуді үйреніп 
отырыңыз, эмоциялардан аулақ болыңыз. Есіңізде 
болсын: қарыз алушы неғұрлым түсінікті жəне са-
бырлы болса, ол банк тұрғысынан алғанда соғұрлым 
сенімді болмақ.

Егер қиындықтар туындаса...
Өмірде бəрі бірқалыпты бола бермейді. Кез 

келген бизнес шарықтау мен құлдырауларға 
ұшырап, сəтті жəне қолайсыз уақыттарды ба-
сынан кешіп отырады. Шындап келгенде, 
«кəсіпкерлік тəуекел» сіздің аман-есендігіңіз бен əл-
ауқатыңыздың өзге адамдарға – клиенттеріңіз бен 
серіктестеріңізге, компаниялардың, нарықтар мен 
тұтастай экономиканың жағдайына көп дəрежедегі 
тəуелділігін меңзейді. 

Жəне кəсіпкерліктің осындай ауыр жолында 
сізде қиындықтар туындаған болса, сіз істей ала-
тын ең жаман нəрсеңіз – оларды банктен жасырып 
қалуға тырысу.

Ешбір жағдайда «нашар студентке» ұқсамаңыз, 
ол өзінің бірінші сабағына бармай қалып, екінші 
сабаққа (себебі ұялады), үшінші сабаққа баруға 
қорқады (одан бетер ұялады), сөйтіп барлық келесі 
сабақтарға бармай қалады (себебі кеш болды), ал ар-
тынша емтихан тапсыру кезінде əйтеуір өтермін деп 
ойлайды. Мұндай практика студентті нашар жағынан 
сипаттайды. Алайда кəсіпкер үшін мұндай практи-
ка жол бергісіз жəне толықтай қирауға ұшыраумен, 
өмірінің бұзылуымен жəне достарының, туыстары 
мен жақындарының шеттетуімен аяқталуы мүмкін.

Банкпен тұрақты байланыста болып отыруға 
тырысыңыз, туындап отырған ауырлықтар мен про-
блемалар туралы уақытында хабарлап отырыңыз. 
Қарапайым шындықты есте сақтаңыз:шешілмейтін 
мəселе болмайды. Жəне тағы бір ақиқат: 
мəселелерді бірлесіп шешкен оңай. 

Сізге несие ұсынумен банк несиегерлердің бірі 
ғана емес, сондай-ақ бағалы серіктесіңізге айнала-
ды. Кез келген банктің табысқа жетуі – бұл соның 
клиенттерінің табысы. Банк сіздің бизнесіңіздің 
жақсы жүруіне сізбен мүдделі, жəне əрдайым тым 
болмағанда дұрыс кеңес беруімен немесе консуль-
тациямен, сізбен бірлесіп бизнесіңізді «қалпына 
келтіру» жұмысын жүргізумен көмектесіп отырады. 
Əрине, өз клиенттеріне көмектесе отырып банктер 
қайырымдылық көмегімен айналыспайды. Олар 
керісінше, өте өзімшіл. Алайда бұл ретте олар өздері 
үшін қысқа уақыт ішінде «өліп бара жатқан» клиентті 
сорғанша, біраз уақыт бойы «салауатты» клиентпен 
жұмыс істеген тиімді екендігін жақсы түсінеді.

Банктердің өзінің кез келген қарызгеріне 
қарағанда кəсіби заң қызметтері, қауіпсіздік 
қызметтері, сенімді байланыстары жəне соттық 
жəне соттан тыс пробелмаларды шешудің нақты 
тəжірибесі бар екендігін ұмытпаңыз. Жəне де банк 
пен клиенттің қарым-қатынастары «жылан мен 
қоянның» қатынасы деп тегін айтылмайды – егер 

Интересуйтесь экономическими процесса-
ми, протекающими в стране, работой финан-
совых организаций, включая банки, читайте 
финансово-экономическую литературу. Посте-
пенно учитесь разговаривать с банкирами на 
профессиональном языке, избегайте эмоций. 
Помните: чем более понятен и спокоен заем-
щик, тем более он надежен с точки зрения бан-
ка.

Если возникли проблемы…
Жизнь не бывает гладкой. Любой бизнес пе-

реживает взлеты и падения, удачные и небла-
гоприятные времена. Собственно, «предприни-
мательский риск» и предполагает большую сте-
пень зависимости вашего благополучия и благо-
состояния от других людей – клиентов и партне-
ров, от состояния компаний, рынков и экономи-
ки в целом.

И если на этом сложном пути предпринима-
тельства у вас возникли проблемы, самое не-
правильное, что вы можете сделать – это пы-
таться скрыть их от банка.

Ни в коем случае не уподобляйтесь «нера-
дивому студенту», который, по какой-то смехот-
ворной причине пропустив первую лекцию, бо-
ится идти на вторую (потому что ему стыдно), 
на третью (еще более стыдно) и пропускает все 
последующие (потому что «уже поздно»), а по-
том надеется «на авось» при сдаче экзамена. 
Подобная практика очень плохо характеризует 
студента. Но для предпринимателя она просто 
недопустима и может закончиться полным кра-
хом, навсегда погубленной жизнью и отчуждени-
ем друзей, родных и близких.

Старайтесь поддерживать с банком посто-
янный контакт, своевременно сообщайте о воз-
никающих сложностях и проблемах. Помните 
простую истину: неразрешимых проблем не бы-
вает. И другую: проблемы проще решать вместе.

Предоставив вам кредит, банк де-факто ста-
новится не просто одним из кредиторов, но и 
ценным партнером. Успех любого банка – это 
успех его клиентов. Банк не меньше вас заинте-
ресован в благополучии вашего бизнеса и всег-
да поможет, как минимум, правильным советом 
или консультацией, как максимум – совместной 
с вами работой по «реанимации» вашего биз-
неса. Конечно, помогая своим клиентам, банки 
не занимаются благотворительностью. Наобо-
рот, они очень эгоистичны. Однако при этом хо-
рошо понимают, что для них более выгодно на 
протяжении долгого времени работать со «здо-
ровым» клиентом, нежели в короткие сроки вы-
жать из «умирающего» все соки.

Не забывайте, что в отличие от любого сво-
его заемщика банки имеют профессио нальные 
юридические службы, службы безопасности, на-
дежные связи и реальный опыт решения судеб-
ных и внесудебных проблем. И неспроста от-
ношения банка и клиента называют «партнер-
ством удава и кролика» – если у вас возникли 
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сіздің проблемаларыңыз туындаса, «жылан»-банк 
сіздің тарапыңыздан əрекет ететін болады.

Əрі қарай не болмақ?
Банкир, өзінің клиенттерімен тұрақты байла-

ныс жасап отырудың маңыздылығын өзгелерден 
артық түсінеді. Несиені ұсынудан кейін банк 
тəжірибелі дəрігер тəрізді сіздің бизнесіңіздің та-
мырын ұстап отырады. Тым болмағанда айы-
на бір рет сізге өзі жайлы еске түсіртіп отырады, 
сіздің денсаулығыңыз, отбасыңыз, істеріңіз жайлы 
сұрастырып, біліп отыратын болады. Кофе ішіп не-
месе мейрамханада бірге тамақтану – бұл əдептілік 
белгісі ғана емес, бұл кез келген тиімді банкирдің 
күн тəртібіндегі қажетті тармақ. Дəл осындай бас 
қосуларда ықтимал немесе туындап қалған проб-
лемаларды ұғынуға мүмкіндік туындап отырады, 
оларды шешу əдістері ұсынылады, бұдан арғы 
серіктестік жасаудың мəселелері талқыланады.

Банкпен тұрақты байланыстар – бұл сіз үшін 
жəне сіздің бизнесіңіз үшін жаңа мүмкіндіктер. 
Оларды елеусіз қалдырмаңыз. Ұзақ мерзімді 
серіктестікті көздеумен, сіздің өсіп-өркендеуіңізді 
көре тұрып банк сіздің екеуіңіз үшін де тиімді бо-
латын жаңа серіктестік ету əдістерін іздестіретін 
болады. Сіздің бизнесіңіздің қайырымды жəне 
қалаулы достарына жақын келешекте банктің бір 
қарағанда қорқынышты болып көрінетін – лизинг, 
аккредитив, облигациялар деген атауларға ие 
өзге қаржылық құралдары мен өнімдері айналуы 
мүмкін.

Қорытындылай келе, қосып айта кеткіміз 
келетіні, кітаптың авторлары өзінің банктерде 
жұмыс істеу тəжірибесінен мынадай көптеген мы-
салдарын келтіре алады: банктермен серіктестік 
жасаудың арқасында олардың клиенттері 
отбасылық бизнес деңгейінен ірі жəне табысты 
компаниялар деңгейіне дейін көтеріледі.

Əрқашан өзіңізге сенімді болыңыз. Есіңізде 
болсын, кейде «ұсқынсыз балапанның» өзі керемет 
аққуға – нағыз құстың патшасына айналады.

Гранттар
Грант – бұл өзін Сізге қайсыбір қазақстандық 

немесе халықаралық ұйымның қоғамдық құны бар 
жобаны жүзеге асыруға арнап ұсынып отырған 
ақшалай сомасы. Грант грант ұсынушы белгілеген 
шартпен тегін жəне қайтарымсыз түрде

ұсынылады. Сонымен, Сіздің нақты бір 
жобаңыз бар, делік, Сізге өтінімді толтыру қажет. 
Өтінім – гранты бөлу туралы өтінішті білдіретін 
жазбаша арыз.

Əдетте, қайырымдылық жəне мемлекеттік 
қорларға өздерінің мүшелеріне (жобаны 
орындаушыларға, фирманың иегерлеріне, 
ұйымның құрылтайшыларына жəне т.б.) пайда 
əкелмейтін жобаларды орындап отырған ұйымдар 
қолдау сұраумен арызданады.

проблемы, банк-«удав» будет биться на вашей 
стороне.

Что дальше?
Банкир, как никто другой, хорошо понимает 

важность постоянных контактов со своими кли-
ентами. После выдачи кредита банк, как опыт-
ный врач, будет держать руку на пульсе ваше-
го бизнеса. Хотя бы раз в месяц он обязатель-
но напомнит вам о себе, поинтересуется ва-
шим здоровьем, семьей, делами. Посидеть за 
чашкой-другой кофе или поужинать с вами в ре-
сторане – это не просто дань вежливости, но не-
обходимый пункт в расписании любого эффек-
тивного банкира. Именно на таких встречах не-
редко приходит понимание возможных или уже 
возникших проблем, предлагаются варианты их 
решения, обсуждаются вопросы дальнейшего 
сотрудничества.

Постоянные контакты с банком – это новые 
возможности для вас и вашего бизнеса. Не пре-
небрегайте ими. Будучи заинтересован в долго-
срочном партнерстве, видя ваш рост, банк будет 
искать новые, выгодные вам обоим варианты 
сотрудничества. Вполне возможно, что в неда-
леком будущем добрыми и желанными друзья-
ми вашего бизнеса станут другие финансовые 
инструменты и продукты банка с пугающими на 
первый взгляд названиями – такие, как лизинг, 
аккредитив, облигации.

В заключение добавим, что авторы книги 
могут привести достаточно примеров из свое-
го личного опыта работы в банках, когда имен-
но благодаря партнерству с банками их клиен-
ты буквально на глазах вырастали из «штанов 
семейного бизнеса» в крупные и успешные ком-
пании.

Никогда не теряйте оптимизма. Помните, 
что даже и особенно «гадкий утенок» может 
стать прекрасным лебедем – птицей действи-
тельно большого полета.

Гранты
Грант – это сумма денег, которая предостав-

ляется Вам какой-либо казахстанской или между-
народной организацией под реализацию проекта, 
представляющего общественную ценность. Грант 
предоставляется безвозмездно и безвозвратно, 
на условиях, предусмотренных грантодателем.
Итак, когда у Вас есть конкретный проект, Вам не-
обходимо заполнить заявку. Заявка – письменное 
обращение с просьбой о выделении гранта. 

Как правило, в благотворительные и государ-
ственные фонды обращаются за поддержкой ор-
ганизации, выполняющие проекты, которые не 
принесут прибыли ее членам (исполнителям про-
екта, владельцам фирмы, учредителям организа-
ции и т.д.).
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Қаржылық жоспарлау мен есепке алу
Бірде-бір кəсіпорын алғашқы күннен-ақ пай-

да көре алмайды. Белгілі бір уақыт бойы Сіз 
қайтарым көрмей, бизнесті дамытуға арнап 
бастапқы капиталды салымдап қана отыратын 
боласыз.

Алайда Сіздің еңбек етуіңіздің нəтижесінде 
Сіздің табысыңыз Сіздің шығындарыңыздан аса-
тын күн де жетеді, сөйтіп Сіз өз ісіңізді өзіне бола 
жүргізіп отырған пайдаға ие боласыз.

Ол үшін Сізге мыналар қажет:
  Өз шығындарыңызды білу, оларды азай-

тып отыру
  Өз табысыңызды жоспарлап отыру, тауар 

айналымын арттыру
  Қызметіңіздің нəтижесінде пайда көру

Пайда – бұл шаруашылық қызметтің 
нəтижесі.

Пайданы есептеу формуласы:

мұндағы ТАБЫС – сатудан түскен түсім
ШЫҒЫН – Сіздің барлық шығындарыңыз

Табыс пен шығындар жоспары 
(ал соған негізделумен Пайда мен шығын тура-
лы есеп беру) Сізге сатылымдарды жəне ақшаның 
жұмсалуын бақылап отыруға, Сіздің шығындардың 
орнын жабу үшін қанша ақшаның затын сатуға тиіс 
болатыныңызды түсінуге көмектеседі. 

Бұл жоспарды құру үшін Сізге күнделікті сатудан 
түскен ақшаны, өндіріске, салық төлеуге жəне Сіздің 
бизнесіңізді ұстауға жұмсалған шығындарды ай 
сайын тіркеп отыру қажет. Бұл ретте жоспарлаудың 
ақиқатқа сəйкес болуы тиіс екендігін түсінген өте 
маңызды. Компанияның қызмет ете бастаған 
алғашқы күндерінде үлкен көлемдегі сатылулар бо-
лады деп күту үлкен қателік болып табылады.

Cонымен «шығыстар» дегеніміз не? Бұл Сіздің 
бизнесіңіздің тікелей жəне жанама шығындары.

Финансовое планирование и учет
Ни одно предприятие не может быть прибыль-

ным с первого дня существования. Определенное 
время Вы будете только вкладывать стартовый 
(начальный) капитал в развитие бизнеса, не полу-
чая отдачи. 

Но в результате Вашего труда настанет день, 
когда Ваши доходы превысят Ваши расходы, и Вы 
получите ту самую прибыль, ради которой и веде-
те свое дело.

Для этого Вам необходимо:
  знать свои затраты, управлять ими, сокращать 

их;
  планировать свои доходы, повышать товаро-

оборот;
  в результате деятельности получать прибыль.

Прибыль – это результат хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Формула расчета прибыли:

Где ДОХОДЫ – поступление от продаж
РАСХОДЫ – все Ваши затраты

План доходов и расходов
(а исходя из него, Отчет о прибыли и убытках) по-
может Вам контролировать продажи и расходова-
ние денег, понимать, сколько Вы должны продать 
для того, чтобы покрыть расходы.

Для составления этого плана Вам необходи-
мо расписать ежемесячное поступление денег от 
продаж, затраты на производство, налоги и за-
траты на содержание Вашего бизнеса. При этом 
очень важно понимать, что планирование долж-
но быть реалистичным. Большая ошибка ожидать 
больших продаж в первые месяцы деятельности 
компании.

Что же подразумевается под «расходами»? 
Это прямые и косвенные затраты Вашего бизне-
са.
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1-тоқсан бойынша үлгілік табыс пен
шығын жоспары:

Пример Плана доходов и расходов
на 1 квартал:

  Қаңтар
Январь

Ақпан
Февраль

Наурыз
Март

(теңге) (теңге) (теңге)
1 Табыстар

Доходы
   

1.1. Тауарды сатудан түскен табыс
Доход от реализации товара

300 000 400 000 500 000

 Табыстың жиыны
Итого доходов

300 000 400 000 500 000

2 Шығын
Расходы

   

2.1. Материалға жұмсалған шығын
Расходы на материалы

100 000 120 000 140 000

2.2. Еңбекақы
Оплата труда

80 000 80000 80 000

2.3. Панажайды жалға алу
Аренда помещения

50 000 50 000 50 000



83

ТАБЫС — бұл:

Бизнес белгілі бір уақыт бойы «жоспарлы-
шығынды» болып отырады!

  «Артығымен» жəне ақиқатқа сəйкес жоспар-
лаңыз!

  Орын алуы мүмкін шығындарды ескеріп отырыңыз!
  Үлкен көлемдегі сатылулар алғашқы күннен-ақ 

болады деп ойламаңыз!

Рентабельділік
Рентабельділік - экономикалық тиімділіктің 

көрсеткіші. Рентабельділік – бұл кəсіпорынның 
немесе кəсіпкерлік қызметтің табыстылығы. 
Рентабельділік оңай есептеледі: бұл пайданың 
шығындарға немесе ресурстардың жұмсалуына 
бөліндісі.

Рентабельділік формуласы

Рентабельді деп пайдаға ие, яғни 
оңтайлылықтың жағымды көрсеткіштеріне ие 
кəсіпорын аталады. Егер кəсіпорын шығынды бол-
са, онда ол тиімсіз деп аталады.

Өнім рентабельді деп пайда əкелген жағдайда 
айтылады.

Тауардың өзіндік құны
  Өзіндік құн өнімнің бағасын белгілеудің негізі бо-

лып табылады!
  Тауардың бағасы оның өзіндік құнынан төмен 

болуы мүмкін емес !
  Өзіндік құнның арзандауы кəсіпорынның пайда-

сы мен оңтайлылық деңгейі қосындысының артуы-
на əкеледі!

Өзіндік құнның негізгі екі түрі бар: өндірістік 
жəне толық. 

Өндірістік өзіндік құнға шикізатты өндіріске 
қосу сəтінен бастап жəне дайын бұйымдарды 
куəландыру мен оларды дайын өнім қоймасына тап-

ДОХОД — это:

Бизнес какое-то определенное время будет 
«планово-убыточным»!

  Планируйте «с запасом» и реалистично!
  Учитывайте все расходы, которые могут 

быть!
  Не рассчитывайте на большие продажи с 

первого дня!

Рентабельность
Рентабельность - показатель экономической 

эффективности. Рентабельность – это доходность 
предприятия или предпринимательской деятель-
ности. Рассчитывается рентабельность просто: 
это частное от деления прибыли на затраты или 
на расход ресурсов.

Формула рентабельности

Рентабельным называют такое предприятие, 
которое имеет прибыль, а значит, имеет положи-
тельные показатели рентабельности. Если предпри-
ятие убыточно, то его называют нерентабельным.

Продукцию называют рентабельной, если она 
приносит прибыль.

Себестоимость товара
  Себестоимость является основой для определе-

ния цен на продукцию!
  Цена товара не может быть ниже его себестои-

мости!
  Снижение себестоимости приводит к увеличе-

нию суммы прибыли и уровня рентабельности пред-
приятия!

Различают два основных вида себестоимости: 
производственную и полную.

Производственная себестоимость включает 
только затраты, связанные с процессом производ-
ства продукции – начиная с момента запуска сырья 

2.4. Коммуналдық қызметтер
Коммунальные услуги

35 000 38 000 40 000

2.5. Сақтандыру
Страхование

5 000 5 000 5 000

2.6. Несие бойынша пайыздар
Проценты по кредиту

65 000 65 000 65 000

 Шығындардың жиыны
Итого расходов

335000 358 000 380000

 Таза пайда
Чистая прибыль

-35 000 42 000 120 000
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сырумен аяқталатын, өнімді өндіру процесімен бай-
ланысты болып келетін шығындар ғана кіреді.

Толықтай өзіндік құн – бұл өнімді өндірумен 
байланысты шығындар (өндірістік өзіндік құн) мен 
оны сатуға жұмсалған шығындардың (коммерциялық 
шығындар) қосындысы. Коммерциялық шығындарға 
өнімді орап-қаптауға, сақтауға, тиеуге, тасымалдау 
мен жарнамалауға жұмсалған шығындар кіреді.

Өзіндік құн формуласы
Бухгалтерлік есеп

Бұл кəсіпорындағы ақшамен байланысты 
операциялардың барлығын есепке алу жəне 
тіркеу. 

Бухгалтерлік есептеме мен қаржылық есептің 
мақсаты мүдделі тұлғаларды жеке кəсіпкерлер 
мен ұйымдардың қаржылық жағдайы, атқарған 
қызметтерінің нəтижесі жəне олардың қаржылық 
жағдайындағы өзгерістер туралы толық жəне 
нақты ақпаратпен қамтамасыз ету болып табыла-
ды.

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жəне жүргізу 
Қаржылық есептіліктің Ұлттық стандарттарымен 
(ҚЕҰС), Қаржылық есептіліктің халықаралық стан-
дарттарымен (ҚЕХС), Шоттардың үлгілік жоспа-
ры мен таңдап алынған есептік саясатпен реттел-
ген бірыңғай жалпы жұрт мақұлдаған қағидаттар 
негізінде жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасына сəйкес арнайы салық тəртібін 
біржолғы талон немесе патент негізінде 
қолданушы жеке кəсіпкерлер бухгалтерлік есеп-
теме жүргізбеуге жəне қаржылық есеп-қисап 
толтырмауға құқылы.

ҚР салық заңнамасына сəйкес арнайы салық 
тəртібін шаруа қожалықтары немесе фермерлік 
шаруашылық, ауылшаруашылық өнімдерін 
өндіруші заңды тұлғалар үшін қолданушы, соны-
мен қатар ықшамдалған декларация негізінде 
əрекет етуші шағын кəсіпкерлік субъектілері 
Қаржылық есептіліктің Ұлттық стандарттарын 
басшылыққа алады.

Бухгалтерлік есептің нəтижесіне Баланстық 
есепке алу жатады, ол күнтізбелік жылдың 
соңында жасалады.

в производство и кончая освидетельствованием гото-
вых изделий и сдачей их на склад готовой продукции. 

Полная себестоимость – это сумма расходов, 
связанных с производством продукции (производ-
ственная себестоимость), и расходов по ее реали-
зации (коммерческие расходы). Коммерческие рас-
ходы включают в себя затраты на упаковку, хране-
ние, погрузку, транспортировку и рекламу.

Формула себестоимости
Бухгалтерский учет

Это учет и фиксирование всех операций с 
деньгами на предприятии. 

Целью бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности является обеспечение заинтересован-
ных лиц полной и достоверной информацией о 
финансовом положении, результатах деятельно-
сти и изменениях в финансовом положении инди-
видуальных предпринимателей и организаций.

Организация и ведение бухгалтерского учета 
осуществляется на основе единых общепринятых 
принципов, регламентированных Национальны-
ми стандартами финансовой отчетности (НСФО), 
Международными стандартами финансовой от-
четности (МСФО), Типовым планом счетов и вы-
бранной учетной политикой.

Индиви дуальные предприниматели, приме-
няющие в соответствии с налоговым законода-
тельством Республики Казахстан специальный 
налоговый режим на основе разового талона или 
патента, вправе не осуществлять ведение бух-
галтерского учета и составление финансовой 
отчетности.

Субъекты малого предпринимательства, при-
меняющие в соответствии с налого вым законо-
дательством РК специальные  налоговые режи-
мы для крестьянских или фермерских хозяйств, 
юридических лиц - произв одителей сельскохо-
зяйственной продукции, а также действующие на 
основе упрощенной декларации, руководствуют-
ся Национальными стандартами финансовой от-
четности.

Результатом бухгалтерского учета является 
Балансовый отчет, который составляется на ко-
нец отчетного периода. 
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Баланстың оң жақ бөлігінде қаржылық 
құралдардың көздері ескеріледі. Бұл пас-
сив. Баланстың сол жақ бөлігінде – қаржылық 
құралдарды жұмсау баптары ескеріледі. Бұл актив.

Компанияның шаруашылық қызметі барысын-
да жүргізілген кез-келген операциясын баланстан 
көруге болады, əрі бұл өзгерістер активті бөлігімен 
қатар пассивті бөлігінде де орын алады. 

Баланстың түзілімі негізінде ағымдағы 
бухгалтерлік есептің қос жазба жүйесімен 
қамтамасыз етілген тепе-теңдігі жатыр. Тепе-
теңдік қағидаты баланстың екі бөлігінің: Актив 
жəне Пассив бөліктерінің жиынтық сомасының 
теңдігінде жүзеге асырылған.

Шағын бизнесте бухгал-
терлік есепті төмендегі 
тұлғалар жүргізіп отыруы 
мүмкін:

  кəсіпкердің өзі
  есепші (тұрақты немесе 

келіп отыратын, уақытша)
  бухгалтерлік есеп сала-

сында қызмет көрсететін 
фирма

Егер Сіз заңды тұлғаны 
тіркеп отырған болсаңыз 
жұмысқа кəсіби бухгалтерді 
алу қажет.

Егер Сіз ЖК болсаңыз 
жəне патент немесе 
жеңілдетілген деклара-
ция бойынша есеп беріп 
отырған болсаңыз – Сізге 
есепті өзіңізге жүргізіп 
отыруға болады.

В правой части Баланса учитываются источ-
ники финансовых средств. Это пассив. В левой 
части Баланса – статьи расходов финансовых 
средств. Это актив:

Любая операция, произведенная в ходе хо-
зяйственной деятельности компании, получит 
отражение в балансе, причем эти изменения 
произойдут и в активной части, и в части пас-
сива. 

В основе строения баланса лежит равнове-
сие, обеспеченное системой двойной записи те-
кущего бухгалтерского учета. Принцип равнове-
сия воплощен в равенстве сумм итогов двух ча-
стей баланса: Актива и Пассива.

Бухгалтерский учет в 
малом бизнесе могут ве-
сти:

  сам предприниматель
  бухгалтер (постоянный 

или приходящий, времен-
ный)

  фирма, оказывающая 
услуги в области ведения 
бухучета

Если Вы регистрируе-
те юридическое лицо, то 
Вам необходимо взять на 
работу профессионально-
го бухгалтера. 

Если Вы ИП и отчи-
тываетесь по патенту 
или упрощенной деклара-
ции – Вы сможете вести 
учет самостоятельно.

Актив Пассив
Негізгі қаржы

Основные средства
Жеке капиталы

Собственный капитал
Айналымдағы капитал
Оборотный капитал

Қарызға алған капитал
Заемный капитал

Бізге не жатады
Что нам принадлежит

Біз не істеуіміз керек
Что мы должны

Кəсіпкерлердің өмірінен
Из жизни предпринимателей

Арман мен Əлияның фермерлік шаруашылығының балансы:
Баланс фермерского хозяйства Армана и Алии:

Актив Пассив
ІҚМ
КРС

1 500 000

Құрылыстар
Строения

200 000 Жекеменшік капитал
Собственный капитал

2 000 000

Құрал-жабдық
Оборудование

150 000 Несие
Кредит

990 000

Қор
Запасы

390 000

Көлік
Транспорт

750 000

2 990 000 2 990 000
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Кəсіпкерлік – бұл бастамашыл қызмет:

  таза табыс алуға бағытталған;
  сұранысты қанағаттандыру жолымен;
  меншік мүлкіне негізделген;
  кəсіпкердің атынан жүзеге асырылатын;
  кəсіпкердің тəуекелге баруымен жүзеге асыры-

латын;
  кəсіпкердің мүліктік жауапкершілігімен жүзеге 

асырылатын қызмет.
Мемлекет кəсіпкерлік қызметтің ер                кіндігіне 

кепілдік береді жəне соны қорғау мен қолдауды 
қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының 
1995 жылдың 30 тамызындағы Конституциясына 
сəйкес: «..Əркімнің кəсіпкерлік қызмет еркіндігіне, 
өз мүлкін кез келген заңды кəсіпкерлік қызмет үшін 
еркін пайдалануға құқы бар».

Кəсіпкерліктің түрлері

Біз Сізбен кəсіпкерліктің жекеменшік 
кəсіпкерлік, яғни жеке кəсіпкерлік жəне 
мемлекеттік емес заңды тұлғаның кəсіпкерлігі 
сияқты түріне толық талдау жасаймыз.

Қазақстан Республикасының жеке кəсіпкерлік 
субъектілерін 2006 жылғы 31 қаңтардағы № 124-
III «Жеке кəсіпкерлер туралы» Заңы үлкен үш 
топқа бөледі :

1. шағын кəсіпкерлік субъектілері – бұл 
жеке кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар, олардың 
50 адамнан көп емес жұмысшылары бар жəне 
орташа актив құны (баланста көрсетілген жеке 

Предпринимательство – это инициативная 
деятельность:

  направленная на получение чистого дохода;
  путем удовлетворения спроса;
  основанная на собственности;
  осуществляемая от имени предпринимателя;
  осуществляемая за риски п                редпринимателя;
  осуществляемая под имущественную ответ-

ственность предпринимателя.
Государство гарантирует свободу предпринима-

тельской 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, сво-
бодное использование своего имущества для любой 
законной предпринимательской деятельности».

Виды предпринимательства

Мы с Вами подробно рассмотрим такой вид, 
как частное предпринимательство, т.е. индиви-
дуальное предпринимательство и предпринима-
тельство негосударственного юридического лица.

Субъектов частного предпринимательства 
Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 
года № 124-III «О частном предпринимательстве» 
делит на три большие группы:

1. субъекты малого предпринимательства 
- индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, имеющие число работников не более 
50 человек и среднегодовую стоимость активов 

Сауатсыздың сөзіне сүрініп құларсың.
И о слово споткнешься, если оно неграмотное.

Казахская пословица

КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЗАҢДЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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кəсіпкерлер мен заңды тұлғалардың мүліктері) 
жылына 60 000 минималдық есеп көрсеткішінен 
аспайтын, 2010 жылы 84 780 000 теңгені құрады 
(активтердің максималды құнын есептеу оңай 
– 60 000 əрбір жылға республикалық бюджет-
тен заңда бекітілген айлық есептік көрсеткішке 
көбейту керек, мысалы 2010 жылы ол 1 413 
теңгені құрайды); 

2. орташа кəсіпкерлік субъектілері – 
заңды тұлғалық білімі жоқ жеке кəсіпкерлер, 
жұмысшыларының орташа жылдық саны елу 
адамнан кем емес жəне жеке кəсіпкерлікті жүзеге 
асыратын заңды тұлғалар, жұмысшыларының 
орташа жылдық саны екі жүз елу адамнан көп 
емес немесе орташа жылыдқ активтерінің құны 
459.225.000 теңгеден артық емес (325 000 х 
əрбір жылға республикалық бюджеттен заңда 
бекітілген айлық есептік көрсеткіш мөлшерін 
тиісті қаржылық жылға көбейту). 

3. ірі кəсіпкерлік субъектілері – жеке 
кəсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар, 
жұмысшыларының орташа жылдық саны 
елу адамнан жоғары немесе орташа жылдық 
активтерінің құны 459.225.000 теңгеден артық 
(325 000 артық х əрбір жылға республикалық бюд-
жеттен заңда бекітілген айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерін тиісті қаржылық жылға көбейту).

Жоғарыда көрсетілген шарттардың бірі 
мөлшерінен асқан жағдайда, жеке кəсіпкерліктің 
субъектілері Қазақстан Республикасының шағын 
кəсіпкерелер субъектілеріне арнлаған заңында 
қарастырылған жеңілдіктерді қолдануға құқы жоқ. 

Төмендегідей қызметтерді жүзеге асыра-
тын ЖК мен заңды тұлғалар шағын кəсіпкерлік 
субъектілері болып танылмайды:

  есірткілік заттарды, психотроптық заттар 
мен прекурсорлардың айналымы байланысты 
қызметтерді жүргізетін;

  акциздік өнімдерді шығаратын жəне (немесе) 
көтерме саудада сататын;

  астық қабылдау орындарында астықты сақтау 
қызметін жүзеге асыратын;

  лотерея ұйымдастыратын;
  ойын жəне шоу-бизнес саласындағы 

қызметпен айналысатын;
  аккредитациялау, сертификаттау, метрология 

жəне сапаны басқару саласындағы қызметпен ай-
налысатын;

  мұнайды, мұнай өнімдерін, газды, электр жəне 
жылу қуатын өндіру, өңдеу жəне сату қызметімен 
айналысатын;

  радиобелсенді материалдардың айналымы-
мен байланысты қызметпен;

  банкілік қызметпен (немесе оның жекеле-
ген түрлерімен) жəне сақтандыру нарығындағы 
қызметпен (сақтандыру агентінің қызметінен 
басқа);

  аудиторлық қызмет;
  құнды қағаздар нарығындағы кəсіби қызмет.

(имущество предпринимателя или юр. лица, отра-
женное в балансе) за год не свыше 60.000 мини-
мальных расчетных показателей, что в 2010 году 
составляет 84.780.000 тенге. (* расс читать макси-
мальную стоимость активов очень легко - необхо-
димо умножить 60.000 на размер месячного рас-
четного показателя, установленного законом о ре-
спубликанском бюджете на каждый год, напри-
мер, в 2010 году он составляет 1 413 тенге); 

2. субъекты среднего предприниматель-
ства - индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица со среднегодо-
вой численностью работников свыше пятидеся-
ти человек и юридические лица, осуществляю-
щие частное предпринимательство, со среднего-
довой численностью работников свыше пятидеся-
ти, но не более двухсот пятидесяти человек или 
среднегодовой стоимостью активов за год не свы-
ше 459.225.000 тенге (325.000 х размер месячного 
расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год). 

3. субъекты крупного предприниматель-
ства - юридические лица, осуществляющие част-
ное предпринимательство, со среднегодовой чис-
ленностью работников более двухсот пятидеся-
ти человек или общей стоимостью активов за год 
свыше 459.225.000 тенге (более 325.000 х размер 
месячного расчетного показателя, установленно-
го законом о республиканском бюджете на соот-
ветствующий финансовый год).

В случае превышения одного из условий, ука-
занных выше, субъекты малого предприниматель-
ства не имеют права иметь льготы, предусмотрен-
ные для субъектов малого предпринимательства 
законодательством Республики Казахстан.

Субъекты малого предпринимательства не 
могут осуществлять:

  деятельность, связанную с оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и прекур-
соров;

  производство и (или) оптовую реализацию под-
акцизной продукции;

  деятельность по хранению зерна на хлебопри-
емных пунктах;

  проведение лотереи;
  деятельность в сфере игорного и шоу-бизнеса;
  деятельность по добыче, переработке и реа-

лизации нефти, нефтепродуктов, газа, электриче-
ской и тепловой энергии;

  деятельность, связанную с оборотом радиоак-
тивных материалов;

  банковскую деятельность (либо отдельные 
виды банковских операций) и деятельность на 
страховом рынке (кроме деятельности страхово-
го агента);

  аудиторскую деятельность;
  профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг;
  деятельность кредитных бюро.
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Бизнестің формалары
Сізге, келешек кəсіпкер ретінде бизнестің 

формасын белгілеп алу керек. Сіздің бизнестің 
қандай формасын 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) деген формасы-
нан бастаған болатын, одан əрі бизнестің даму-
ына қарай Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
(ЖШС) деген формасына көшіп отырған.

Сізге бизнестің əртүрлі формаларын мұқият 
зерттеп жəне өзіңізге барынша ыңғайлы бола-
тындай формасын таңдап алуды ұсынамыз. 
Жеке кəсіпкерлік пе немесе заңды тұлға ма?

Жеке кəсіпкер (ЖК) –заңды тұлғаны құрусыз 
жеке кəсіпкерлікті жүзеге асырушы жəне шағын 
кəсіпкерлік субъектілеріне арналған шарттарға 
сай келетін Қазақстан Республикасының азама-
ты немесе оралман. ЖК өз мөрі болуы мүмкін.

Заңды тұлға – мүлкі бар жəне осы мүлкімен 
өз міндеттемелері бойынша келісімдер жасауға 
құқы бар ұйым. Заңды тұлғаның жеке балансы 
жəне өз аты жазылған мөрі болуы тиіс. 

Жеке кəсіпкерлік (ЖК)
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 кəсіпкерлік заңды тұлғаны құрусыз бір 
азаматпен (жеке кəсіпкерлік) немесе азамат-
тар тобымен (біріккен кəсіпкерлік) жүзеге асы-
рылады. Жеке кəсіпкерлікті кəсіпкер өз бетінше, 
сондай-ақ азаматтардың (кəсіпкерлердің) тобы 
бірлескен түрде жүзеге асыруы мүмкін.

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.
Бұл:

Формы бизнеса
Вам, как будущему предпринимателю, необхо-

димо определиться, каким образом Вы будете вести 
свой бизнес. От того, что Вы выберете, будет зави-
сеть многое. Какие вопросы Вам будет необходимо 
решить? 

Это:
  особенности регистрации и ведения бизнеса;
  бухгалтерская отчетность;
  объем финансовых рисков;
  налоги;
  прибыль;
  юридическая ответственность.

Многие бизнесмены начинали свой предприни-
мательский путь с такой формы, как индивидуальное 
предпринимательство (ИП), и далее, по мере разви-
тия бизнеса, создавали компании, например, това-
рищество с ограниченной ответственностью (ТОО).

Предлагаем Вам внимательно изучить разные 
формы бизнеса и определить наиболее оптималь-
ную форму для себя. Индивидуальное предприни-
мательство или юридическое лицо?

Индивидуальный предприниматель (ИП) - граж-
данин Республики Казахстан или оралман, осущест-
вляющий индивидуальное предпринимательство 
без образования юридического лица и соответству-
ющий критериям, указанным для субъектов малого 
предпринимательства. ИП может иметь печать.

Юр идическое лицо - организация, которая име-
ет имущество и отвечает этим имуществом по своим 
обязательствам, которая имеет право осуществлять 
сделки. Юридическое лицо должно иметь самостоя-
тельный баланс и печать со своим наименованием.

Индивидуальное 
предпринимательство (ИП)

Индивидуальное предпринимательство - это 
инициативная деятельность физических лиц, на-
правленная на получение дохода, основанная на 
собственности самих граждан и осуществляемая от 
имени граждан за их риск и под их ответственность 
(имуществом). 

Индивидуальное предпринимательство осущест-
вляется без образования юридического лица одним 
гражданином (личное предпринимательство) либо 
группой граждан (совместное предпринимательство).

Индивидуальное предпринимательство может 
осуществляться как самим предпринимателем са-
мостоятельно, так и группой граждан (предпринима-
телей) совместно.

При совместном бизнесе все сделки, связан-
ные с частным предпринимательством, соверша-
ются, а права и обязанности приобретаются и осу-
ществляются от имени всех участников совместного 
предпринимательства.

Существует три основных вида совместного 
предпринимательства. Это:



89

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 бо-
лып 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 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 та-
нылады.

Жұбайлардың біреуінің міндеттемелері бой-
ынша өтеу соның меншігінде жататын мүлікке 
ғана, сондай-ақ соның ерлі-зайыптылардың ортақ 

Предпринимательство супругов
Имущество, нажитое супругами во вре-

мя брака, является их совместной собственно-
стью, если договором между ними не предусмо-
трено, что это имущество является долевой соб-
ственностью супругов либо принадлежит одно-
му из них или в соответствующих частях каждо-
му из супругов на праве собственности. Имуще-
ство каждого из супругов может быть признано их 
совместной собственностью, если будет установ-
лено, что в течение брака за счет общего имуще-
ства супругов были произведены вложения, зна-
чительно увеличившие стоимость этого имуще-
ства (капитальный ремонт, реконструкция, пере-
оборудование и т.п.).

Имущество, принадлежавшее супругам до 
вступления в брак, а также полученное ими во 
время брака в дар или в порядке наследования, 
является собственностью каждого из них. 

Вещи индивидуального пользования (одеж-
да, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей 
и других предметов роскоши, хотя и приобретен-
ные во время брака за счет общих средств супру-
гов, признаются собственностью того супруга, ко-
торый ими пользовался. 

По обязательствам одного из супругов взы-
скание может быть обращено лишь на имуще-
ство, находящееся в его собственности, а также 
на его долю в общем имуществе супругов, кото-

Ерлі-зайыпты адамдардың 
кəсіпкерлігі

предпринимательство супругов

Отбасылық кəсіпкерлік

семейное 
предпринимательство

Қарапайым серіктестік

простое товарищество

Ерлі-зайыптылардың ортақ 
біріктірілген меншік мүлкіне 
негіздел умен жүзеге асыры-
лады
осуществляется на базе общей 
совместной собственности су-
пругов

Шаруа (фермерлік)
қожалықтың ортақ 
біріктірілген меншік мүлкіне 
немесе жекешелендірілген 
тұрғын үйді ортақ 
біріктірілген меншіктенуге 
негізделумен жүзеге асыры-
лады 
осуществляется на базе общей 
совместной собственности кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства или общей совместной 
собственности на приватизиро-
ванное жилище

Ортақ үлестік меншік мүлкіне 
негізделумен жүзеге асыры-
лады
осуществляется на базе общей 
долевой собственности

Ерлі-зайыптылардың неке-
ге отырған сəтінен бастап 
жинаған мүлкі (егер өзінде 
басқасы көрсетілуі мүмкін 
некелік келісімшарт болмаса)
имущество, нажитое супругами 
во время брака (если нет брачно-
го контрак   та, в котором может 
быть написано другое)

Шаруа қожалығының 
мүлкі егер солардың өзара 
жасасқан келісімшартында 
өзгесі көрсетілмесе, соның 
мүшелеріне бірлескен 
меншіктену құқығы негізінде 
тиесілі болып табылады.
имущество крестьянского хо-
зяйства принадлежит его чле-
нам на праве совместной соб-
ственности, если договором 
между ними не установлено 
иное.

Қарапайым серіктестік 
келісімшарты бойынша та-
раптар табыс алып оты-
ру үшін немесе заңға қайшы 
келмейтін өзге түрдегі 
мақсатқа қол жеткізу үшін 
біріккен түрде əрекет етіп 
отыруға міндеттенеді
по договору простого товари-
щества стороны обязуются со-
вместно действовать для полу-
чения доходов или достижения 
иной не противоречащей зако-
ну цели
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мүлігіндегі сол мүлікті бөлістірген жағдайда соған 
тиесілі болатын үлесін е арнап қолданылуы мүмкін.

Ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен 
меншіктену құқығының ерекшеліктері Қазақстан 
Республикасының неке мен отбасы туралы 
заңдарымен белгіленеді.

Бұдан əрі жеке кəсіпкерді біз «ЖК» деп атай-
тын боламыз. 

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) ар-

нап өз бағаларын белгілеп отыруға (бəсекелестікті 
шектеумен байланысты болып келетін тауарлар-
ды санамағанда);

рая причиталась бы ему при разделе этого иму-
щества.

Особенности права общей совместной соб-
ственности супругов определяются законода-
тельством о браке и семье Республики Казах-
стан. 

В дальнейшем индивидуального предприни-
мателя мы будем называть «ИП».

ИП несут ответственность по своим обяза-
тельствам всем своим имуществом, за исключе-
нием имущества, на которое взыскание не может 
быть обращено в соответствии с законами Ре-
спублики Казахстан. И, сразу подчеркнем, имен-
но это является самым большим риском индиви-
дуального предпринимателя, ведь за неисполне-
ние обязательств можно потерять свое личное 
имущество. 

Индивидуальные предприниматели имеют 
право:

1. делать все, что не запрещено законами;
2. устанавливать свои цены на товары (ра-

боты, услуги) (за некоторым исключением, това-
ров, связанных с ограничением конкуренции);



91

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 аккредит-
телген бірлестіктері арқылы заң жобаларын əзірлеу 
кезінде сарапшы болып отыруға (сарапшылық 
кеңестердің жұмысына қатысуға);

6. құқық қорғау, сот жəне өзге де мемлекет ор-
гандарына өз құқықтарын қорғау үшін арызданып 
отыруға;

7. кəсіпкерліктің барлық мəселелері бойын-
ша заңдардың орындалмауына немесе бұзылуына 
ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою тура-
лы өз ұсыныстарын енгізіп отыруға;

8. егер кəсіпкерлер жеңілдетілген салықтық 
декларация (салықтық есепке алудың түрі) бо-
йынша жұмыс істеп отырса, онда олар жұмысқа 
қызметкерлерді алуға құқылы;

Жеке кəсіпкерлерді шартты түрде екіге бөлуге 
болады:

  өздеріне салық органдарында тіркелудің қажеті 
болмайтын,

  жəне салық органдарында ЖК ретінде тіркелуге 
міндетті болатын.

Осы екі өзгешелікті қарастырып кетейік:

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 тапсыруға тиіссіз.

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 законопроек-
тов через аккредитованные объединения субъек-
тов частного предпринимательства;

6. обращаться в правоохранительные, су-
дебные и другие государственные органы за за-
щитой своих прав;

7. вносить свои предложения об устране-
нии причин и условий, способствующих неиспол-
нению или нарушению законодательства по всем 
вопросам предпринимательства;

8. если предприниматели работают по упро-
щенной налоговой декларации (вид налогового 
учета), то они имеют право принимать на работу 
работников.

Индивидуальных предпринимателей можно 
условно разделить на две группы: 

  те, которым не нужно регистрироваться в на-
логовых органах, 

  и те, которые обязаны зарегистрироваться в 
налоговых органах как ИП. 

Рассмотрим эти два отличия:

Для того чтобы стать индивидуальным пред-
принимателем и получить документ об этом, свиде-
тельство о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя, Вы должны прийти в на-
логовый комитет по месту жительства и сдать пакет 
документов для регистрации. 
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ЖК-ға айналу 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. жеке кəсіпкердің орналасқан жерін растай-
тын құжат. Жеке кəсіпкердің орналасқан жерін рас-
тайтын құжаты азаматтардың тіркеу кітабы болып 
табылады немесе жылжымайтын мүлікке қатысты 
меншіктену құқығын немесе оны пайдалануды 
растайтын құжат; 

6. егер өтініш беруші əлі кəмелеттік жасқа 
толмаған болса, онда жоғарыда аталған 
құжаттарға ата-анасының, асыраушысының 
немесе қамқоршысының келісімі, ал мұндай 
келісім болмаған жағдайда – соттың кəмелеттік 
жасқа толмаған тұлғаны əрекетке қабілетті деп 
жариялағаны туралы шешімі;

Өзге құжаттарды талап етуге тыйым салына-
ды!

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. 

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-ны тіркеуге 
арналған құжаттарды қабылдаудан бас тартуға 
құқы жоқ. Алайда, құжаттардың жоғарыда 
көрсетілгендей дұрыс толтырылып жəне толық 
көлемде ұсынылуы тиіс екендігі есіңізде болуы 
тиіс. 

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). Басқа ешқандай ақшаны ешкімге төлеудің 
қажеті жоқ. Мемлекеттік баж салық комитетінде 
орналасқан банктің кассасына төленеді, бұл 

Для регистрации ИП Вы должны передать упол-
номоченному работнику налогового комитета следу-
ющее: 

1. заявление по форме, установленной реги-
стрирующим органом;

2. документ, подтверждающий уплату в бюд-
жет суммы сбора за государственную регистрацию 
индивидуальных предпринимателей;

3. копию документа, удостоверяющего лич-
ность, с предъявлением оригинала;

4. фотографию размером 3,5×4,5 сантиметра;
5. документ, подтверждающий место нахожде-

ния индивидуального предпринимателя. Докумен-
том, подтверждающим место нахождения индиви-
дуального предпринимателя, является книга реги-
страции граждан или документ, подтверждающий 
право собственности на недвижимое имущество 
или пользования им.

6. в случае, если заявитель не достиг совер-
шеннолетнего возраста, к вышеперечисленным до-
кументам прилагается согласие родителей, усыно-
вителей или попечителя, а при отсутствии такого со-
гласия - решение суда об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным.

Истребование иных документов запрещается!
При регистрации совместного индивидуально-

го предпринимательства заявление подается ли-
цом, уполномоченным представлять интересы в от-
ношениях с третьими лицами и государственными 
органами. В этом случае Свидетельство о государ-
ственной регистрации выписывается на уполномо-
ченное лицо. К свидетельству прилагается список 
членов совместного индивидуального предприни-
мательства, заверенный руководителем регистри-
рующего органа.

После передачи документов работник налого-
вого комитета их проверяет и при необходимости 
корректирует. Если все в порядке, налоговый ин-
спектор должен сделать отметку о приеме заявле-
ния, которая заключается в проставлении фамилии, 
имени, отчества, его подписи, кода налогового орга-
на и даты приема на втором экземпляре заявления, 
остающегося у Вас. Или работник налогового коми-
тета должен выдать специальный талон о принятии 
документов у Вас.

Отказывать в приеме документов на регистра-
цию ИП работник налоговой службы не имеет пра-
ва. Однако Вы должны помнить, что документы 
должны быть заполнены правильно и предоставле-
ны в полном объеме, как они указаны выше.

Регистрация индивидуального предпринимате-
ля (включая получение бланков заявлений на полу-
чение Свидетельства о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя) осущест-
вляется бесплатно. 

Единственное, что Вы должны заплатить – это 
государственную пошлину (официально оплачива-
емый сбор за регистрацию). Никаких других денег 
никому платить не надо. Государственная пошлина 
вносится в кассу банка, расположенного в налого-
вом комитете, при этом в кассе Вам должны выдать 
чек об оплате, копию которого мы советуем Вам со-
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жағдайда кассада Сізге төлем туралы чек берілуі 
тиіс, соның көшірмесін өзіңізде сақтап қоюды 
ұсынамыз. Алым банктердің, «Казпошта» АҚ-
ның кез келген бөлімшелерінде жəне төлемдерді 
қабылдайтын өзге де ұйымдарда төленеді. 2010 
жылдың 1 қаңтарынан бастап алымның көлемі 2 
826 теңгені (екі айлық есептік көрсеткіш) құрайды. 
Алым жеке кəсіпкер ретінде құжаттарын тіркеуге 
ұсынған сəтке дейін төленеді.

Назар аударыңыз: егер Сіз шаруа 
(фермерлік) қожалықтарды тіркеп отырсаңыз

  немесе I, II жəне III топтағы мүгедек болып 
табылсаңыз, 

  немесе оралмандардың қатарына жатсаңыз 
(ҚР азаматтығын алған уақытқа дейін) жəне 
қолыңызда соны растайтын құжаттарыңыз болса, 
Сізді салық органдарында тегін тіркеуі тиіс!

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 тіркеу туралы куəлігін алғаннан кейін Сізге 
өзіңіздің кəсіпкерлік қызметіңізді бірден бастай 
беруіңізге болады. 

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 жата-
ды.

Шағын бизнес субъектілеріне 
арналған салық салу

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 биз-
нес субъектілеріне арнап əлеуметтік салықты, 
корпоративтік немесе жеке табыс салығын есеп-
теу мен төлеудің жеңілдетілген тəртібін белгілеген.

хранить. Уплата сбора осуществляется в любых от-
делениях банков, АО «Казпочта» и других организа-
циях, осуществляющих прием платежей. С 1 января 
2010 года размер сбора составляет 2 826 тенге (два 
месячных расчетных показателя). Сбор уплачивает-
ся до подачи документов на регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Внимание: при государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей освобождают-
ся от уплаты сборов:

  крестьянские или фермерские хозяйства; 
  инвалиды I, II и III групп; 
  репатрианты (оралманы), занимающиеся пред-

принимательской деятельностью без образования 
юридического лица, до приобретения гражданства 
Республики Казахстан.

Налоговые органы производят постановку фи-
зического лица на регистрационный учет в качестве 
индивидуального предпринимателя в течение трех 
рабочих дней со дня получения налогового заявле-
ния физического лица с пакетом других документов.

После получения Свидетельства о государ-
ственной регистрации ИП Вы можете смело начи-
нать свою предпринимательскую деятельность.

Основными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими деятельность индивидуаль-
ного предпринимателя, являются Гражданский ко-
декс РК, Налоговый кодекс РК и Закон Республи-
ки Казахстан от 31 января 2006 года № 124-III «О 
частном предпринимательстве».

Налогообложение для субъектов 
малого бизнеса

Предприниматели, работающие лично (одни), 
делятся на предпринимателей с фиксированным 
налогообложением и предпринимателей с нефик-
сированным налогообложением. 

Рассмотрим эти два отличия:

Специальный налоговый режим устанавливает 
для субъектов малого бизнеса упрощенный порядок 
исчисления и уплаты социального налога, корпора-
тивного или индивидуального подоходного налога.

Кəсіпкерлік
Предпринимательство

Бекітілген салық салумен
с фиксированным налогообложением

Бекітілмеген салық 
салумен

с нефиксированным 
налогообложением

Арнайы салық режимі
Специальный налоговый  режим

Біржолғы талон 
бойынша жұмыс 

істейтін кəсіпкерлер 
Предприниматели, 
работающие по 
разовому талону

Патент бойын-
ша жұмыс істейтін 

кəсіпкерлер
Предприниматели, 
работающие по 

патенту

Жеңілдетілген салық 
декларациясы бойын-
ша жұмыс істейтін 

кəсіпкерлер
Предприниматели, 
работающие по 

упрощенной налоговой 
декларации

Жалпы бекітілген 
режимдегі кəсіпкерлік
Предпринимательство 
с общеустановленным 

режимом
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Патентке немесе жеңілдетілген 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 есеп-
теу мен төлеудің, сондай-ақ солар бойын-
ша 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 ре-
жим;

  жеңілдетілген декларацияға негізделген ар-
найы салықтық режим;

2) шаруалық 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 ар-
найы салық тəртібін таңдауға құқылы. 

Арнайы салық режимі 
Арнайы салық режимі – салық төлеушілердің 

жекелеген категориясы үшін бекітілген жəне 
салықтың жекелеген түрлерін жəне жер 
телімдерін пайдалану ақысын есептеу мен 
төлеуде жеңілдетілген тəртібі қарастырылатын 
бюджетпен есеп айырсудың ерекше тəртібі, сон-
дай - ақ сол бойынша салық есебін ұсыну. Арнайы 
салық режимі шағын бизнес субъектілері үшін 
есептеу мен əлеуметтік сал ықты, корпоративтік 
немесе жеке табыс салығын, басты төлеушіден 
ұсталатын салықтан басқа, жеңілдетілген тəртіп 
орнатқан. 

Патентке немесе жеңіл детілген 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. Яғни 
шығындарды есептемегенде осындай табыстың 
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 от-
крыткаларды сатудан тоқсанына 10.000.000 теңге 

Объектом налогообложения для налогопла-
тельщиков, применяющих специальные налоговые 
режимы на основе патента или упрощенной декла-
рации, является доход за налоговый период, состо-
ящий из всех видов доходов, полученных (подлежа-
щих получению) на территории Республики Казах-
стан и за ее пределами.

Субъекты малого бизнеса вправе самостоя-
тельно выбрать только один из нижеперечислен-
ных порядков исчисления и уплаты налогов, а также 
представления налоговой отчетности по ним: 

1) специальный налоговый режим для субъек-
тов малого бизнеса, который включает в себя:

  специальный налоговый режим на основе разо-
вого талона;

  специальный налоговый режим на основе па-
тента;

  специальный налоговый режим на основе упро-
щенной декларации;

2) специальный налоговый режим для кре-
стьянских или фермерских хозяйств; 

3) специальный налоговый режим для юриди-
ческих лиц - производителей сельскохозяйственной 
продукции и сельских потребительских кооперати-
вов;

4) общеустановленный режим.
Предприниматель, также являющийся налого-

плательщиком, вправе выбрать общеустановлен-
ный порядок или специальный налоговый режим в 
случаях и порядке, установленных Налоговым ко-
дексом. 

Специальный налоговый режим 
Специальный налоговый режим - особый по-

рядок расчетов с бюджетом, устанавливаемый для 
отдельных категорий налогоплательщиков и пре-
дусматривающий применение упрощенного поряд-
ка 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 ис-
числения и уплаты социального  налога, корпора-
тивного или индивидуального подоходного налога, 
за исключением налогов, удерживаемых у источни-
ка выплаты. 

Объектом налогообло жения предпринимате-
лей, применяющих специальные налоговые режи-
мы на основе патента или упрощенной декларации, 
является доход за налоговый период, состоящий из 
всех видов доходов, полученных (подлежащих по-
лучению) на территории Республики Казахстан и за 
ее пределами. То есть все доходы, без учета затрат, 
связанных с получением такого дохода. Поэтому не-
обходимо рассчитать, что Вам выгоднее - встать на 
налоговый учет по специальному налоговому режи-
му 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 квар-
тал в размере 10.000.000 тенге. Но для получения 
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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 жеңілдетілген декларация негізінде Сіз 
арнайы салық режимін таңдасаңыз, онда Сіз та-
быс сомасының 3% ғана төлейсіз (10.000.000 
теңге), яғни 300.000 теңге;

  егер Сіз жалпытағайындалған режимді 
таңдасаңыз, онда Сіз 1.000.000 теңгенің 10% 
(10.000.000 – 9.000.000 теңге), яғни 10 0.000 тең-
ге. 

Арнайы салық режимін қолдан уға құқы жоқ: 
1. филиалдары, өкілдіктері бар заңды 

тұлғалар; 
2. заңды тұлғалардың филиалдары, 

өкілдіктері; 
3. басқа да жекеленген құрылымдық 

бөлімшелері бар салы қ төлеушілер жəне (неме-
се) əртүрлі елді мекендердегі (жалға берілген 
мүлкінен б асқа) салық салу нысандары; 

4. заңды тұлғалар, оған қатысушы басқа 
заңды тұлғалардың үлесі 25 пайыздан көп болса;

5. заңды тұлғала р, оның құрылтайшысы 
бірмезгілде арнайы салық режимін қолданатын 
басқа заңды тұлғаның құрылтайшысы болып та-
былса.

Егер Сіз мынадай қызмет түрлерін жүзеге 
асырсаңыз, онда арнайы салықтық режимін 
қолдана алмайсыз:

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. қойнауларды пайдалану;
6. əйнекыдыстарды 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 жос-
пралау, 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.

этого дохода у Вас ушло на краску, оплату труда ра-
ботников, на бумагу, на рекламу компании, на ком-
мунальные услуги и т.п. 9.000.000 тенге, и все это 
подтверждено документально, то:

  если Вы выбрали специальный налоговый ре-
жим 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.

Спец иальный налоговый режим не вправе при-
менять : 

1. юридические лица, имеющ ие филиалы, 
представительства; 

2. филиалы, представительства юридических 
лиц; 

3. налогоплательщики, имеющие иные обосо-
бленные структурные подразделе ния и (или) объек-
ты налогообложения в разных населенных пунктах 
(за исключением сдачи имуще ства в аренду); 

4. юридические лица, в которых доля участия 
других юридических лиц составляет более 25 про-
центов;

5. юридические лица, у которых  учредитель 
одновременно является учредителем другого юри-
дического лица, применяющего специальный нало-
говый режим.

Специальный налоговый режим нельзя приме-
нять, если Вы осуществляете следующие виды де-
ятельности:

1. производство подакцизных товаров;
2. хранение и оптовая реализация подакциз-

ных товаров;
3. реализация отдельных видов нефтепродук-

тов - 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 ме-
таллов;

8. консультационные услуги (услуги по предо-
ставлению разъяснений, рекомендаций, советов и 
иных форм консультаций, включая определение и 
(или) оценку проблем и (или) возможностей лица, 
в целях решения управленческих, экономических, 
финансовых, инвестиционных вопросов, в том чис-
ле вопросов стратегического планирования, органи-
зации и осуществления предпринимательской дея-
тельности, управления персоналом);

9. деятельность в области бухгалтерского уче-
та или аудита;

10. финансовая, страховая деятельность и по-
средническая деятельность страхового брокера и 
страхового агента.
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Біржолғы талон
Біржолғы талон арнайы салық тəртібін 

қолдану құқын жəне жеке табыс салығы бойын-
ша бюджетпен есеп айырысу фактісін растай-
тын құжат болып табылады, тек төлеу көзінен 
ұсталатын жеке табыс салығынан басқа. 
Біржолғы талон 2013 жылдың 1 қаңтарына 
дейін қолданылатын болады.

Біржолғы талон негізінде арнайы салық 
тəртібін қолданады: 

1) уақытша сипатқа ие қызметпен айна-
лысатын (қызметі жалпы алғанда күнтізбелік 
жылда ары кеткенде 90 күн) мынадай 
қызмет түрлерін жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасының азаматтары, оралмандар:

  газет пен журналдарды, тұқым, сон-
дай - 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 сата-
тын (тұрақты мекемелерде жүзеге асырылатын 
қызметтерден басқа);

Разовый талон
Разовым талоном является документ, удо-

стоверяющий право применения специально-
го налогового режима и подтверждающий факт 
расчета с бюджетом по индивидуальному подо-
ходному налогу, за исключением индивидуаль-
ного подоходного налога, удерживаемого у ис-
точника выплаты. Разовый талон будет приме-
няться до 1 января 2013 года. 

Специальный налоговый режим на основе 
разового талона применяют:

1) граждане Республики Казахстан, орал-
маны, деятельность которых носит эпизодиче-
ский характер (то есть деятельность, осущест-
вляемая в общей сложности не более девяно-
ста дней в календарном году), осуществляю-
щие следующие виды деятельности:

  реализация (за исключением деятельности, 
осуществляемой в стационарных помещени-
ях) газет и журналов, семян, а также посадоч-
ного материала (саженцы, рассада), бахчевых 
культур, живых цветов, выращенных на дачных 
и придомовых участках, продуктов подсобного 
сельского хозяйства, садоводства, огородниче-
ства и дачных участков, кормов для животных 
и птиц, веников, метел, лесных ягод, меда, гри-
бов и рыбы;
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  өзінің жеке тракторымен жер телімдерін 
өңдеу;

  үй жануарлары мен құстарын бағу;
Бұл тұлғалар жеке кəсіпкер ретінде 

мемлекеттік тіркеуден босатылады. 
2) базарда тауарларды са  ту, жұмыстарды 

орындау, базарда қызмет көрсетуді жүзеге асы-
ратын Қазақстан Республикасының азаматта-
ры, оралмандар, сондай ақ заңды тұлғалар, тек 
базар аумағындағы киоскілерден, тұрақты ме-
кемелерден (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 беріледі, 
кəсіпкердің қалауы бойынша қызметін 
бастағанға дейін бір күн немесе одан да ұзақ 
мерзімге, бірақ тоқсан күнтізбелік күннен көп 
емес .

Бір күнге берілетін біржолғы талонның 
бағасы жергілікті өкілдік органдарының 
шешімімен тағайындалады. Егер Сіз біржолғы 
талонды бірнеше күнге алатын болсаңыз, 
онда жергілікті өкілдік оргнадары шешімімен 
тағайындалған бағаны біржолғы талонның жа-
рамды күн санына көбейтіңіз. 

Сөйтіп, Ақмола облысы əкімшілігінің 2007 
жылғы 5 маусымындағы № А-6/195 «Біржолғы 
талонды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру 
жəне біржолғы талондарды сатудан түскен 
қаражатты толықтай жинау Ережесін бекіту 
туралы» Қаулысымен осы облыста, аудан 
орталықтарында, Көкшетау мен Степногорск 
қалаларында жұмыс істейтін кəсіпкерлерге 
арналған біржолғы талонды беру жəне олар-
ды сатудан түскен қаражатты жинауды 
аудандардағы, Көкшетау мен Степногорск 
қалаларындағы «Қаржы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің қызметкерлері жүзеге асырады. 
Ауылдық елді мекендерде біржолғы талондар-
ды беру мен біржолғы талонды сатудан түскен 
қаражатты жинауды өкілетті органдар неме-
се осы поселке, ауыл (ауылдық) округтерінің 
əкімдері ұйымдастырады. 

Ал, Батыс Қазақстан облысының Орал 
қалалық мəслихатының 2008 жылғы 23 
желтоқсандағы «Біржолғы талон бағасын 
жəне Орал қаласында салық төлемдерінің 
жекелеген бағаларын тағайындау туралы» 
Шешімімен қызметі эпизодтық сипатқа ие жеке 
тұлғаларғамынадай баға бек

  услуги владельцев личных тракторов по об-
работке земельных участков;

  выпас домашних животных и птиц; 
Эти лица освобождаются от государствен-

ной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей

2) граждане Республики Казахстан, орал-
маны, а т  акже юридические лица, осуществля-
ющие деятельность по реализации товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг на рынках, 
за исключением реализации в киосках, стаци-
онарных помещениях (изолированных блоках) 
на территории рынка.

Эти лица подлежат обязательной государ-
ственной регистрации в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей в случае осуществле-
ния деятельности более девяноста дней в ка-
лендарном году.

Разовые талоны выдаются органами, опре-
деленными местными и сполнительными орга-
нами, до начала осуществления деятельности 
на один день или на более длительный срок, но 
не более девяноста календарных дней, как по-
желает предприниматель.

Стоимость разового талона на один день 
устанавливается решением местных пред-
ставительных органов. Если Вы берете разо-
вый талон на несколько дней, то должны умно-
жить ставку, установленную решением местных 
представительных органов стоимости на коли-
чество дней действия разового талона.

Так, Постановлением акимата Акмолин-
ской области от 5 июня 2007 года № А-6/195 
«Об утверждении Правил организации рабо-
ты по выдаче разовых талонов и обеспече-
нию полноты сбора сумм от реализации разо-
вых талонов» для предпринимателей, работа-
ющих в этой области, выдачу разовых талонов 
и сбор сумм от их реализации в районных цен-
трах, городах Кокшетау и Степногорск осущест-
вляют работники государственных учреждений 
«Отдел финансов» районов, городов Кокшетау 
и Степногорска. Работу по выдаче разовых та-
лонов и сбор сумм от реализации разовых та-
лонов в сельских населенных пунктах органи-
зуют уполномоченные органы или акимы соот-
ветствующих поселков, сел, аульных (сельских) 
округов.

А, согласно Решению Уральского город-
ского маслихата Западно-Казахстанской обла-
сти от 23 декабря 2008 года № 13-15 «Об уста-
новлении стоимости разовых талонов и отдель-
ных ставок налоговых платежей в городе Ураль-
ске», для физических лиц, деятельность кото-
рых носит эпизодический характер, установле-
ны следующие:
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Біржолғы талон алу үшін Сіз көрсетуіңіз керек:
  салық төлеушінің куəлігі - 2012 жылдың 1 

қаңтарына дейін;
  идентификациялық нөмірі көрсетілген құжат - 

2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап.
Біржолғы талонда кəсіпкерлікпен айналысу 

орны көрсетіледі, ол тек сол жерде ғана жарам-
ды болады. 

Біржолғы талонда көрсетілген жарам-
ды мерзімі аяқталғанға дейін кəсіпкер қызметі 
тоқтатылса, уақытша тоқтатылса немесе қызметін 
жүзеге асыру жағдайы өзгертілсе біржолғы талон 
бағасы қайтарылмайды жəне қайтадан есептеуге 
жатпайды. 

Сіз бі   ржолғы талон негізінде қызметтің əр 
түрін жəне арнайы салық тəртібіне жатпай-
тын 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.  

Же ке 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 
СТТН немесе ИЖН қоса біржолғы талонды алу 

Чтобы получить разовый талон, Вы должны 
предъявить:

  свидетельство налогоплательщика - до 1 янва-
ря 2012 года;

  документ с идентификационным номером - с 1 
января 2012 года.

Разовый талон действителен по месту осущест-
вления деятельности, указанному в разовом тало-
не.

При прекращении деятельности до истечения 
срока действия разового талона, временном при-
остановлении или изменении условий осуществле-
ния деятельности уплаченная сумма стоимости ра-
зового талона возврату и перерасчету не подлежит.

Интересно, что В   ы можете осуществлять раз-
ные виды деятельности, в том числе и те, на кото-
рые не распространяется специальный налоговый 
режим на основе разового талона. В этом случае 
предприниматель обязан вести раздельный учет до-
ходов и расходов и производить исчисление и упла-
ту налогов по указанным видам деятельности в об-
щеустановленном порядке либо предусмотренном 
специальным налоговым режимом.

В случае  реализации товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг на рынке работниками индиви-
дуальных предпринимателей или юридических лиц 
разовый талон выдается на индивидуального пред-
принимателя или юридическое лицо. В этом случае 

№
Қызмет түрлері

Перечень видов деятельности

Бір күндік біржолғы 
талонның бағасы 

(теңгемен)
Стоимость разовых 
талонов на один день 

(в тенге)
1 Тарату (тұрақты панажайларда жүзеге асырылатын 

қызметтерден басқа):
Реализация (за исключением деятельности, осуществляемой в 
стационарных помещениях):
1) газет пен журналдарды 
газет и журналов
2) тұқым, сондай ақ екпе ағаштарын (көшеттерді)
семян, а также посадочного материала (саженцы, рассада)
3) бақша дақылдарды
бахчевых культур
4) саяжайда жəне үй маңындағы учаскелерде өсірілген табиғи 
гүлдерді
живых цветов, выращенных на дачных и придомовых участках
5) қосалқы ауыл шаруашылығының, бақ өсіру, бақша өсіру 
өнімдері жəне саяжайдың жанында өсірілген өнімдер продуктов 
подсобного сельского хозяйства, садоводства, огородничества и 
дачных участков
6) жануарлар мен құстарға арналған жем 
кормов для животных и птиц
7) сыпыртқы, сыпырғыш, орман жидектері, бал, 
саңырауқұлақтар мен балықтар
веников, метел, лесных ягод, меда, грибов и рыбы

 
15
50
50
70
15
50
50

2 Өзінің жеке тракторымен жер телімдерін өңдеу
Услуги владельцев личных тракторов по обработке земельных 
участков

100

3 Үй жануарлары мен құстарын бағу
Выпас домашних животных и птиц

50
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құқы берілген нотариалдық куəландырылған 
сенімхатты көрсетуі тиіс.    

Егер Сіз біржолғы талонды қолдансаңыз, онда 
Сіз сатып алушының талап етуі бойынша тауарды 
сатуға, жұмыс жүргізуге, қызмет көрсетуді растай-
тын 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 растай-

тын құжаттарға;
  біржолғы талонға ие болу.

Патент
Патент - жеке табыс салығы бойынша бюджет-

пен есеп айырысу фактісін растайтын құжат болып 
табылады, тек төлеу көзінен ұсталатын жеке та-
быс салығымен жəне əлеуметтік салықтан басқа.

Патентке негізделген арнайы салықтық 
режимді келесі шарттарға сай келетін жеке 
кəсіпкерлер қолданады:

  қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын;
  жеке (өз бетінше) кəсіпкерлік түріндегі қызметті 

жүзеге асыратын;
  өздерінің салықтық кезең ішіндегі табы-

сы республикалық бюджет туралы заңдарымен 
тиісті қаржылық жылға арнап бекітілген ең төмен 
еңбекақының 200-еселік көлемінен аспайтын жəне 
қаржылық жылға сəйкес 1 қаңтарға дейін жарамды 
(2010 жылы бұл сома 2.990.400 теңгені құрайды).

для получения разового талона в указанном слу-
чае работнику необходимо предъявить нотариаль-
но удостоверенную доверенность на право получе-
ния разового талона с приложением РНН или ИИН.

Если    Вы применяете разовый талон, то Вы обя-
заны по требованию покупателя выдать ему доку-
мент, подтверждающий факт реализации товара, 
выполнения работы, оказания услуги, в котором 
обязаны указать наименование рынка, серию и но-
мер разового талона, дату выдачи разового талон а. 

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 вну-

тренний распорядок рынка; 
  соблюдать санитарные и противопожарные тре-

бования; 
  иметь оригиналы накладных и другие предусмо-

тренные нормативными актами товаросопроводи-
тельные документы; 

  иметь документы, подтверждающие качество и 
безопасность товаров;

  и разовый талон.

Патент
Патент - документ, подтверждающий факт 

расчета с бюджетом по индивидуальному подо-
ходному налогу, за исключением индивидуально-
го подоходного налога, удерживаемого у источни-
ка выплаты, и социальному налогу. 

Специальный налоговый режим на основе па-
тента применяют индивидуальные предпринима-
тели, 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 ре-
спубликанском бюджете и действующего на 1 ян-
варя соответствующего финансового года ( в 2010 
году эта сумма составляет 2.990.400 тенге).
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Егер Сіз өзіңіз ғана (қызметкерсіз) жұмыс 
істей алсаңыз жəне Сіздің табысыңыз жылы-
на (2010 жылы) ары кеткенде 2 990 400 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 95 бетте көрсетілгендерден 
басқа; 

Патент тек жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік 
тіркеу туралы куəлігін көрсеткенде ғана жарам-
ды. 

Сіздің патентті кем дегенде бір айға жəне ары 
кеткенде он екі айға арнап алуға құқыңыз бар. 
Патент негізінде арнайы салық режимін қолдану 
үшін жеке кəсіпкер оны қолдана бастағанға 
дейін тұрғылықты жері бойынша салық органы-
на салық өтінішін береді. Патент негізінде ар-
найы салық режимін қолдануға берілген салық 
өтінішімен бірге патентті арнайы формада алуға 
арналған есеп беріледі. Есепке патент бағасын 
бюджетке төлегенін, əлеуметтік аударымдар, 
міндетті зейнетақылық жарнасын аударуды рас-
тайтын 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 қйтарылады. Артық төленген 
салық сомасы, ақысы, өсімі салық органының 
қорытындысы негізінде салық қарызы болма-
са, кəсіпкердің банк шотына ұлттық валюта-
мен аударылады. Салық органы артық төленген 
салық сомасы, ақыға қайтару мерзімін бұзған 
жағдайда, салық органы салық төлеушүінің 
пайдасына əрбір мерзімі өткен күнге өсімін 
төлейді. Өсім Қазақсатн Республикасы Ұлттық 
Банкісі бекіткен қайта қаржыландырудың ресми 

Если Вы можете работать сами (без работни-
ков) и Ваш доход в год не больше 2 990 400 тенге 
(на 2010 год), то Вы можете взять патент и спокойно 
заниматься своим бизнесом. 

При наличии патента можно заниматься любы-
ми видами деятельности, кроме тех, что указаны на 
 странице 95.

Патент действителен только с предъявлением 
свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя.

Вы имеете право получить патент на срок не 
менее одного месяца и не более двенадцати меся-
цев. Для применения специального налогового ре-
жима на основе патента индивидуальный предпри-
ниматель  до начала его применения представляет 
в налоговый орган по месту нахождения налоговое 
заявление. Одновременно с налоговым заявлени-
ем на применение специального налог ового режима 
на основе патента представляется расчет для по-
лучения патента по специальной форме. К расчету 
прилагаются документы, подтверждающие уплату 
в бюджет стоимости патента, социальных отчисле-
ний, перечисление обязательных пенсионных взно-
сов (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 продлять его до его окон-
чания. Непредставление предпринимателем нало-
гового заявления до окончания срока действующего 
патента считается согласием предпринимателя осу-
ществлять расчеты с бюджетом в общеустановлен-
ном порядке.

Если фактический доход в течение срока дей-
ствия патента превысит размер дохода, указанного 
в расчете, индивидуальный предприниматель обя-
зан в течение пяти рабочих дней представить до-
полнительный расчет на сумму превышения и про-
извести уплату налогов с этой суммы. На основании 
указанного расчета взамен ранее выданного патен-
та выдается новый патент.

Если в течение срока действия патента факти-
ческий доход не достигнет размера дохода, указан-
ного в расчете, индивидуальный предприниматель 
вправе представить дополнительный расчет на сум-
му уменьшения. Возврат излишне  уплаченной сум-
мы налога, платы, пени производится в течение пят-
надца ти рабочих дней со дня подачи заявления на 
возврат. Возврат излишне уплаченной суммы нало-
га, платы, пени производится в национальной  валю-
те на банковский счет предпринимателя при отсут-
ствии налоговой задолженности на основании за-
ключения налогового органа. При нарушении нало-
говым органом срока проведения возврата на из-
лишне уплаченную сумму налога платы, по которым 
возврат произведен с нарушением срока, за каждый 
день просрочки  налоговый орган начисляет в поль-
зу налогоплательщика пеню. Пеня начисляется в 
размере 2,5-кратной официальной ставки рефинан-
сирования, установленной Национальным Банком 
Республики Казахстан на каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего за окончанием срока 
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бағасының əрбір мерзімі өткен күнге, қайтару 
мерзімі аяқталған күннен бастап, қайтару 
күнін қосақанда 2,5 есе мөлшерде төленеді. 
Салық төлеушінің пайдасына төленетін өсім 
сомасы кəсіпкердің қайтару жөнінде берілген 
артық төлеген салық сомасының қайтару күні 
көрсетілген салық өтінішінде берілген банк шо-
тына аударылады. 

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 ор-
ганына салықтық өтінішіңізді ұсыну қажет бола-
ды.

Сондай-ақ:
1) арнайы салық режимін пайдалану-

ды 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 апатент 
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) Сал ық Кодексінде көрсетілген жалпы 

бекітілген тəртіп немесе басқа арнайы салық 
режиміне көшу, мұндай жағдай туындаған 
айдың келесі айынан бастап. 

Патент пайдалынатын жеке кəсіпкерлер 
жыл сайын салық салу объектісі орналасқан 
салық органдарына есеп беру салық мерзімінің 
келесі жылының 31 наурызынан кешіктірмей 
декларациясын өткізеді. 

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 
күн ішінде ұсыну қажет. Сіз үшін арнайы салық 
режимін қолдануды бастау күні Сізді жеке 

проведения возврата, включая день возврата. На-
численная в пользу налогоплательщика сумма пе-
ней также перечисляется на банковский счет пред-
принимателя, указанный в налоговом заявлении на 
возврат, в день возврата излишне уплаченной сум-
мы налога. При прекращении предпринимательской 
деятельности до истечения срока действия патента 
внесенная сумма налогов возврату и перерасчету 
не подлежит, за исключением случая признания ин-
дивидуального предпринимателя недееспособным.

Прекращение применения специального нало-
гового режима на основе патента производится на 
основании Вашего налогового заявления (добро-
вольно) или по решению налогового органа. При до-
бровольном прекращении применения специально-
го налогового режима на основе патента налоговое 
заявление представляется до истечения срока дей-
ствия патента.

При этом:
1) датой прекращения применения специаль-

ного налогового режима будет являться последнее 
число срока действия патента;

2) датой начала применения общеустанов-
ленного порядка или иного специального налогово-
го режима, выбранного налогоплательщиком, будет 
являться дата, следующая за датой истечения сро-
ка действия патента.

Если Вы не имеете права по Налоговому ко-
дексу 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 поряд-
ке, установленном Налоговым кодексом, с месяца, 
следующего за месяцем, в котором возникли такие 
условия.

Индивидуальные предприниматели, применя-
ющие патент ежегодно, представляют в налоговые 
органы по месту нахождения объектов налогообло-
жения декларацию не позднее 31 марта года, сле-
дующего за отчетным налоговым периодом. Расчет 
текущих платежей и декларацию по земельному на-
логу, исчисленному налоговыми органами, не пред-
ставляют.

Также индивидуальные предприниматели, при-
меняющие патент, уплачивают налог на имущество 
не позднее десяти календарных дней после насту-
пления срока представления декларации за год.

Как получить патент? 
Если Вы только зарегистрировались в каче-

стве индивидуального предпринимателя, то долж-
ны представить в налоговый орган по месту житель-
ства специально установленное для этого заявле-
ние не позднее десяти календарных дней со дня 
регистрации (получение Свидетельства индивиду-
ального предпринимателя). Датой начала примене-
ния специального налогового режима для Вас будет 
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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 форма бойынша патент алу үшін 
есеп беру; 

2. патент бағасын бюджетке төлегенін, 
əлеуметтік аударымдар, міндетті зейнетақылық 
жарнасын аударуды растайтын құжаттар.

Есептемені электронды түрде жіберген 
салық төлеушілер мұндай құжаттарды 
көрсетпейді.

Салық органдары құжаттар мен есеп 
берілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде па-
тент беруге, немесе патент беруден бс тарту ту-
ралы шешім шығарулары тиіс. Шешім екі дана-
да ресімделеді, біреуі салық төлеушіге алғаны 
жөнінде қол қойғызып алыпр беріледі. 

Егер Сіз шағын бизне субъектілеріне 
арналған арнайы салық режимі шеңберінде 
қызметіңізді жүзеге асырып жүрген ЖК болсаңыз, 
онда Сіз ақшаны қолма-қол қабылдағанда 
тексеру-кассалық аппартаын қолданбауға 
құқыңыз бар. 

Патенттің ақысын есептеу
Патенттің құны – Өзіңіз жоспарлап отырған 

жəне жариялаған табыстың 2%-ы. Оның жар-
тысы – жеке табыс салығы, ал екінші жарты-
сы – əлеуметтік аударымдар сомасы шегерілген 
əлеуметтік салық.

Салық салу объектісіне Қазақстан Республи-
касы территориясында жəне одан тыс жерлер-
де алынған (алуға жататын) табыстың барлық 
түрінен құралған салықтық кезең жатады. 

Патент алуға арналған есеп (911.00 пішімі) 
Есептен жəне қажетті ақпарат көрстеліген оның 
қосымшасынан (911.01 пішімі) тұрады. Есепті 
толтыруда түзетулерге, өшіруге жəне жазылған 
сөзді қайтадан түзетуге жол берілмейді. Егер 
есеп қағазда толтырлса, ол шарикті неме-
се қауырсын қаламмен, қара немесе көк сия-
мен, 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 беруге болады:
1) қағаз жүзінде:

  өзі əкеліп беру (екі данада толтырыла-
ды, біреуі салық төлеушіге салық органының 
белгісімен қайтарылады);

  өкілінің əкеліп беруі (екі данада толтыры-
лады, біреуі салық төлеушіге салық органының 
белгісімен қайтарылады);

  пошта арқылы алғаны жөнінде хабарлама-хат 
арқылы қағаз жүзінде (Сіз поштаның хабарлама-
сын алуыңыз тиіс); 

дата государственной регистрации Вас как индиви-
дуального предпринимателя.

НО! Если Вы не представите налоговое заявле-
ние за этот период, то тогда считается, что Вы со-
гласны осуществлять расчеты с бюджетом в обще-
установленном порядке, что очень сложно. 

Одновременно с налоговым заявлением Вы 
должны представить:

1. расчет для получения патента по специаль-
ной форме.

2. платежные документы, подтверждающие 
уплату в бюджет стоимости патента, социальных от-
числений, 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 реше-
ние об отказе в выдаче патента. Решение оформля-
ется 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 име-
ете право не применять контрольно-кассовый аппа-
рат, принимая наличные деньги.

Расчет патента
Стоимость патента – 2% от планируемого и за-

явленного Вами дохода. Из них половина – инди-
видуальный подоходный налог, а вторая половина 
– социальный налог за вычетом суммы социальных 
отчислений.

Объектом налогоо бложения является доход за 
нал оговый период, состоящий из всех видов дохо-
дов, полученных (подлежащих получению) на тер-
ритории Республики Казахстан и за ее пределами.

Расчет состоит из с амого Расчета (форма 
911.00) и приложения к нему (форма 911.01), пред-
назначенного для отражения необходимой инфор-
мации для получения патента. При заполнении Рас-
чета не допускаются исправления, подчистки и по-
марки. Если расчет выполняется на бумаге, он за-
полняется шариковой или перьевой ручкой, черны-
ми или синими чернилами, заглавными печатны-
ми символами или с использованием печатающего 
устройства. Расчет подписывается предпринимате-
лем или его представителем и заверяется печатью 
налогоплательщика (при ее наличии).

Расчет можно представлять:
1) на бумаге:

  лично в явочном порядке (составляется в двух 
экземплярах, один экземпляр возвращается налого-
плательщику с отметкой налогового органа);

  через представителя в явочном порядке (состав-
ляется в двух экземплярах, один экземпляр возвра-
щается налогоплательщику с отметкой налогового 
органа);

  по почте заказным письмом с уведомлением на 
бумажном носителе (Вы должны получить уведом-
ление почты); 
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2) Интернет арқылы электронды түрде 
(Сіздің салық есебіңіздің қабылданғаны не-
месе қабылданбағаны туралы салық қызметі 
органдарының салық есебін қабылдау жүйесінің 
хабарламасын Интернет арқылы алуға тиіссіз).

Патентқұнын есептеудің мысалы:
Кəсіпкердің бір ай ішіндегі болжанған табысы 

100 000 теңгені құраса:
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 ту-
ралы» ҚР Заңына сəйкес есептеп шығарылған 
əлеуметтік аударымды алып тастау.

Патент бағасын төлеумен қатар кəсіпкер ҚР 
заң актілеріне сəйкес міндетті зейнетақы жар-
налары мен əлеуметтік аударымдарды есептеп 
шығарады. 

Есепті толтыруда салық инспеекторы (маман) 
Есепке нені жəне қалай жазу керек екенін айтуы 
тиіс, ол Сізге оны толтыруда жеңілдік утдырады. 
Алайда, егер Сіз өз бетінше барлық есептерді жəне 
талап етілген құжаттарды дұрыс толтырам десеңіз, 
Сіз Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің 
2009 жылғы 24 желтоқсандағы «Салық есеп беру-
лер формасын жəне оларды толтыру Ережелерін 
бекіту туралы» № 574 Бұйрығымен мұқият таны-
сып шығыңыз. 

Жеңілдетілген декларация
Жеңілдетілген декларацияға негізделген ар-

найы салықтық режимді төмендегідей шарттарғас 
əйкес келетін шағын бизнес субъектілері 
қолданады:

  жеке кəсіпкерлер: салықтық кезең ішінде 
қызметкерлердің шекті ортатізімдік 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 ортатізімдік саны елу 
адамды құрайды; салықтық кезең ішіндегі шекті 
табыс 25 млн. теңгені құрайды.

Салықтық кезеңге күнтізбелік тоқсан жата-
ды, яғни жеңілдетілген декларация тоқсан сайын 
ұсынылып отырады.

Жеңілдетілген декларацияға негізделген ар-
найы режимді қолдану үшін Сізге төмендегілерді 
орындау қажет:

1. егер сіз əрекеттегі ЖК болсаңыз – 
мекенжайыңыздағы салық органына салықтық
кезең (тоқсан) басталғанша салықтық өтінішіңізді 
ұсыну. Мұндай жағдайда жеңілдетілген 
декларацияны қолдануды бастаған күні болып 
салық өтініші берілген күннен кейінгі тоқсанның 
бірінші күні болып табылады. Егер Сіз бұған 
дейін патентті қолдансаңыз, онда салық өтінішін 

2) в электронном виде по Интернету (Вы долж-
ны получить уведомление о принятии или неприня-
тии налоговой отчетности системой приема налого-
вой  отчетности органов налоговой службы по 
Интернет).

Пример расчета стоимости патента:
Предполагаемый доход предпринимателя в ме-

сяц составляет  100 000 тенге.  
Сумма исчисленных налогов, подлежащих 

уплате в бюджет, для получения патента определя-
ется, как 100.000 (планируемый доход предприни-
мателя) 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 сто-
имости патента за минусом социальных отчисле-
ний, исчисленных в соответствии с Законом РК «Об 
обязательном социальном страховании».

Одновременно с уплатой стоимости патента 
производится предпринимателем исчисление обя-
зательных пенсионных взносов и социальных отчис-
лений согласно законодательных актов РК.

При заполнении расчета налоговый инспектор 
(специалист) должен подсказать, что и как вписать 
в Расчет, что облегчит Вашу работу по его заполне-
нию. Однако, если Вы хотите самостоятельно сде-
лать все расчеты и правильно заполнить требуемые 
документы, Вы должны внимательно изучить При-
каз Министра финансов Республики Казахстан от 24 
декабря 2009 года № 574 «Об утверждении форм 
налоговой отчетности и Правил их составления».

Упрощенная декларация
Специальный налоговый режим на основе 

упрощенной декларации применяют субъекты ма-
лого бизнеса, соответствующие следующим усло-
виям: 

  индивидуальные предприниматели: предель-
ная среднесписочная численность работников за 
налоговый период составляет 25 человек, включая 
самого индивидуального предпринимателя; пре-
дельный доход за налоговый период составляет 10 
млн. тенге; 

  юридические лица: предельная среднесписоч-
ная численность работников за налоговый период 
составляет 50 человек; предельный доход за нало-
говый период составляет 25 млн. тенге.

Налоговым периодом является календарный 
квартал, т. е. упрощенная декларация подается 
ежеквартально.

Для применения специального режима на осно-
ве упрощенной декларации Вам необходимо:

1. если Вы действующий ИП - представить в 
налоговый орган по месту нахождения налоговое 
заявление до начала предстоящего налогового пе-
риода (квартала). В этом случае датой начала при-
менения упрощенной декларации будет первое 
число квартала, следующего за датой представле-
ния налогового заявления. Если Вы раньше при-
меняли патент, то налоговое заявление представ-
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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 жеңілдетілген 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 
табылдаы. 

2. егер Сіз жаңадан ғана тіркелген 
ЖК болсаңыз - салықтық өтінішіңізді 
мекенжайыңыздағы салық ор ганына ЖК ретінде 
мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он 
күннен кешіктірмей ұсыну керек. Бұл жағдайда 
жеңілдетілген декларацияны қолдануды бастаған 
күн жеке кəсіпкердің мемлекеттік тіркелген күні 
болып табылады. 

3. Заңды тұлғалар өтінішін заңды тұлғаны 
əділет органында мемлекеттік тіркеуден кейінгі 
он жұмыс күнінен кешіктерім ей ұсынады. 
Бұл жағдайда жеңілдетілген декларация-
ны 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 жа-
салады, біреуі салық органында қалады, екіншісі 
Сіздің қол қоюыңызбен қолыңызға беріледі неме-
се хабарлама-хат түрінде жіберіледі.

Сіз Салық Кодекісінде көрсетілген талаптарға 
сай болмаған жағдайда ғана Сізге рұқсат беруден 
бас тарту мүмкін. 

Жеңілдетілген декларацияға негізделген 
арнайы режимді қолдануды тоқтату əрекеті 
Сіздің өтінішіңізге негізделумен өтініш берілген 
уақыттан кейінгі келесі айдан бастап жүргізіледі. 

ляется предпринимателем не позднее десяти ка-
лендарных дней со дня возникновения несоответ-
ствия условиям применения специального налого-
вого режима на основе патента или до окончания 
срока действия патента. В этом случае датой нача-
ла применения специального налогового режима 
на основе упрощенной декларации буде т являться 
или первое число месяца, следующего за месяцем, 
в котором возникло несоответствие условиям при-
менения патента (сумма дохода превысила уста-
новленную законодательством) или первый день 
после окончания срока действия патента.

2. если Вы вновь зарегистрированный ИП - 
представить в налоговый орган по месту житель-
ства налоговое заявление в срок не позднее деся-
ти рабочих дней со дня государственной регистра-
ции  в качестве ИП. В этом случае датой начала при-
менения упрощенной декларации является дата го-
сударственной регистрации индивидуального пред-
принимателя 

3. юридические лица должны подать заявле-
ние не позднее двадцати рабочих дней после госу-
дарственной регистрации юридического лица в ор-
гане юстиции. В этом случае датой начала приме-
нения упрощенной декларации является дата госу-
дарственной регистрации юридического лица.

Срок выдачи разрешения или отказа о приме-
нении этого специального режима – три рабочих 
дня. Решение оформляется в двух экземплярах, 
один остается в налоговом органе, второй – выда-
ется Вам на руки под роспись или направляется 
письмом с уведомлением.

Отказать Вам могут только в случае Вашего не-
соответствия тем требованиям, которые прописаны 
в Налоговом кодексе. 

Добровольное прекращение применения спе-
циального режима на основе упрощенной деклара-
ции производится на основании Вашего заявления 
со следующего месяца после подачи заявления.
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Жеңілдетілген декларация бойынша 
төленетін салықтарды есептеу

Жеңілдетілген декларацияны қолданатын салық 
төлеушілер үшін салық салу объектісі Қазақстан Рес-
публикасы территориясында жəне одан тыс жерлер-
де түскен (түсетін табыс) табыстың барлық түрлерінен 
тұратын салықтық кезеңдегі табыс болып табылады. 

Кəсіпкер өз салығын өз бетінше есептейді. 
Жеңілдетілген декларация бойынша төленетін 
салықтардың сомасы – алынған табыстың 3%-ы. 
Оның жартысы – жеке табыс салығы, екінші жартысы – 
əлеуметтік аударымдары шегерілген əлеуметтік салық.

Егер Сіздің кəсіпорныңызда жалданба-
лы қызметкерлер жұмыс істейтін болса, егер 
қызметкерлердің есептік кезең қорытындысы бойынша 
орташа айлық еңбекақысы республикалық бюджет ту-
ралы заңымен жəне салықтық кезеңнің бірінші күніне 
арнап бекітілген ең төмен еңбекақының (2010 жылы 
14 952 теңге) аз дегенде 2-еселік, заңды тұлғаларда – 
аз дегенде 2,5-еселік мөлшерін құраған болса, тоқсан 
қорытындысы бойынша есептелген салықтардың со-
масы қызметкерлердің орташа тізімдік санына қарай əр 
қызметкер үшін төленетін салық сомасының 1,5 пайы-
зы көлемінде азаю жағына қарай түзетілуге жатады.

Расчет налогов по упрощенной декларации
Объектом налогообложения для налогопла-

тельщиков, применяющих упрощенную декларацию, 
является доход за налоговый период, состоящий из 
всех видов доходов, полученных (подлежащих полу-
чению) на территории Республики Казахстан и за ее 
пределами. 

Предприниматель самостоятельно рассчиты-
вает налоги. Сумма налогов по упрощенной декла-
рации – 3% от полученного дохода. Из них полови-
на – индивидуальный подоходный налог, вторая по-
ловина – социальный налог за вычетом социальных 
отчислений.

В случае, если у Вас есть работники, сумма на-
логов уменьшается на 1,5 процента от суммы нало-
га за каждого работника, если среднемесячная за-
работная плата работников по итогам квартала у 
ИП не менее 2-кратного, юридических лиц - не ме-
нее 2,5-кратного минимального размера заработной 
платы, установленного законом о республиканском 
бюджете и действующего на первое число налогово-
го периода (14 952 тенге в 2010 году).

Есептеу мысалы:
Пример расчета:

910.00.001 Салықтық кезең ішіндегі табыс
Доход за налоговый период

1 000 000

910.00.005 Қызметкерлердің ортатізімдік саны, жеке кəсіпкерді қоса санағанда – 
барлығы
Среднесписочная численность работников, включая индивидуального 
предпринимателя – всего

1

910.00.006 Шекті саннан асатын қызметкерлердің ортатізімдік саны
Среднесписочная численность работников, превышающая предельную 
численность

0

910.00.008 Есептелген салықтардың сомасы (910.00.001 х 3%)
Сумма исчисленных налогов (910.00.001 х 3%)

 30 000

910.00.009 Белгіленген табыс мөлшерінен асатын табыс бойынша салық сомасы
Сумма налога с дохода, превышающего предельный доход

0

910.00.010 Қызметкерлердің ортатізімдік санына байланысты салық сомасын 
азайту (910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0,015)
Уменьшение суммы налога в зависимости от среднесписочной численности 
работников (910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0,015)

450

910.00.011 Түзетулерден кейінгі салық сомасы (910.00.008-910.00.010)
Сумма налогов после корректировки (910.00.008-910.00.010)

29 550

910.00.012 Бюджетке төленетін жеке табыс (корпоративтік) салығының сомасы 
(910.00.011 х 0,5)
Сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, подлежащего 
уплате в бюджет (910.00.011 х 0,5)

14 775

910.00.013 Бюджетке төленетін əлеуметтік салықтың сомасы 
((910.00.0011 х 0,5) - 910.00.022 - 910.00.015)
Сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет
((910.00.0011 х 0,5) - 910.00.022 - 910.00.015)

12 532

910.00.014 Əлеуметтік аударымдарды есептеуге арналған табыс
Доход для исчисления социальных отчислений

44 856

910.00.015 Жеке кəсіпкерлігі үшін төленетін əлеуметтік аударымдардың сомасы
Сумма социальных отчислений за индивидуального предпринимателя

2 243

910.00.016 Жеке кəсіпкерлігі үшін төленетін міндетті зейнетақы жарналарын есеп-
теуге арналған табыс
Доход для исчисления обязательных пенсионных взносов
за индивидуального предпринимателя

44 856

910.00.017 Жеке кəсіпкерлігі үшін төленетін міндетті зейнетақы жарналарының 
сомасы
Сумма обязательных пенсионных взносов за индивидуального 
предпринимателя

4 486
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Жеңілдетілген декларацияны қалай жəне 
қашан тапсыру керек?

Жеңілдетілген декларация əр келесі есеп 
беру тоқсанының екінші айының 15 күнінен 
кешіктірілмей, салық төлеуші тұратын мекен-
жайы бойынша салық органдарына ұсынылуы ке-
рек.

Бюджетке төленетін салықтар есеп 
беру тоқсанының екінші айының 25 күнінен 
кешіктірілмей төленуі керек.

Жеңілдетілген декларацияны пошт а арқылы, 
алғаны туралы ескертуме н жіберілетін тапсырыс-
хат түрінде, қағаз түрінде қолдан-қолға тапсыру 
арқылы жəне электронды түрде тапсыруға бола-
ды. Электронды нұсқаға рұқсат алу үшін, тіркелген 
жердегі салық органына бару керек, сол жерден 
Сіз паролі бар электронды кілтті ала аласыз.

Декларация салық міндеттемесін есеп-
теу туралы ақпаратты жете көрсетуге арналған 
осы Декларациядан (форма 910.00) жəне оның 
қосымшасынан (форма 910.01) тұрады.

Декларацияны толтыру барысында түзетуге 
жол берілмейді. Қағаз жүзіндегі Декларация – тол-
тырылса, ол шарикті немесе қауырсын қаламмен, 
қара немесе көк сиямен, бас баспа символдары-
мен немесе баспа құрылғысын қолданумен тол-
тырылады;

Сонымен, шағын бизнес субъектілеріне 
арналған арнайы салық режимін жеңілдетілген 
декларация негізінде қолданатын салық 
төлеуші корпоративті табыс салғы деклараци-
ясын ұсынбайды жəне жылдық қаржылық есеп 
бермейді. 

Жеңілдетілген декларация негізінде арнайы 
салық режимін қолданатын жеке кəсіпкерлер жəне 
заңды тұлғалар салық базасына мүлік салығын 
0,5 пайызда есептеп шығарады.

Шаруа фермерлік қожалығы
ЖК түрлерінің біріне шаруа (фермерлік) 

қожалығы жатады. Бұл өзінде кəсіпкерлікті жүзеге 
асыру əрекеті ауылшаруашылық өнімдерін өндіруге 
арнап ауыл шаруашылық айналымдағы жерлерді 
пайдаланумен, сондай-ақ сол өнімді өңдеу мен 
өткізумен тікелей байланысты болып келетін 
тұлғалардың отбасылық-еңбектік бірлестігі.

Шаруа (фермерлік) қожалықтармен байла-
нысты құқықтық қатынастар ҚР 1998 жылдың 
31 наурызындағы №214-1 «Шаруа (фермерлік) 
қожалығы туралы» заңымен жəне өзге де 
нормативтік құқықтық актілермен реттеліп отырады.

Шаруа (фермерлік) қожалығы келесідегідей 
формада əрекет етіп отыруы мүмкін:

  өзінде кəсіпкерлік қызмет ортақ біріктірілген 
меншік мүлікке негізделген отбасылық кəсіпкерлік 
түрінде жүзеге асырылатын шаруа қожалығы;

  жеке кəсіпкерлікті жүзеге асыруға негізделген 
фермерлік шаруашылығы;

  бірлескен шаруашылық қызмет туралы 
келісімшарттың негізінде ортақ үлестік меншік 

Как и когда сдавать упрощенную декларацию?

Упрощенная декларация представляется в на-
логовый орган по месту нахождения налогоплатель-
щика не позднее 15 числа второго месяца, следую-
щего за отчетным налоговым периодом. 

Уплата в бюджет налогов производится не позд-
нее 25 числа второго месяца, следующе го за отчет-
ным налоговым перио дом.

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, необ-
ходимо обратиться в налоговый орган по месту ре-
гистрации, где Вы получите электронный ключ с па-
ролем для входа в программу.

Декларация состоит из самой Декларации 
(форма 910.00) и приложения к ней (форма 910.01), 
предназначенного для детального отражения ин-
формации об исчислении налогового обязатель-
ства.

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 использо-
ванием печатающего устройства.

Таким образом, налогоплательщик, применя-
ющий специальный налоговый режим для субъек-
тов малого бизнеса на основе упрощенной деклара-
ции, не представляет декларацию по корпоративно-
му подоходному налогу и, следовательно, не пред-
ставляет годовую финансовую отчетность.

Индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, применяющие специальный налоговый 
режим на основе упрощенной декларации, исчисля-
ют налог на имущество по ставке 0,5 процента к на-
логовой базе.

Крестьянское фермерское хозяйство 
Одним из видов ИП является крестьянское 

(фермерское) хозяйство. Это семейно-трудовое 
объединение лиц, в котором осуществление пред-
принимательства неразрывно связано с исполь-
зованием земель сельскохозяйс твенного назначе-
ния для производства сельскохозяйственной про-
дукции, а также с переработкой и сбытом этой про-
дукции.

Правоотношения, связанные с крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, регулируются Зако-
ном РК от 31 марта 1998 г. № 214-1 «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» и другими норма-
тивными 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.

Крестьянское (фермерское) хозяйство созда-
ется на добровольных началах и считается создан-
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мүлкіне негізделген қарапайым серіктестік түрінде 
құрылған фермерлік шаруашылық.

Шаруа (фермерлік) қожалығы ерікті түрде 
құрылады жəне жерді пайдалану құқығын 
мемлекеттік тіркеу сəтінен бастап құрылған болып 
саналады.

Жер учаскелерi Қазақстан Республикасы аза-
маттарына шаруа (фермерлік) қожалығын жүргiзу 
үшiн жеке меншiк құқығымен немесе 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 жерпай-
далану 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 жы-
лына орташа алпысмыңесе есептік көрсеткіштен 
аспайтын шаруа (фермерлік) қожалықтары : 

1) заңда қарастырылған тəртіпте жəне шарт 
бойынша электр энергиясы қуатына қосылған, жылу, 
сумен қамтамасыз ету жəне канализацияға төлеуден 
босатылады Қазақстан Республикасы табиғи моно-
полиялар жəне реттелетін нарық заңын қолданумен; 

2) мемлекеттің қатысуымен ақысыз екінші 
деңгейдегі банктерде шоттар ашады; 

3) бухгалтерлік есепті жеке кəсіпкерлер сияқты 
жеңілдетілген түрде береді; 

4) мемлекеттік қажеттілік үшін тапсырыстарды 
беруде құқық артықшылықтарын қолданады, оның 
шарттары Қазақстан Республикасынң Үкіметімен 
анықталады; 

5) ақпараттық қызмет (құралдар), сондай 
ақ ғылыми-зерттеу өңдеумен технологияларына 
мемлекеттік бюджетте тиісті жылға жеке кəсіпкерлікті 
мемлекеттік қаржылық қолдау шеңберінде бөлінген 
қаражатты жеңілдік шарттарымен алады; 

6) мамандар дайындауға, қайта даярлау 
жəне біліктігін көтеруді жеке кəсіпкерлікті қолдауға 
бөлінген қаражат есебінен жүргізіледі. 

ным с момента государственной регистрации пра-
ва землепользования. 

Для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства земельные участки предоставляются граж-
данам РК на праве частной собственности или на 
праве временного возмездного землепользования 
сроком до 49 лет, а для ведения отгонного животно-
водства (сезонные пастбища) на праве временного 
безвозмездного землепользования. 

Предоставление права частной собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства осуществляется на платной основе. 
При этом граждане Казахстана могут приобрести 
право частной собственности на земельный уча-
сток по цене, равной его кадастровой (оценочной) 
стоимости, либо 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 ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства 
оралманам осуществляется на праве временного 
землепользования. 

Преимущественным правом получения зе-
мельного участка для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства пользуются граждане, кото-
рые будут вести хозяйство лично, обладающие 
специальными сельскохозяйственными знаниями 
и квалификацией, имеющие практ ический опыт ра-
боты в сельском хозяйстве и проживающие в дан-
ном районе, городе, ауле (селе), поселке. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства со сред-
негодовой численностью работников не более 50 
человек и общей стоимостью активов в среднем за 
год не свыше шестидесятитысячекратного расчет-
ного показателя: 

1) в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных законодательством, освобождаются от платы 
за присоединяемую мощность по электроэнергии, 
тепло-, водоснабжению и канализации с примене-
нием законодательства Республики Казахстан о 
естественных монополиях и регулируемых рынках; 

2) открывают счета в банках второго уровня с 
государственным участием без взимания платы;

3) бухгалтерскую отчетность представляют в 
упрощенном порядке , как индивидуальные пред-
приниматели; 

4) пользуются преимущественным правом 
при размещении заказов для государственных 
нужд, условия которых определяются Правитель-
ством Республики Казахстан;  

5) получают информационные услуги (сред-
ства), а также научно-технические разработки 
и технологии на льготных условиях в пределах 
средств, предназначенных в государственном бюд-
жете на соответствующий год в рамках государ-
ственной финансовой поддержки малого предпри-
нимательства; 

6) проводят подготовк у, переподготовку и по-
вышение квалификации кадров за счет средств, 
предусмотренных для поддержки малого предпри-
нимательства. 

Налогоплательщики, применяющие специаль-
ный налоговый режим для субъектов малого бизне-
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Шағын бизнес субъектілеріне арналған ар-
найы салық режимін, шаруа немесе фермерлік 
қожалықтарына арналған арнайы салық режимін, 
қызметі бойынша арнайы салық режимін 
қолданатын салық төлеушілер өкілетті орган 
бекіткен форма бойынша өздері жасаған салықтық 
есеп саясатын бекітеді.

Шаруа немесе фермерлік қожалықтар арнайы 
салықтық режалпы бекітілген тəртіпті өз бетінше 
таңдап алуға құқылы. Шаруа немесе фемерлік 
қожалықтарға арналған арнайы салықтық ре-
жим бірыңғай жер салығын төлеуге негізделумен 
жүзеге асырылады жəне жекеменшік құқығындағы 
жəне жер пайдалану құқығындағы жер телімдері 
болған жағдайда ғана қолданылады. Бірыңғай жер 
салығын есептеуге арналған салық салу нысанына 
жер телімінің бағалау құны жатады.

Шаруа немесе фермерлік қожалықтары үшін 
арнайы салық режимі бірыңғай жер салығын 
төлеу негізінде бюджетпен есеп айырысудың 
ерекше тəртібін қарастырады жəне шаруа неме-
се фермерлік қожалықтарының ауылшаруашлық 
өнімдерін шығару, жекеменшік өндірісінде 
ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеу жəне оны 
өткізу қызметтеріне қолданылады, тек акциздік та-
уарлар өндіру, қайта өңдеу мен өткізумен айналы-
сатын қызметтен басқа. 

Салық салу объектісіне бірыңғай жер салығын 
есептеуге жер телімін бағалау құны жатады. 

Шаруа немесе фермерлік қожалықтары 
үшін арнайы салық режимін қолданатын жеке 
кəсіпкерлер жүргізіп отырған қызметіне осы арнайы 
салық режимі қолдана оытрып түскен табысынан 
жеке табыс салығын төлеушілер болып табылмай-
ды жəне қызметіне осы режимдер қолдана отырып 
жеке табыс салығы мен əлеуметтік салық бойынша 
декларация бермейді. 

Жер телімдері бойынша бірыңғай жер салығын 
төлеушілер өз қызметінде шаруа немесе фермерлік 
қожалықтары үшін арнайы салық режимін қолданса, 
жер салығын төлеушілер болып табылмайды 

са, специальный налоговый режим для крестьян-
ских или фермерских хозяйств, по деятельности, 
на которую распространяются такие специальные 
налоговые режимы, утверждают налоговую учет-
ную политику, разработанную самостоятельно по 
форме, установленной уполномоченным  органом.

Крестьянские или фермерские хозяйства 
вправе самостоятельно в ыбрать специальный на-
логовый режим или общеустановленный порядок. 
Право применения специального налогового ре-
жима предоставляется крестьянским или фермер-
ским хозяйствам при наличии земельных участков 
на праве частной собственности и (или) на праве 
землепользования (включая право вторичного зем-
лепользования).

Специальный налоговый режим для крестьян-
ских или фермерских хозяйств предусматривает 
особый порядок расчетов с бюджетом на основе 
уплаты единого земельного налога и распростра-
няется на деятельность крестьянских или фермер-
ских хозяйств по производству сельскохозяйствен-
ной продукции, переработке сельскохозяйственной 
продукции собственного производства и ее реали-
зации, за исключением деятельности по производ-
ству, переработке и реализации подакцизных това-
ров.

Объектом налогообложения для исчисления 
единого земельного налога является оценочная 
стоимость земельного участка. 

Индивидуальные предприниматели, приме-
няющие специальный налоговый режим для кре-
стьянских или фермерских хозяйств, не являются 
плательщиками индивидуального подоходного на-
лога по доходам от осуществления деятельности, 
на которую распространяется данный специаль-
ный налоговый режим, и не представляют декла-
рацию по индивидуальному подоходному налогу и 
социальному налогу по деятельности, на которую 
распространяются данные режимы. 

Плательщики единого земельного налога по 
земельным участкам, используемым в деятель-
ности, на которую распространяется специаль-
ный налоговый режим для крестьянских или фер-
мерских хозяйств, не являются плательщиками зе-
мельного налога. 
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Бұл арнайы режимнің артықшылығы 
неде?

Бірыңғай жер салығын төлеушілер мынадай 
салық түрлерін жəне бюджетке басқа міндетті 
төлемдерді төлеуден босатылады:

1) осы арнайы салық режимі қолданылатын 
шаруа немесе фермерлік қожалықтың қызметінен 
түскен табыстың жеке табыс салығынан;

2) қосылған құн салығынан (ҚҚС) – қызметін 
жүзеге асырудан түскен айналымдар бойынша;

3) жер салығынан немесе жер телімдерін 
пайдалану төлемінен – қызметте пайдаланыла-
тын жер телімдері бойынша;

4) көліктік құралдарға қатысты салықтан;
5) мүлік салығынан.
Жоғарыда көрсетілмеген басқа салықтар 

жалпы бекітілген тəрітпте төленеді. 
Бірыңғай жер салығын төлеушілер салық 

органына қосылған құн салығы бойынша есеп-
ке тұру туралы салықтық өтінішін ерікті түрде 
беруге құқылы. Кейбір жағдайда, бұл НДС 
төлеушілерге пайда əкелуі мүмкін. 

Еге р Сіз шаруа немесе фермерлік 
қожалықтары үшін арнайы салық режимі 
қолданылмайтын қызмет түрін жүзеге 
асырсаңыз, бірақ Сіз бірыңғай жер салығын 
төлеуші бослаңыз, онда Сіз табыс пен шығыс, 
мүліктің жеке есебін жүргізуге жəне көрсетілген 
қызмет түрлері бойынша Салық Кодексінде 
бекітілген тəртіпте тиісті салықты жəне бюджет-
ке міндетті төлемдерді төлеуге міндетті. 

Арнайы салықтық режимді қолдану үшін ша-
руа немесе фермерлік қожалықтар аталмыш ре-
жим қолданыла бастаған алғашқы жылдың 20 
ақпанынан кешіктірмей жер телімі орналасқан 
мекенжайдағы салық органынан салықтық 
өтінішін ұсынады (көрсетілген мерзім ге       дейін 
салықтық өтініш бермесе, салық төлеуші бюд-
жетпен жалпы бекітілген тəртіпте, ол аса күрделі, 
жүщеге асыруға келсіледі деп саналады).

Таңдаған режимді бір жыл бойы өзгертуге 
бомлайды, тек кейбір жағдайларда болмаса.

Салықтық өтінішпен қоса мына құжаттардың 
көшірмелері беріледі: 

1) нотариалдық немесе ауылдық (кенттік) 
атқарушы органдарымен куəландырылған жер 
телімдеріне құқық беретін, индентификациялық 
құжаттар;

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 мəліметтер 

В чем преимущества применения этого спе-
циального режима?

Плательщики единого земельного налога не яв-
ляются плательщиками следующих видов налогов и 
других обязательных платежей в бюджет: 

1) индивидуального подоходного налога с до-
ходов от деятельности крестьянского или фермер-
ского хозяйства, на которую распространяется дан-
ный специальный налоговый режим; 

2) налога на добавленную стоимость - по обо-
ротам от осуществления деятельности, на которую 
распространяется данный специальный налоговый 
режим; 

3) земельного налога и (или) платы за пользо-
вание земельными участками - по земельным участ-
кам, используемым в деятельности, на которую рас-
пространяется данный специальный налоговый ре-
жим; 

4) налога на транспортные средства - по ряду 
объектов;

5) налога на имущество - по ряду объектов.
Все остальные налоги, не указанные выше, 

 оплачиваются в общеустановленном порядке. 
Плательщики единого земельного налога впра-

ве добр овольно подать налоговое заявление в на-
логовый орган о постановке на учет по налогу на 
добавленную стоимость. В ряде случаев это может 
принести пользу  плательщику НДС.

Если Вы осуществляете виды деятельности, на 
которые не распространяется специальный нало-
говый режим для крестьянских или фермерских хо-
зяйств, но Вы являетесь плательщиком единого зе-
мельного налога, то Вы обязаны вести раздельный 
учет доходов и расходов, имущества и производить 
исчисление и уплату соответствующих налогов и 
других обязательных платежей в бюджет по указан-
ным видам деятельности в порядке, установленном 
Налоговым кодексом. 

Для применения специального налогового ре-
жима крестьянские или фермерские хозяйства не 
позднее 20 февраля первого года применения ука-
занного режима представляют в налоговый орган по 
месту нахождения земельного участка налоговое 
заявление (непредставление налогового заявления 
к указанному сроку считается согласием налогопла-
тельщика осуществлять расчеты с бюджетом в об-
щеустановленном порядке, что гораздо сложнее).

Выбранный режим в течение года поменять 
нельзя, за некоторыми исключениями.

Одновременно с налоговым заявлением пред-
ставляются копии следующих документов: 

1) правоустанавливающих, идентификацион-
ных документов на земельные участки, засвиде-
тельствованные нотариально или сельскими (по-
селковыми) исполнительными органами;

2) актов определения оценочной стоимости зе-
мельных участков, выданных уполномоченным госу-
дарственным органом по управлению земельными 
ресурсами, засвидетельствованные нотариально 
или сельскими (поселковыми) исполнительными ор-
ганами. Если Акта нет, то оценочная стоимость зе-
мельных участков определяется исходя из оценоч-
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бойынша аудан бойынша орта есеппен 1 гектар 
жердің бағалау құны анықталады. 

Егер 20 ақпаннан кейін Сіздің шаруа неме-
се фермерлік қожалығыңыз құрылса немесе 
жер теліміне құқық берілсе, онда Сіз салық орга-
нына арнайы салық режимін қолдану құқығына 
қатысты салықтық өтінішті жеке кəсіпкерлікті 
мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті алғаннан соң 
немесе осы жер телімі орналасқан (тиісті) мекен-
жай бойынша тіркеуге есепке қою сəтінен бас-
тап отыз жұмыс күні нен кешіктірілмей беруіңіз 
керек. 

Сіз салықтық өтінішті берген күннен бас-
тап 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 бас-
тап 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, салықтөлеушіге 
берілген болып табылады). 

Осы арнайы салық режимін қолдануға 
мүмкіндік берілмейтін жағдай туындаса, салық 
төлеуші шартқа сəйкессіздік туындаған күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде салық орга-
нына салықтық өтінішті береді жəне мұндай 
сəйкессіздік туындаған айдан кейінгі айдан ба-
стап жалпы бекітілген тəртіпке көшеді. 

Жоғарыда атап көрсетілгендей, кəсіпкер 
жалпы бекітілген тəртіпті қолдану құқына ие бо-
лады, ол бухгалтерлік іс пен салық заңы жөнінде 
көп білімді қажет етеді. Салық салудың жəне 
есеп берудің таңдап алынған режимінен тыс 
салық төлеуші міндетті: 

1. уақтылы жəне толық көлемде Салы қ 
Кодекісіне сəйкес салық міндеттемелерін 
орындауға; 

2. қажетті ақпараттар мен құжаттарды беру-
ге; 

3. салық есебін жүргізу (Салық Кодексінің та-
лаптарына сəйкес салық салу объектілері жəне 
(немесе) салық салуға байланысты объектілер 
туралы, сондай-ақ салықты есептеу жəне бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің  
жəне салық есептілігін жасау жөніндегі 
ақпараттарды жинақтау жəне жүйелендіру 
мақсатында есептік құжаттарды жүргізу процесі). 
Салық есебі бухгалтерлік есеп мəліметтеріне 
негізделеді. Бухгалтерлік құжаттарды жүргізу 
тəртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп жəне қаржылық есеп беру туралы заңына 
сəйкес бекітіледі.

ной стоимости 1 гек та      ра земли в среднем по району 
по данным, предоставленным уполномоченным го-
сударственным органом по управлению земельны-
ми ресурсами.

Если Ваше крестьянское или фермерское хо-
зяйство было образовано или если права на зе-
мельный участок возникли после 20 февраля, то Вы 
представляете налоговое заявление на право при-
менения специального налогового режима в нало-
говый орган не позднее тридцати рабочих дней по-
сле получения свидетельства о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя или 
с момента постановки на регистрационный учет по 
месту на хождения данного земельного участка (со-
ответственно).

В течение трех рабочих дней со дня представ-
ления Вами налогового заявления налоговый орган 
выносит решение о применении специального на-
логового режима или об отказе в применении спе-
циального налогового режима. 

Решение оформляется в двух экземплярах: 
один экземпляр вручается Вам под роспись или на-
правляется Вам по почте заказным письмом с уве-
домлением в случае, если Вы не явились в налого-
вый орган для получения решения в течение деся-
ти календарных дней со дня принятия решения на-
логовым органом (при этом решение, направленное 
по почте заказным письмом с уведомлением, счита-
ется врученным налогоплательщику с даты отметки 
налогоплательщиком в уведомлении почтовой свя-
зи или иной организации связи).

В случаях возникновения условий, не позволя-
ющих применять этот специальный налоговый ре-
жим, налогоплательщик представляет налоговое за-
явление в налоговый орган в течение пяти рабочих 
дней с даты возникновения несоответствия услови-
ям и переходит на общеустановленный порядок с 
месяца, следующего за месяцем, в котором возник-
ло такое несоответствие.

Как упоминалось выше, предприниматель име-
ет право применять и общеустановленный режим, 
что требует больших знаний бухгалтерского дела и 
налогового законодательства. Вне зависимости от 
выбранного режима налогообложения и отчетности 
предприниматель-налогоплательщик обязан: 

1. своевременно и в полном объеме  исполнять 
налоговое обязательство в соответствии с Налого-
вым кодексом; 

2. предоставлять необходимые информацию и 
документы; 

3. вести налоговый учет (процесс ведения 
учетной документации в соответствии с требовани-
ями Налогового кодекса в целях обобщения и систе-
матизации информации об объектах налогообложе-
ния и (или) объектах, связанных с налогообложени-
ем, а также исчисления налог ов и других обязатель-
ных платежей в бюджет и составления налоговой 
отчетности). Налоговый учет основывается на дан-
ных  бухгалтерского учета. Порядок ведения бухгал-
терской документации устанавливается зако  нода-
тельством Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности.
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Компания немесе жеке кəсіпкер тіркеу 
жұмысының көлеміне қарай жүргізеді:

1. Бас бухгалтер басқаратын бухгалтерлік 
қызметті құрылымдық бөлімше ретінде құру 
жəне оларға жалпы бекітілген тəртіпте салық 
есебі мен есеп беруді жүргізу тапсырылады;

2. Штатқа бас бухгалтер лауазымын енгізу 
жəне оған жалпы бекітілген тəртіпте салық есебі 
мен есеп беруді жүргізу тапсыру; 

3. бухгалтерлік есепті енгізу жəне қаржылық 
есеп беруді құрастыруды бухгалтерлік неме-
се аудит ұйымына н емесе кəсіби бухгалтерге 
келісім шарт негізінде беру жəне оларға жалпы 
бекітілген тəртіпте салық есебі мен есеп беруді 
жүргізу тапсырылады;

4. бухгалтерлік есепті өзі жүргізу жəне өзі 
жалпы бекітілген тəртіпте салық есебі мен есеп 
беруді жүргізу. Алайда, арнайы сал ық режимін 
қолданған жағдайда бұл мүмкін болса, бірақ жал-
пы бекітілген тəртіпте қолдану арнайы білімді 
талап етеді. Сондықтан біздің ойымызша, егер 
Сіз арнайы салық режимін қолданбасаңыз, онда 
бухгалтерлік жəне салық есебін жүргізудің үш 
нұсқасының біреуін таңдаңыз.

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР
Заңды тұлғаға меншік құқығына, шаруашылық 

иелену немесе жедел басқару құқығымен дербес 
мүлікке ие болатын жəне сол мүлік арқылы өзінің 
міндеттемелері бойынша жауап беретін, өз аты-
нан мүліктік жəне жеке мүліктік емес құқықтар мен 
міндеттерге ие болып жəне жүзеге асырып отыра 
алатын, сотта талапкер жəне жауапкер бола ала-
тын ұйым жатады.

Компания или индивидуальный предпринима-
тель могут в зависимости от объема учетной рабо-
ты:

1. учредить бухгалтерскую службу как струк-
турное подразделение, возглавляемое главным бух-
галтером, и поручить им вести налоговый учет и от-
четность по общеустановленному режиму в том чис-
ле;

2. ввести в штат должность главного бухгал-
тера и поручить ему вести налоговый учет и отчет-
ность по общеустановленному режиму в том числе;

3. передать на договорной основе ведение 
бухгалтерского учета и составление финансовой от-
четности бухгалтерской или аудиторской организа-
ции или профессиональному бухгалтеру и поручить 
им вести налоговый учет и отчетность по общеуста-
новленному режиму в том числе;

4. вести бухгалтерский учет лично и самому 
вести налоговый учет и отчетность по общеустанов-
ленному режиму в том числе. Но, если в случае при-
менения специальных налоговых режимов это воз-
можно, то для применения общеустановленного 
требуются специальные знания. Поэтому, по наше-
му мнению, если Вы не используете специальный 
налоговый режим, то лучше выбрать один из пер-
вых трех вариантов ведения бухгалтерского и нало-
гового учетов. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ  ЛИЦА 
Юридическим лицом является организация, 

которая имеет на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного управления 
обособленное имущество и отвечает этим имуще-
ством по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права и обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде. 



112

Заңды тұлға дербес балансын немесе смета-
сын жүргізіп, сондай-ақ мөрге ие болуға міндетті. 

Коммерциялық заңды тұлғаға өз қызметінің 
негізгі мақсаты ретінде табыс табуды көздеп 
отырған ұйым жатады.

Заңды тұлғаны тіркеу
Заңды тұлға оның мемлекеттік тіркеуден өткен 

сəтінен бастап құрылған болып есептеледі. 
Заңды тұлғаны тіркеу үшін тіркеу органына 

төмендегідей құжаттар ұсынылады:
  Бекітілген пішімдегі өтініш.
  Мемлекеттік жəне орыс тіліндегі құрылтай 

құжаттардың бау өткізілген жəне нөмірленген 
түріндегі, үш данадағы тізбесі.

  Заңды тұлғаның басшысы мен 
құрылтайшыларының жеке басын куəландыратын 
құжаттардың, олардың салық төлеуші ретіндегі 
куəліктерінің көшірмелері.

  Заңды тұлғаның орналасқан жерін 
куəландыратын құжат.

  Бюджетке заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
үшін алымның төленгенін растайтын түбіртек не-
месе құжат.

Кейбір жағдайда қызметтің ұйымдық-құқықтық 
формасына, 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 
формасына 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 
Республкиасы əділет Министрлігі бекіткен формада 
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 бо-
йынша сарапшының (маманның) қорытындысын 
алу қажет болған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерімен
ескерілген өзге негіздемелер бойынша мемлекеттік 
(есептік) тіркеу мен қайта тіркеудің мерзімі үзіледі.

Заңды тұлға құрылтай құжаттарға 
негізделумен əрекет етеді:

  құрылтай келісімшарт (егер коммерциялық 
ұйымды бір ғана тұлға құрып отырса, жасалмайды);

  Жарғыға.
Шағын кəсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік 

тіркеу (қайта тіркеу) жəне олардың филиалдары 
мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) əрекеті 
қажетті құжаттар қосарланған өтініштің берілген 

Юридическое лицо обязано иметь самостоя-
тельный баланс или смету, а также печать. 

Коммерческим юридическим лицом является 
организация, преследующая извлечение дохода в 
качестве основной цели своей деятельности.

Регистрация юридического лица
Юридическое лицо считается созданным с мо-

мента его государственной регис трации. 
Для регистрации юридического лица в реги-

стрирующий орган представляются:
  заявление по установленной форме; 
  перечень учредительных документов на госу-

дарственном и русском языках, в прошнурованном 
и пронумерованном виде, в трех экземплярах;

  копии документов, удостоверяющих личность 
руководителя и учредителей юридического лица, 
их свидетельств налогоплательщика;

  документ, удостоверяющий местонахождение 
юридического лица;

  квитанция или документ, подтверждающий 
уплату в бюджет сбора за государственную реги-
страцию юридических лиц. 

В некоторых случаях, в зависимости от 
организационно-правовой формы, вида деятель-
ности законодательство м, установлены дополни-
тельные документы и требования к ним.

Коммерческие юридические лица могут осу-
ществлять свою деятельность на основании типово-
го устава, содержание которого определено Поста-
новлениями Правительства в зависимости от орга-
низационной правовой формы юридического лица.

В случае, если учредители юридического лица 
приняли решение осуществлять свою деятель-
ность на основе типового устава, то представление 
устава в процессе государственной регистрации 
юридического лица не требуется. При этом в ре-
гистрирующие органы представляются три экзем-
пляра заявления по форме, установленной Мини-
стерством юстиции Республики Казах стан, удосто-
веренные в нотариальном порядке, за исключени-
ем заявления хозяйственного товарищества, явля-
ющегося субъектом малого предпринимательства.

Требование каких-либо документов и сведе-
ний, кроме документов, предусмотренных законо-
дательными актами, запрещается. 

В случаях представления неполного пакета до-
кументов, наличия в них недостатков, необходимо-
сти получения по учредительным документам за-
ключения эксперта (специалиста), а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательными 
актами Республики Казахстан, срок государствен-
ной (учетной) регистрации и перерегистрации пре-
рывается.

Юридическое лицо действует на основании 
учредительных документов:

  учредительного договора (не заключается, 
если коммерческая организация учреждается од-
ним лицом);

  Устава.
Государственная регистрация (перерегистра-

ция) субъектов малого предпринимательства и 
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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 фили-
алды (өкілдікті) есептік тіркеу мен қайта тіркеуден 
заңсыз түрде бас тартқан жағдайда өтінім беруші 
сол арқалаған шығындарды сот тəртібімен өтеп 
беруді талап етуге құқылы.

Шаруашылық серіктестіктер – жарғылық ка-
питалы құрылтайшылардың (қатысушылардың) 
үлестеріне (салымдарына) бөлінген коммерциялық 
ұйымдар.

Шаруашылық серіктестестіктер туралы заңдар 
Қазақстан Республикасының Конституциясына, 
Қазақстан Республикасының АК, ҚР 1995 жылдың 2 
мамырындағы №2255 «Шаруашылық серіктестіктер 
туралы» заңына, Қазақстан Республикасының 1998 
жылдың 22 сəуіріндегі №220-I «Жауапкершілігі 
шектеулі жəне қосымша жауапкершілікке ие 
серіктестіктер туралы» заңына жəне өзге де 
нормативтік құқықтық актілерге негізделеді.

Толық серіктестік (ТС)
Өзінің қатысушылары толық серіктестіктің мүлкі 

жеткіліксіз болған жағдайда соның міндеттемелері 
бойынша өздеріне тиесілі барлық мүлікпен біріккен 
жауапкершілікте болатын серіктестік толық деп та-
нылады.

  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 құқы жоқ.

  Қатысушы өз үлесін (үлесінің бір бөлігін) өзге 
қатысушыларға немесе үшінші тұлғаларға тек қалған 
қатысушылардың келісуімен ғана бере алады.

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

Коммандиттік серіктестік (КС)
Коммандиттік серіктестік деп өзінің құрамына 

толық жауапкершілікке ие (оларды толық жол-
дастар деп атайды) қатысушылар, сондай-
ақ жауапкершілігі шектеулі қатысушылар (са-
лымшылар) кіретін серіктестік танылады. 
Салымшылардың жауапкершілігі енгізген 
салымның сомасымен шектеледі, жəне олар 
серіктестіктің кəсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
руына қатыспайды. Яғни бұл жағдайда екі жеке 
тұлғадан кем емес қатысуы тиіс. Біреуі (толық 
жолдас) компанияға «команда беруді» жəне 
комапняиның кəсіпкрелік жұмысымен байланыс-

учетная регистрация (перерегистрация) их филиа-
лов и представительств должны быть произведе-
ны не позднее трех рабочих дней со дня подачи за-
явления с приложением необходимых документов.

Отказ в регистрации по мотивам нецелесо-
образности образования юридического лица не 
допускается. Отказ в государственной регистра-
ции может быть обжалован в суде. В случае неза-
конного отказа в регистрации юридического лица 
и учетной регистрации и перерегистрации филиа-
ла (представительства) регистрирующим органом 
заявитель вправе требовать возмещения понесен-
ных им убытков в судебном порядке. 

Хозяйственные товарищества – коммерческие 
организации с разделенным на доли (вклады) учре-
дителей (участников) уставным капиталом. 

Законодательство о хозяйствующих товари-
ществах основывается на Конституции Республи-
ки Казахстан, ГК Республики Казахстан, Законе РК 
от 2 мая 1995 года № 2255 «О хозяйственных то-
вариществах», Законе Республики Казахстан от 
22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью» и других нормативных правовых актах.

Полное товарищество (ПТ)
Полным признается товарищество, участники 

которого при недостаточности имущества полного 
товарищества несут солидарную ответственность 
по его обязательствам всем принадлежащим им 
имуществом.

  Гражданин может быть участником только 
одного полного товарищества.

  Участник полного товарищества не вправе без 
согласия остальных участников совершать от сво-
его 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 лю-
бое время выйти из товарищества, предупредив 
об этом остальных участников не менее чем за 
срок, предусмотренный законодательными акта-
ми или учредительным договором.

Коммандитное товарищество (КТ)
Коммандитным признается товарищество, ко-

торое включает как участников с полной ответ-
ственностью (их называют полными товарища-
ми), так и участников с ограниченной ответствен-
ностью (вкладчиков). Ответственность вкладчи-
ков ограничивается суммой внесенного вклада, и 
они не принимают участия в осуществлении това-
риществом предпринимательской деятельности.   
То есть в данном случае необходимо участие не 
менее двух физических лиц. Один (полный това-
рищ) берет на себя «командование» компанией и 
все риски, связанные с предпринимательской де-
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ты барлық тəуекелдіктерді өзіне алады жəне 
компанияның қарыздарына өзінің барлық жеке 
мүліктерімен жауап береді. Ал екінші (салымшы) 
жарғылық капиталға мүлкін ғана салады, ол тек 
жарғылық капиталдағы осы үлесімен ғана тəуеке 
етеді, алайда, компанияның мəселелеріне аралас-
пайды. Оны банктің салымшысымен салыстыруға 
болады. 

  азамат тек бір ғана коммандиттік серіктестіктің 
толық жолдасы бола алады;

  коммандиттік серіктестіктегі толық жолдас 
толық серіктестіктің қатысушысы бола алмайды;

  коммандиттік серіктестіктің салымшысы 
құрылтай құжаттармен ескерілген өлшемде, əдіс 
пен тəртіп бойынша бастапқы салым мен қосымша 
жарналарды (салымдарды) салымдап отыруға 
міндетті.

Коммандиттік серіктестіктің салымшысы 
төмендегідей құқықтарға ие:

  серіктестіктің таза табысының оның жарғылық 
капиталдағы үлесіне тиесілі бөлігін құрылтай 
құжаттарда ескерілген тəртіп бойынша алып оты-
ру;

  серіктестіктің қаржылық есебімен танысу, 
сондай-ақ 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)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік деп бір 
немесе бірнеше тұлғаның құрған серіктестігі 
танылады. ЖШС-нің Жарғылық капиталы 
құрылтай құжаттарына сəйкес белгілі өлшемге 
ие үлестерге бөлінген. ЖШС-нің қатысушылары 
соның міндеттемелері бойынша жауапкершілікте 
болмайды жəне қызметімен байланысты бола-
тын залалдардың тəуекелін солардың қосқан 
салымдарының құны шегінде арқалайды.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 
құрылтайшылары, сондай-ақ ол құрылғаннан кейін 
серіктестік мүлкінен үлеске құқық алған адамдар 
оның қатысушылары болып табылады.

Сондай-ақ:
1. жарғылық капиталдың алғашқы мөлшері 

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.

ятельностью компании, и отвечает по долгам ком-
пании всем своим личным имуществом. Тогда как 
второй (вкладчик) только вкладывает в уставный 
капитал имущество, он рискует только этим вкла-
дом в уставный капитал, однако почти не прини-
мает участие по вопросам компании. Его можно 
сравнить с вкладчиком в банке. 

  Гражданин может быть полным товарищем 
только в одном коммандитном товариществе.

  Полный товарищ в коммандитном товарище-
стве не может быть участником полного товари-
щества.

  Вкладчик коммандитного товарищества обя-
зан вносить первоначальный вклад и дополни-
тельные взносы (вклады) в размере, способом и 
порядке, предусмотренными учредительными до-
кументами.

Вкладчик коммандитного товарищества име-
ет право:

  получать часть чистого дохода товарищества, 
причитающуюся на его долю в уставном капита-
ле, в порядке, предусмотренном учредительными 
документами;

  знакомиться с финансовой отчетностью то-
варищества, а также требовать обеспечения воз-
можности проверки правильности ее составле-
ния;

  передать свою долю в уставном капитале или 
ее часть другому вкладчику или третьему лицу в 
порядке, предусмотренном законодательными ак-
тами и учредительными документами товарище-
ства. Передача вкладчиком всей своей доли ино-
му лицу прекращает его участие в товариществе.

Товарищество с ограниченной 
ответственностью (ТОО)

Товариществом с ограниченной ответствен-
ностью признается учрежденное одним или не-
сколькими лицами товарищество. Уставный капи-
тал ТОО разделен на доли определенных разме-
ров в соответствии с учредительными докумен-
тами. Участники ТОО не отвечают по его обяза-
тельствам и несут риск убытков, связанных с дея-
тельностью, в пределах стоимости внесенных ими 
вкладов. 

Участниками товарищества с ограниченной 
ответственностью являются его учредители, а так-
же лица, получившие право на долю в имуществе 
товарищества после его создания.

А также:
1. Первоначальный размер уставного капи-

тала равен сумме вкладов учредителей и не мо-
жет быть менее суммы, эквивалентной ста раз-
мерам месячного расчетного показателя на дату 
представления документов для государственной 
регистрации товарищества, исключение - товари-
щество с ограниченной ответственностью, являю-
щееся субъектом малого предпринимательства, 
размер минимального уставного капитала которо-
го не может быть менее 100 тенге;
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2. ЖШС-нің жалғыз қатысушысы ретінде бір 
тұлғадан тұратын өзге шаруашылық серіктестігі 
болуы мүмкін емес;

3. мекемелер, егер заңнамалық актілерде 
өзгесі ескерілмесе, меншіктенушінің рұқсаты 
бойынша ғана жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігініңқатысушылары бола алады;

4. ЖШС өзге түрдегі шаруашылық серіктестігі, 
акционерлік қоғам немесе өндіріс кооперативі 
ретінде қайта құрылуға құқылы.

ЖШС-нің қызметі жоғарыда аталған бірқатар 
нормативтік құқықтық актілермен, сондай-ақ ҚР 
1998 ж. № 220-1 «Жауапкершілігі шектеулі жəне 
қосымша жауапкершілікке ие серіктестіктер тура-
лы» заңымен реттеліп отырады.

Қосымша жауапкершілікке ие 
серіктестік (ҚЖС)

Қосымша жауапкершілікке ие серіктестік деп 
өзінің қатысушылары соның міндеттемелері бо-
йынша өздерінің жарғылық капиталға салған са-
лымдары бойынша жауап беретін, ал ол сома-
лар жеткіліксіз болған жағдайда соған қосымша 
түрде тиесілі болып келетін мүлік бойынша со-
лар салымдаған салымдарға еселі көлемде жа-
уап беретін серіктестік танылады.

ҚЖС қызметі жоғарыда аталған бірқатар 
нормативтік құқықтық актілермен, сондай-ақ ҚР 1998 
ж. 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)
Акционерлік қоғам деп өзінің қызметін жүзеге 

асыру үшін қаражаттарды тарту мақсатында ак-
циялар шығарып отыратын заңды тұлға таныла-
ды. Акционерлік қоғамның акционерлері соның 
міндеттемелері бойынша жауапкершілікте бол-
майды жəне заңнамалық актілерде ескерілген 
жағдайларды санамағанда, соларға тиесілі 
акциялардың құны шегінде қоғамның қызметімен 
байланысты залалдардың тəуекелін арқаламайды.

Акционерлік қоғам өз қатысушыларының 
мүлкінен бөлектенген мүлікке ие, өз мүлкі шегінде 
өз міндеттемелері бойынша жауапкершілікте бо-
лады 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 ту-
ралы» заңына, өзге де заңнамалық актілерге
сəйкес белгіленеді.

Өндіріс кооперативі (ӨК)
Өндіріс кооперативі деп азаматтардың 

солардың жеке еңбектік қатысуына жəне соның 
мүшелерінің мүліктік жарналарын (пайларын) 

2. ТОО не может иметь в качестве единствен-
ного участника другое хозяйственное товарище-
ство, состоящее из одного лица;

3. Учреждения могут быть участниками това-
риществ с ограниченной ответственностью с раз-
решения собственника, если иное не предусмо-
трено законодательными актами.

4. ТОО вправе преобразоваться в иное хо-
зяйственное товарищество, акционерное обще-
ство или в производственный кооператив.

Деятельность ТОО регулируется рядом нор-
мативных правовых актов, названных выше, а так-
же Законом РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью».

Товарищество с дополнительной 
ответственностью (ТДО)

Товариществом с дополнительной ответ-
ственностью признается товарищество, участ-
ники которого отвечают по его обязательствам 
своими вкладами в уставный капитал, а при не-
достаточности этих сумм дополнительно при-
надлежащим им имуществом в размере, крат-
ном внесенным ими вкладам. 

Деятельность ТДО регулируется рядом нор-
мативных правовых актов, названных выше, 
а также Законом РК от 22 апреля 1998 года 
№ 220- 1 «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью». К това-
риществу с дополнительной ответственностью 
применяются правила о товариществе с ограни-
ченной ответственностью.

Акционерное общество (АО)
Акционерным обществом признается юриди-

ческое лицо, выпускающее акции с целью привле-
чения средств для осуществления своей деятель-
ности. Акционеры акционерного общества не отве-
чают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательны-
ми актами.

Ак ционерное общество обладает имуще-
ством, обособленным от имущества своих участ-
ников, несет ответственность по своим обязатель-
ствам 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 Казах-
стан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционер-
ных обществах», другими законодательными акта-
ми.

Производственный кооператив (ПК)
Производственным кооп еративом признает-

ся добровольное объединение граждан на основе 
членства для совместной предпринимательской де-
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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 бол-
мауы тиіс.

  Кооператив мүшелерінің арасындағы 
жауапкершілікті бөлістіру 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 оты-
рады. Егер Сіз заңды тұлғаны құрып жатқан 
болсаңыз, біз Сізге өз жұмысыңызға заңгерлерді, 
бухгалтерлер мен өзге де мамандарды немесе 
кеңес берушілерді тартуды ұсынамыз.

Заңды тұлғаның істерін жүргізу ЖК істерін 
жүргізумен салыстыруға келмейді.

Кəсіби мамандардың қызметін 
пайдаланыңыз!

Қазақстан Республикасының салық 
органдары

Салық органдарының қызметтері «Қазақстан 
Республикасының салық төлеушісін тіркеу бо-
йынша мемлекеттік қызмет көрсету стандартына» 
негізделген, ол келесі жерлерде жайғастырылған:

  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 мате-
риалдарды таратуға арналған материалдар үшін 
бөлінген сөрелерде, жəшіктерде, үстелдерде.

Салық қызметі қызметкерлерінің жұмыс істеу 
қағидаларына төмендегілер жатады:

  жеке кəсіпкер ретінде тіркеу рəсімі туралы 
толық ақпаратты ұсыну;

  қызметтерді ұсыну кезінде салық төлеушілердің 
құқығын ұстану;

  жеке кəсіпкер ретінде тіркеу кезінде салықтық 
есеп беру пішіміндегі бланкілерінің ақшасын 
төлеуді санамағанда тегін қызмет көрсету;

  салық органдарының ақпаратты қабылдау мен 
өңдеу орталығы қызметкерлерінің сыпайы қызмет 
көрсетуі;

  салық төлеуші ұсынған ақпараттың сақталуы, 
қорғалуы жəне құпиялылығы.

ятельности, основанной на их личном трудовом уча-
стии и объединении его членами имущественных 
взносов (паев).

  Членов кооператива должно быть не менее 
двух.

  Члены кооператива несут по обязательствам ко-
оператива дополнительную (субсидиарную) ответ-
ственность. 

  Предельный размер дополнительной (субсиди-
арной) ответственности члена кооператива по обя-
зательствам кооператива определяется учреди-
тельными документами, но не может быть меньше 
размера стоимости пая члена кооператива. 

  Распределение ответственности между члена-
ми кооператива производится пропорционально 
размеру их паев.

Деятельность ПК регулируется рядом норма-
тивных правовых актов, названных выше, а также 
Законом от 5 октября 1995 года № 2486 «О произ-
водственном кооперативе».

Юридическое лицо, созданное в рамках малого 
бизнеса, имеет право работать по упрощенной де-
кларации. 

В случае, если Вы создаете юридическое лицо, 
мы Вам рекомендуем привлечь для работы юри-
стов, бухгалтеров и других специалистов или кон-
сультантов. 

Ведение дел юридического лица несопостави-
мо с ведением дел ИП.

Доверьтесь профессионалам!

Налоговые органы Республики 
Казахстан

Услуги налоговых органов базируются на Кон-
ституции, Налоговом кодексе, иных нормативных 
правовых актах, включая «Стандарт оказания госу-
дарственной услуги по регистрации налогоплатель-
щика Республики Казахстан», который размещен:

  в разделе «Качество налоговых услуг» 
web-портала Налогового комитета Министер-
ства финансов Республики Казахстан по адресу 
www.salyk.kz;

  на информационных стендах Центров приема и 
обработки информации налоговых органов;

  на инфоррмационных полках, в ящиках, на сто-
лах, отведенных для материалов для раздачи биз-
несменам в Центрах приема и обработки информа-
ции налоговых органов.

Принципами работы работников налоговой 
службы являются:

  предоставление полной информации о про-
цедуре регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя;

  соблюдение прав налогоплательщиков при пре-
доставлении услуг;

  бесплатное оказание услуги по регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, за ис-
ключением оплаты бланков форм налоговой отчет-
ности;

  вежливое отношение со стороны работников 
Центра приема и обработки информации налого-
вых органов;
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Салық комитеттері сенбі мен жексенбі күндерін 
санамағанда, күнделікті сағат 09.00-да бастап сағат 
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 басшы-
ларына.

Сондай-ақ:
  сіздің құқықтарыңыздың бұзылғаны тура-

лы Салық органдарының ақпаратты қабылдау 
мен өңдеу орталықтарында орналасқан салық 
төлеушілердің қызметтердің ұсынылу сапасы-
на қатысты пікірлерінің сауалнама-бланкісін неме-
се 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 Республика-
сы Қаржы министрлігінің Салық комитетіне 
хабарласуыңызға болады. Салық органдарының 
«сенім» телефондарының тізімі №11 қосымшада 
келтірілген;

  шағымыңызды call-e-tax@mgd.kz адресі бо-
йынша электрондық шағым кітабына жазуыңызға 
болады;

  шағымды поштамен жіберіп немесе тіркеулік 
есеп алу жеріндегі Салық органдарының ақпаратты 
қабылдау мен өңдеу орталықтарында, жоғары тұрған 
салық органдарында немесе Қазақстан Респуб-
ликасы Қаржы министрлігінің Салық комитетінде 
орналасқан шағымдар мен ұсыныстарға арналған 
арнайы жəшіктерге 

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Салық комитетінің келесі мекенжай бойынша 
орналасқан канцеляриясына тапсыруға болады:
Астана қ., Жеңіс даңғ., 11.

Кəсіпкерлік қызметке мемлекеттік 
бақылау

Мемлекеттік бақылаудың құқықтық 
аспектілері

Кəсіпкерлік қызметтің құқықтық негіздері 
Қазақстан Республикасының Конституциясында 
көрсетілген:

1-бап. «Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, құқықтық жəне əлеуметтік 
мемлекетретінде орнықтырады, оның ең қымбат 
қазынасы– адам жəне адамның өмірі, құқықтары 
мен еркіндіктері».

  сохранность, защита и конфиденциальность 
информации, которую предоставляет налогопла-
тельщик.

Режим работы налоговых комитетов ежеднев-
ный, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 
18.00 со скользящим графиком работы;

Предварительно записываться для регистра-
ции предпринимателя не надо;

В случае нарушения Ваших прав, ненадлежа-
щего обслуживания Вы можете направить жало-
бу:

1) руководителям Центров приема и обра-
ботки информации налоговых органов по месту 
регистрационного учета;

2) руководителям налоговых органов по ме-
сту регистрационного учета;

3) руководителям вышестоящих налоговых 
органов.

Также:
  рассказать о нарушениях Ваших прав можно, 

заполнив специальный бланк опроса мнений на-
логоплательщиков по качеству оказания услуг или 
карточки посещения, находящихся в Центрах при-
ема и обработки информации налоговых органов, 
где Вы все опишете. Заполненный бланк необхо-
димо опустить в специальный ящик для жалоб и 
предложений;

  обратиться на телефоны «доверия» налого-
вых органов по месту регистрационного учета, 
вышестоящих налоговых органов или по номеру 
8(7172) 717963 в Налоговый комитет Министер-
ства финансов Республики Казахстан. Перечень 
телефонов «доверия» налоговых органов респу-
блики приведен в приложении № 11.

  жалобу можно написать в электронную книгу 
жалоб по адресу: call-e-tax@mgd.kz;

  жалобу можно направить почтой или опустить 
в специальные ящики для жалоб и предложений, 
расположенные в Центрах приема и обработ-
ки информации налоговых органов по месту ре-
гистрационного 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. Побе-
ды, 11.

Государственный контроль над 
предпринимательской деятельностью

Правовые аспекты государственного кон-
троля

Правовые основы предпринимательской де-
ятельности заложены в Конституции Республики 
Казахстан:

Статья 1. «Республика Казахстан утвержда-
ет себя демократическим, …правовым и социаль-
ным государством, высшими ценностями которого 
являются человек, его жизнь, права и свободы». 

Статья 3. «…г осударственные органы высту-
пают от имени государства в пределах делегиро-
ванных им полномочий». 
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3-бап. «…мемлекеттік органдар мемлекет 
атынан оларға берілген өкілеттіктері шегінде 
билік жүргізеді».

6-бап. «Қазақстан Республикасында 
мемлекеттік меншік пен жеке меншік танылады 
жəне бірдей қорғалады».

14-бап. «Заң мен сот алдында жұрттың 
бəрі тең. Тегіне, əл еуметтік, лауазымдық 
жəне мүліктік жағдайына, жынысына, нəсіліне, 
ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, 
тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез кел-
ген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай 
кемсітуге болмайды».

23-бап. «Қазақстан Республикасы 
азаматтарының бірлесу бостандығына құқығы 
бар. Қоғамдық бірлестіктердің қызметі заңмен 
реттеледі.

26-бап. «…Əркімнің кəсіпкерлік қызмет 
еркіндігіне, өз мүлкін к ез келген заңды кəсіпкерлік 
қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы бар…».

35-бап. «Заңды түрде белгі ленген 
салықтарды, алымдарды жəне өзге де міндетті 
төлемдерді төлеу əркімнің борышы əрі міндеті 
болып табылады».

Қазақстан Республикасының Азаматтық 
Кодексі. 10-бап. Кəсіпкерлер мен 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау.

Мемлекет кəсіпкерлік қызмет еркіндігіне 
кепілдік береді жəне оны қорғау мен қолдауды 
қамтамасыз етеді.

Заңдарда тыйым салынбаған қызметті 
жүзеге асырушы кəсіпкерлердің құқықтары:

лицензия берілетін қызмет түрлерінен басқа 
кəсіпкерлік қызметті кімнің болса да рұқсатын 
алмай-ақ жүзеге асыру мүмкіндігі арқылы:

  экономиканың барлық салаларындағы 
кəсіпкерліктің барлық түрін бір ғана тіркеуші ор-
ганда тіркеудің барынша қарапайым өз бетімен 
жүргізетін тəртібімен;

  кəсіпкерлік қызметке мемлекеттік органдар 
жүргізетін тексерулерді заң құжаттарымен шек-
теу арқылы;

  кəсіпкерлік қызметті заң құжаттарында 
көрсетілген негіз бойынша шығарылған сот 
шешімі бойынша ғана еріксіз тоқтату арқылы;

  жеке кəсіпкерлік үшін тыйым салынған, экс-
порт пен импорт үшін тыйым салынған неме-
се шек қойылған жұмыс, тауарлардың түрлері 
мен қызмет тізбесін заң құжаттарында белгілеу 
арқылы;

  мемлекеттік органдарды, лауазымды 
адамдарды, сондай-ақ өзге де жақтар мен 
ұйымдарды кəсіпкерлердің қызметіне заңсыз 
кедергі жасағаны үшін олардың алдындағы 
заңдарда белгіленген мүліктік жауапкершілікке 
Тарту арқылы;

Статья 6. «В Республике Казахстан признаются 
и равным образом защищаются государственная и 
частная собственность». 

 Статья 7. «В Республике Казахстан государ-
ственным является казахский язык. В государствен-
ных организациях и органах местного самоуправле-
ния нара вне с казахским официально употребляет-
ся русский язык». 

 Статья 14. «Все равны перед законом и судом. 
Никто не может подвергаться какой-либо дискри-
минации по мотивам происхождения, социального, 
должностного и имущественного положения, пола, 
расы, национальности, языка, отношения к религии, 
убеждений, места жительства или по любым иным 
обстояте льствам». 

Статья 23. «Граждане Республики Казахстан 
имеют право на свободу объединений. Деятель-
ность общественных объединений  регулируется за-
кон ом.

Статья 26. «…Каждый имеет право на свободу 
предпринимательской деятельности, свободное ис-
пользование своего имущества для любой законной 
предпринимательской деятельности…».

Статья 35. «Уплата законно установленных на-
логов, сборов и иных обязательных платежей явля-
ется долгом и обязанностью каждого».

Гражданский кодекс Республики Казахстан. 
«Статья 10. Защита прав пре дпринимателей и по-
требителей.

Государство гарантирует свободу предпр ини-
мательской деятельности и обеспечивает ее защи-
ту и поддержку. 

Права предпринимателей, осуществляющих 
деятельность, не запрещенную законодательством, 
защищаются: 

  возможностью осуществления предпринима-
тельской деятельности без п олучения чьих-либо 
разрешений, кроме лицензируемых видов деятель-
ности; 

  максимально простым явочным порядком реги-
страции всех видов предпринимательства во всех 
сф ерах экономики в одн ом регистрирующем органе; 

  ограничением законодательными актами прове-
рок предпринимательской деятельности, осущест-
вляемых государственными органами; 

  принудительным прекращением предпринима-
тельской деятельности только по решению суда,  
вынесенному по основанию, предусмот ренному за-
конодательным актом; 

  установлением законодательными актами пе-
речня работ, видов товаров и услуг, которые запре-
щены для частного предпринимательства, запреще-
ны или ограничены для экспорта или импорта; 

  привлечением государственных органов, долж-
ностных лиц, а также иных лиц и организа ций к уста-
новленной законодательством имущественной от-
ветственности перед предпринимателями за непра-
вомерное воспрепятствование их деятельности; 

  запрещением исполнительным контрольным и 
надзирающим органам вступать в договорные отно-
шения с субъектами предпринимательства на пред-
мет выполнения обязанностей, являющихся функ-
циями этих органов; 

  иными средствами, предусмотренными законо-
дательством».

Основной задачей государственного контроля 
за частным предпринимательством является обе-
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  атқарушы бақылау жəне қадағалау ор-
гандарына кəсіпкерлік субъектілерімен осы 
органдардың функциялары болып табыла-
тын міндеттерді орындау мəнінде шарттық 
қатынастарға кіруге тыйым салу арқылы;

  заңдарда көзделген өзге де амалдармен 
қорғалады .

Қазақстан Республикасында жекеменшік 
кəсіпкерлікті Мемлекетті бақылау келесі прин-
циптерге негізделумен жүзеге асырылады:

  заңдылық;
  жекеменшік кəсіпкерлік субъектісінің 

адалдық презумпциясы;
  жариялылық;
  баршаның заң мен сот алдындағы теңдігі;
  мемлекет органдарының лауазымды 

тұлғаларының кəсіби шеберлігі мен біліктілігі;
  мемлекет органдарының лауазымды 

тұлғаларының лауазымдық міндеттерін 
  орындамағаны немесе тиісті түрде 

орындамағаны үшін жəне өз құзырлықтарын 
асыра пайдаланғаны үшін жауапкершілікке тар-
тылуы;

  құқық бұзушылықтың алдын-алудың 
жазалаудың алдындағы басымдылығы;

  қажеттілік жəне жеткіліктілік;
  мемлекет органдарының арасында 

бақылаулық құзырлықтарының бөлінуі;
  жекеменшік кəсіпкерліктің адал субъектілерін 

көтермелеу, бұзушыларға қатысты бақылауды 
шоғырландыру;

  жекеменшік кəсіпкерлік субъектілері мен 
тұтынушылардың өзінің заңды құқықтарын өз 
бетінше қорғау қабілетін арттыру;

  мемлекеттік бақылау жүйесінің есеп беру 
мен айқындылығы».

Тексерулер
Қазақстан Республикасы заңының жəне 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының 
талаптарын жеке кəсіпкерлік субъектілерінің 
сақтауы тексеруге жатады. 

Жеке кəсіпкерлік субъектілерін тексеру – 
мемлекеттік бақылаудың бір түрі болып табыла-
ды, оны тексеру жəне (немесе) бақылау функци-
яларын жүзеге асыруға өкілетті мемлекеттік ор-
гандар мынадай əрекеттердің бірін жасау арқылы 
жүргізеді:

1) тексерілетін нысанға мемлекеттік органның 
лауазымды тұлғасының келуі;

2) тексеруге қатысты қажетті ақпаратқа 
сұраным жасау, тек мемлекеттік бақылаудың өзге 
формаларын жүргізудегі қажетті ақпаратты талап 
ету жатпайды; 

3) Қазақстан Республикасы заңының жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының 
талаптарын жеке кəсіпкерлік субъектісінің сақтауы 
туралы ақпаратты алу үшін жеке кəсіпкерлік 
субъектісін шақыру.

спечение безопасности производимой и реализуе-
мой субъектом частного предпринимательства про-
дукции для жизни и здоровья людей, защиты их 
имущества, безопасности для окружающей среды, 
национальной безопасности Республики Казахстан, 
включая экономическую безопасность, предупре-
ждения обманной практики, экономии природных и 
энергетических ресурсов, повышения конкуренто-
способности национальной продукции. 

Государственный контроль за частным пре д-
принимательством в Республике Казахстан основы-
вается на принципах:

  законности;
  презумпции добросовестности субъекта частно-

го предпринимательства;
  гласности;
  равенства всех перед законом и судом;
  профессионализма и компетентности должност-

ных лиц государственных органов;
  ответственности за неисполнение либо ненад-

лежащее исполнение должностными лицами госу-
дарственных органов должностных обязанностей и 
превышение ими своих полномочий;

  приоритета предупреждения правонарушения 
перед наказанием;

  необходимости и достаточности;
  разграничения контрольных полномочий между 

государственными органами;
  поощрения добросовестных субъектов частно-

го предпринимательства, концентрации контроля на 
нарушителях;

  повышения способности субъектов частного 
предпринимательства и потребителей к самостоя-
тельной защите своих законных прав;

  подотчетности и прозрачности системы государ-
ственного контроля.

Государственные органы осуществляют кон-
троль за частным предпринимательством в  соответ-
ствии с возложенными на них контрольными и над-
зорными функциями согласно приложению к Зако-
ну Республики Казахстан от 31 января 2006 года 
№ 124-III «О частном предпринимательстве».

Проверки
Предметом проверки является соблюдение 

субъектами частного предпринимательства требо-
ваний законов Республики Казахстан и постанов-
лений Правительства Республики Казахстан.

Проверка субъекта частного предпринима-
тельства - одна из форм государственного кон-
троля, который проводят уполномоченные на осу-
ществление контрольных и (или) надзорных функ-
ций государственные органы путем совершения 
одного из следующих действий:

1) посещения проверяемого объекта долж-
ностным лицом государственного органа;

2) запроса необходимой информации, касаю-
щейся предмета проверки, за исключением истре-
бования необходимой  информации при проведе-
нии иных форм государственного контроля;

3) вызова субъекта частного предпринима-
тельства с целью получения информации о соблю-
дении субъектом частного предпринимательства 
требований законов Республики Казахстан и поста-
новлений Правительства Республики Казахстан.
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Жеке кəсіпкерлік субъектісін тексеру түрлі 
белгілеріне байланысты бірнеше түрге бөлуге бо-
лады, бірақ тексерулерді жоспарлы жəне жоспар-
дан тыс деп бөлуге болады. 

Жоспарлы жəне жоспардан тыс тексерулер 
Қазақстан Республикасы салық заңының талап-
тарын 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 маркаларынң 

түпнұсқасы жəне болуы, біржолғы талонның бо-
луы, этил спиртін босатуға лицензия, рұқсаттың 
болуы, патент, Қазақстан Республикасы Салық 
Кодекісінің 574 бабында көрсетілген тіркеу 
карточкасының болуы.

Жоспарлы жəне жоспардан тыс тексерулер 
былай бөлінеді:

1) кешенді тексерулер;
2) тематикалық тексерулер.

Тексеруді кім жəне қандай жиілікпен 
жүргізуі мүмкін?

Бұл мəселе кез келген кəсіпкер үшін аса бір 
өзекті мəселе болып табылады.

Жоспарлы тексерудің өткізу мерзімділігі 
тəуекелділік дəрежесіне байланысты субъектің 
қатысын есепке ала отыра, ауыртпалықтың зарда-
бын, салалық статистикаға байланысты Қазақстан 
Республикасының заңын бұзу, сондай ақ жоспар-
дан тыс тексерулердің нəтижелеріне байланысты:

  жылына бір рет – жоғары тəуекелділік дəрежесі 
кезінде;

Проверки субъектов частного предпринима-
тельства по разным критериям можно разделить 
на множество видов, но основным можно считать 
деление проверок на плановые и внеплановые.

Плановые и внеплановые проверки могут про-
водиться в отношении нескольких субъектов част-
ного предпринимательства одновременно только 
по соблюдению требований налогового законода-
тельства Республики Казахстан по вопросам:

1) постановки на регистрационный учет в на-
логовых органах;

2) наличия контрольно-кассовых машин;
3) наличия и подлинности акцизных и учетно-

контрольных марок, наличия разового талона, на-
личия лицензии, разрешения на отпуск этилового 
спирта, патента, регистрационной карточки, ука-
занной в статье 574 Налогового кодекса Респу-
блики Казахстан.

Плановые и внеплановые проверки подразде-
ляются на:

1) комплексные проверки;
2) тематические проверки.

Кто и как часто может проводить провер-
ки?

Это вопрос, который является одним из са-
мых злободневных для любого предпринимателя.

Периодичность проведения плановых прове-
рок зависит от степени риска с учетом значимо-
сти субъекта с точки зрения тяжести последствий, 
отраслевой статистики нарушений законов Респу-
блики Казахстан, а также результатов внеплано-
вых проверок:

  одного раза в год - при высокой степени риска;
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  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 мерзімділігі 
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 
дəрежесі кезінде;

  жылына бір рет - төмен тəуекелділік дəрежесі 
кезінде.

Тексерулерден қорықпаңыз, оның орны-
на 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 ке-
рек. Салық қызметі органдары жүзеге асыра-
тын тексеруді тағайындау туралы Акт, тек қарсы 
тексерулерден басқа, міндетті түрде Қазақстан 

  одного раза в три года - при средней степени ри-
ска;

  одного раза в пять лет - при незначительной сте-
пени риска.

Для проверки соблюдения требований законов 
Республики Казахстан и постановлений Правитель-
ства Республики Казахстан в области санитарно-
эпидемиологического надзора, ветеринарии, каран-
тина и защиты растений, семеноводства, зернового 
и хлопкового рынка периодичность проведения пла-
новых проверок не должна быть чаще:

1) в области ветеринарии, карантина и защи-
ты растений, семеноводства, зернового и хлопково-
го рынка:

  одного раза в полгода - при высокой степени ри-
ска;

  одного раза в год - при средней степени риска;
  одного раза в три года - при незначительной сте-

пени риска;
2) в области санитарно-эпидемиологического 

контроля:
  одного раза в месяц - при высокой степени ри-

ска;
  одного раза в квартал - при средней степени ри-

ска;
  одного раза в год - при незначительной степе-

ни риска. 
Предлагаем Вам не бояться проверок, а наибо-

лее точно понимать, кто, когда и с какой целью име-
ет право приходить к Вам с проверкой. Зная о целях 
и нормах, Вы всегда сможете оградить себя от не-
правомерных действий со стороны проверяющего.

Проверка проводится на основании акта о на-
значении проверки государственным органом. Это 
обязательный документ, который Вам должен вру-
чить под рос пись уполномоченный проверяющий. 
Акт о назначении проверки, за исключением встреч-
ных проверок, осуществляемых органами налого-
вой службы, в обязательном порядке регистрирует-
ся в органе по правовой статистике в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Казах-
стан.
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Республикасы 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 ла-
уазымы;

4) жекеменшік кəсіпкерліктің тексеріліп 
отырған субъектісінің атауы немесе өзіне 
қатысты тексеру жүргізу белгіленген жеке 
кəсіпкердің тегі, есімі, 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:
  қызметтік куəлігі; 
  тексеру қағазы;
  қажет болған жағдайда құзырлы органның 

режимдік нысандарға келуге рұқсатқағазы;
Тексеру қағазында жекеменшік кəсіпкерлік 

субъектісінің қызметіне қатысты толық талап-
тар тізімі көрсетіледі жəне оны ешкім де көбейте 
алмайды! Басқа талаптар тексеру қағазына 
енгізуге жатпайды жəне жекеменшік кəсіпкерлік 
субъектісін тексеру барысында оған ұсынылуға 
тиіс емес. 

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;
  тексерушінің нысанға кедергісіз өтуін 

қамтамасыз ету;
  тексерудің нəтижелері туралы актіге қосарлау 

үшін, тексерудің міндеттері мен тақырыбына сəйкес 
қағаздағы жəне электрондық тасымалдаушылар-
да берілген қажетті құжаттарды (мəліметтерді) 
ұсыну, сондай-ақ автоматтандырылған мəліметтер 
қорына (ақпараттық жүйелерге) қатынауға 
мүмкіндік беру;

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 прове-
дение проверки;

4) наименование проверяемого субъекта част-
ного предпринимательства или фамилия, имя, отче-
ство (при его наличии) индивидуального предприни-
мателя, в отношении которого назначено проведе-
ние проверки, его место нахождения, идентифика-
ционный номер, участок территории;

5) предмет назначенной проверки;
6) срок проведения проверки;
7) правовые основания проведения провер-

ки, в том числе нормативные правовые акты, обяза-
тельные требования которых подлежат проверке;

8) проверяемый период;
9) подпись лица, уполномоченного подписы-

вать акты, и печать государственного органа.
Чиновник, прибывший Вас проверять, обязан 

также предъявить:
  служебное удостоверение;
  проверочный лист;
  при необходимости, разрешение компетентного 

органа на посещение режимных объектов и/или ме-
дицинский допуск.

Проверочный лист включает в себя исчерпыва-
ющий перечень требований к деятельности субъек-
тов частного предпринимательства и не может быть 
кем-либо расширен! Иные требования не подлежат 
включению в проверочные листы и в ходе провер-
ки к субъектам частного предпринимательства не 
должны предъявляться!

Формы проверочных листов утверждаются со-
вместным приказом уполномоченных на осущест-
вление контрольных и (или) надзорных функций го-
сударственных органов и уполномоченного органа 
по предпринимательству и публикуются на офици-
альных сайтах государственных органов.

Внимательно изучите все документы проверя-
ющего!

Помните, что проверка может проводиться 
только тем должностным лицом (лицами), которое 
указано в акте о назначении проверки!

Внимание! Должностным лицам государ-
ственных органов, осуществляющим провер-
ку, запрещается предъявлять требования и 
обращаться с просьбами, не относящимися к 
предмету проверки.

Обязанности предпринимателя при прове-
дении проверки:

  обеспечить беспрепятственный проход прове-
ряющего лица на объект;

  представлять необходимые документы (све-
дения) на бумажных и электронных носителях 
либо их копии для приобщения к акту о результа-
тах проверки, а также доступ к автоматизирован-
ным базам данных (информационным системам) 
в соответствии с задачами и предметом проверки;
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  тексеруді белгілеу туралы актінің екінші да-
насында алғаны туралы белгі жасау.

Тексерушілер міндеті:
1) Қазақстан Республикасы заңдарын, жеке 

кəсіпкерлік субъектісінің құқықтар мен заңдық 
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 тəрітібіне 
кедергі жасамау;

4) Қазақстан Республикасы заңында 
белігіленген талаптарды бұзылғанын ескерту, 
анықтау жəне алдын алу жөніндегі Қазақстан Рес-
публикасы заңына сəйкес берілген өкілеттігін 
уақтылы жəне толығымен орындау;

5) жеке кəсіпкерлік субъектісіне тексе-
ру барысына қатысуға, тексеруге қатысты 
мəселелерге түсіндірме беруіне кедергі жаса-
мау;

6) жеке кəсіпкерлік субъектісіне тексеру ба-
рысында 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 функцияла-
рын жүзеге асыруға өкілетті мемлекеттік 
органның лауазымды тұлғасы тексеру 
жүргізу барысында құқы жоқ:

1) мемлекеттік органның атынан əрекет 
ететін бұл лауазымды тұлғалар мемлекеттің 
органның құзырына жатпайтын талаптарды 
орындауды талап етуге;

2) тексеру объектісі болып табылмайтын не-
месе тексерудің мəніне жатпайтын құжаттарды, 
ақпаратты, қоршаған орта объектілері мен 
өндірістік ортаны тексеруде өнім үлгісін, сына-
масын көрсетуді талап етуге;

3) қоршаған орта объектілері мен өндірістік 
ортаны тексеруде өнім үлгісін, сынамасын 
оларға зерттеу, сынау, өлшем жүргізу үшін 
аталған үлгілерді, сынаманы белгіленген фор-
мада жəне (немесе) мемлекеттік стандартқа 
белгіленген нормадан саны асса, үлгілерді, сы-
наманы таңдау ережесімен жəне оларды зерттеу 
тəсілдерімен, сынау, өлшеу, техникалық регла-
мент 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 (не-

  сделать отметку о получении на втором экзем-
пляре 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 стро-
гом соответствии с порядком, установленным на-
стоящим Законом и иными законами Республики 
Казахстан;

3) не препятствовать установленному режиму 
работы субъекта частного предпринимательства в 
период проведения проверки;

4) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законами Респу-
блики Казахстан полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений требований, 
установленных законами Республики Казахстан;

5) не препятствовать субъекту частного пред-
принимательства присутствовать при проведении 
проверки, давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

6) предоставлять субъекту частного предпри-
нимательства необходимую информацию, относя-
щуюся к предмету проверки при ее проведении;

7) вручить субъекту частного предпринима-
тельства акт о результатах проведенной проверки в 
день ее окончания;

8) обеспечить сохранность полученных доку-
ментов и сведений, полученных в результате про-
ведения проверки.

При проведении проверки должностные 
лица уполномоченного на осуществление кон-
трольных и надзорных функций государствен-
ного органа не имеют права:

1) проверять выполнение требований, если 
такие требования не относятся к компетенции госу-
дарственного органа, от имени которого действуют 
эти должностные лица;

2) требовать предоставления документов, ин-
формации, образцов продукции, проб обследова-
ния объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды, если они не являются объекта-
ми проверки или не относятся к предмету проверки;

3) отбирать образцы продукции, пробы обсле-
дования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их иссле-
дований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по 
установленной форме и (или) в количестве, превы-
шающем нормы, установленные государственны-
ми стандартами, правилами отбора образцов, проб 
и методами их исследований, испытаний, измере-
ний, техническими регламентами или действующи-
ми до дня их вступления в силу иными нормативны-
ми техническими документами, правилами и мето-
дами исследований, испытаний, измерений;

4) разглашать и (или) распространять инфор-
мацию, полученную в результате проведения про-
верки и составляющую коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну, за исключением слу-



125

месе) 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 əдейі қайтадан жүргізуге;

7) мемлекеттік тексеру мақсатында жеке 
кəсіпкерлік субъектісінің есебінен шығын 
шығаратын шараларды жүргізуге.

Жеке кəсіпкерлік субъектілері тексеру 
барысында құқылы: 

1. тексеруге тексерушілерді мынадай 
жағдайларда жібермеуге:

  жоспарлы тексеруді тағайындауда алдыңғы 
тексеруге қатысты уақытша аралықтың 
сақталмауына; 

  мемлекеттік органдардың өз құзырына 
жатпайтын мəселелер бойынша тексерулер 
жүргізуді тағайындауына;

  заңда белгіленген тексеру мерзімін 
тағайындау туралы актіде мерзімінің артуы не-
месе өтіп кетуі; 

  мемлекеттік органның сол бір мəселе бойынша 
одан бұрын жүргізілген тексеруді əдейі қайтадан 
жүргізуді сол бір мезгілде тағайындауына, тек 
Қазақстан республикасының «Жеке кəсіпкерлік 
туралы» Заңында қарастырылған бірқатар 
жағдайлардан басқа;

  егер алдыңғы тексеруде бүұзушылықтар 
анықталмаған жағдадйда, жоспарадан тыс 
тексеруді тағайындауға; 

  жоғарыда көрстеліген ақпараттар мен 
құжаттар болмаса;

  өтініште немесе хабарламада қылмыстардың 
жасалғаны немесе дайындалып жатқаны тура-
лы, жеке, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің 
құқы мен заңды мүдделерінің бұзылуы туралы 
басқа да үндеуде көрсетілген уақыт шеңберінен 
асатын мерзімде тексеруді тағайындауға;

  тиісті өкілеттігі жоқ тұлғаларға тексеру 
жүргізуді тапсыруға; 

  тексеруге жататын жеке кəсіпкерліктің 
бірнеше субъектілеріне тексеруді тағайындау 
туралы бір актіде көрсетуге, Қазақстан 
Республикасының «»Жеке кəсіпкерлік туралы» 
Заңында көрсетілген жағдайлардан басқа; 

  мемлекеттік органдар немесе лауазымды 
тұлғалардың заңда негізделмеген кəсіпкерлерге 
тыйым салушылықты орындамауға;

2. тексеру жүргізу барысын, сондай ақ тек-
серу шеңберінде лауазымды тұлғаның белгілі 
бір əрекеттерін аудио- жəне видеотехникалар 
құралдарының көмегімен, лауазымды тұлға 
жұмысына кедергі тудырмай белгілеп қою;

3. мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалдарға коммерциялық құпия болып табы-
латын ақпаратқа рұқсат етпеу, тек Қазақстан 

чаев, предусмотренных законодательством Респу-
блики Казахстан;

5) превышать установленные сроки проведе-
ния 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 затрат-
ный характер, в целях государственного контроля, 
за счет субъектов частного 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 назначе-
нии плановой проверки;

  назначения государстве нными органами прове-
рок по вопросам, не входящим в их компетенцию;

  превышения либо истечения указанных в акте 
о назначении проверки сроков, установленных за-
конами;

  назначения государственным органом заведо-
мо повторной проверки, в отношении которого ра-
нее проводилась проверка, по одному и тому же 
вопросу, за один и тот же период, за исключени-
ем ряда случаев, предусмотренных Законом Ре-
спублики Казахстан «О частном предприниматель-
стве»;

  назначения внеплановой проверки, если пред-
шествующей проверкой не были выявлены нару-
шения;

  отсутствия информации и документов, указан-
ных выше;

  назначения проверки за период, выходящий 
за рамки промежутка времени, указанного в заяв-
лении или сообщении о совершенных либо гото-
вящихся преступлениях, в иных обращениях о на-
рушениях прав и законных интересов физических, 
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 предприниматель-
ства, подвергаемых проверке, за исключением слу-
чаев, указанных в Законе Республики Казахстан «О 
частном предпринимательстве»;

  продления сроков проверки свыше срока, уста-
новленного законами;

2. не представлять сведения, если они не от-
носятся к предмету проводимой проверки или не 
относятся к периоду, указанному в акте;

3. не исполнять не основанные на законе за-
преты государственных органов или должностных 
лиц, ограничивающие предпринимателя;

4. фиксировать процесс осуществления про-
верки, а также отдельные действия должностного 
лица, проводимые им в рамках проверки, с помо-
щью средств аудио- и видеотехники, не создавая 
препятствий деятельности должностного лица;
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Республикасы Заңында белгіленген оларға 
тапсырылған функцияларды жүзеге асыру үшін 
қажетті ақпараттан басқа.

4. үшінші тұлғаларды өз мүдделері мен құқын 
көрсету мақсатында тексеруге қатысуға, сондай 
ақ осы баптың 1 тармағының 5 тармақшасында 
қарастырылған үшінші тұлғалардың əрекетін 
жүзеге асыруға.

5. тексеруді тағайындау туралы актіні жəне 
Қазақстан Республикасы заңында белгіленген 
тəртіпте мемлекеттік органдардың лауазымды 
тұлғаларының əрекетін (əрекетсіздігін) жəне тек-
серу қорытындылары туралы актіге шағым бе-
руге; 

Құқыққорғау органдары прокурор 
санкциясының, қылмыстық іс қозғау туралы тер-
геу 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 
мұқият танысып шығуды ұсынамыз, өйткені 
онда тексеру жүргізу ережелері бойын-
ша мемлекеттік басқылау органдарының 
көпшілігіне арналған барлық жалпы жəне 
міндетті талаптар қарастырылған. Салық ор-
гандары мен кеден қызметтері жүргізетін 
тексерулердің жүргізу тəртібі ерекшеліктері мен 
мерзімдері, ұзару мен тоқтатуы 2008 жылғы 10 
желтоқсанындағы № 99-IV «Бюджетке салық 
жəне басқа міндетті төлемдер туралы» (Салық 
Кодексі) Қазақстан Республикасы Кодексіне 
жəне 2010 жылғы 30 маусымдағы № 296-IV 
«Қазақстан Республикасындағы кедендік ісі ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Кодекісіне 
сəйкес анықталады.

Өрескел бұзушылықтарға жатады:
1) тексеру жүргізуге негіздің болмауы;
2) тексеру жүргізу туралы актінің болмауы;
3) тексеру жүргізу туралы хабарлама 

мерзімінң сақталмауы;
4) тексерілушінің заңда көрсетілген құқының 

бұзылуы;
5) жоспарлы тексеруді тағайындауда 

алдыңғы тексеруге қатысты уақыт аралығының 
бұзылуы;

6) тексерілуші субъектке тексеру актісін 
бермеу.

Тексеруді ұйымдастыру мен жүргізу 
талаптарының дөрекі бұзылса тексе-
ру жарамсыз деп саналады, ал осы тексе-
ру қорытындысы жөніндегі акт Сіздің жол бер-
ген бұзушылықтардың дəлелі болып табыл-
майды, жəне оны жоғары мемлекеттік орган-

5. не предоставлять государственным орга-
нам и должностным лицам доступ к информации, 
составляющей коммерческую тайну, кроме той, ко-
торая необходима для реализации возложенных на 
них функций, установленных законами Республики 
Казахстан;

6. привлекать третьих лиц к участию в провер-
ке в целях представления своих интересов и прав, 
а также осуществления третьими лицами действий, 
предусмотренных подпунктом 5) пункта 1 настоя-
щей статьи;

7. обжаловать акт о на значении проверки  и акт 
о результатах проверки и действия (бездействия) 
должностных лиц государственных органов в по-
рядке, установленном законодательством Респу-
блики Казахстан.

Правоохранительные органы вправе запраши-
вать и получать необходимую информацию, в том 
числе составляющую коммерческую тайну, как от 
субъекта частного предпринимательства, так и от 
государственных органов, обладающих этой ин-
формацией, на основании санкции прокурора, по-
становления следственных органов о возбуждении 
уголовного дела либо на основании постановления 
суда.

В случае проведения проверки мы настоя-
 тельно рекомендуем Вам внимательно изучить За-
кон Республики  Казахстан от 31 января 2006 года 
№ 124-III «О частном предпринимательстве», так 
как именно в нем рассмотрены все общие и обяза-
тельные для большинства государственных контро-
лирующих органов требования по правилам прове-
дения проверок. Особенности порядка и сроки про-
ведения, продления и приостановления проверок, 
осуществляемых органами налоговой и таможен-
ной служб, определяются соответственно Кодексом 
Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 
99-IV «О налогах и других обязательных пла тежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс) и Кодексом Республи-
ки Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV «О та-
моженном деле в Республике Казахстан».

К грубым нарушениям относятся:
1) отсутствие оснований проведения провер-

ки;
2) отсутствие акта о назначении проверки;
3) несоблюдение сроков уведомления о про-

ведении проверки;
4) нарушение прав проверяемого, установлен-

ных законами;
5) нарушение временного интервала по отно-

шению к предшествующей проверке при назначе-
нии плановой проверки;

6) непредставление проверяемому субъекту акта 
проверки.

Проверка, проведенная с грубым нарушени-
ем требований к ее организации и проведению, 
признается недействительной, а акт по результа-
там данной проверки не может являться доказа-
тельством нарушения Вами чего-либо и является 
основанием для его отмены вышестоящим государ-
ственным органом или судом. Рассмотрение вы-
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дар мен соттың өзгертуіне негіз болып табыла-
ды. Жеке кəсіпкерлік субъектісінің тексерудің 
жарамсыздығы жөніндегі өтінішін жоғарғы 
мемлекеттік органның қарастыруыөтініш 
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 арналған. Тексерудің нəтижесі ту-
ралы актіге өнімнің үлгілерін (сынамаларын) 
алу туралы, қоршаған орта нысандарын тек-
серу туралы актілер, жүргізілген зерттеулердің 
(сынақтардың) жəне сараптамалардың хат-
тамалары (қорытындылары) жəне тексерудің 
нəтижесімен байланысты өзге де құжаттар мен 
солардың көшірмелері қосарланады. Тексеру 
барысында Қ  азақстан Республикасы заңдарына 
бұзушылық жол берілмеген жағдайда, тексеру 
қорытындысы туралы актіде тиісті жазба жаса-
лады. 

Əрбір кəсіпкер тексеру мен келулерді 
тіркеу Кітабын жүргізуге құқылы. Сізге тексе-
ру мақсатымен келген лауазымды тұлғалар 
осы кітапқа өзінің аты-жөнін, лауазымын 
жəне актіде аталған мəліметтерді көрсетіп, 
атқарған əрекеттері туралы жазуы керек.

Мемлекет органдарының лауазым-
ды тұлғаларының тексеру жүргізу кезіндегі 
заңсыз əрекеттері Қазақстан Республикасының 
заңдарымен белгіленген жауапкершілікті туды-
рады.

Жеке кəсіпкерлік субъектісін ің қызметіне 
тыйым салу немесе тоқтату сот шешімі бойынша 
ғана жүргізіледі, алайда бұл кейбір жағдайда сот 
шешімінсіз үш күнге жол беріледі, көрсетілген 
мерзімде талап өтінішпен сотқа міндетті түрде 
ұсынуға. Сонымен қатар бақылау функцияла-
рын жүзеге асыратын мемлекеттік органның 
қызметке тыйым салу мен тоқтату туралы актісі 
сот шешімі шығарылғанға адейін жарамды бо-
лады. 

Ал ең бастысы, жеке кəсіпкерлік субъектісі 
келтірген зияндар жəне жеке кəсіпкерлік 
субъектісіне жасалған зиян оның кəсіпкерлік 
қызметіне заңсыз түррде 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 органын-
да тіркемей жүргізу, құжаттарды заңсыз алу, 
материалдық құндылықтарды заңсыз ин-
вентаризациялау, өндірісті тоқтату, артық 
анықтамалар жасау, негізсіз сұраным жасау жəне 
басқа жағдайларда) шығынның орнын толтыру 

шестоящим государственным органом заявления 
субъекта частного предпринимательства в связи с 
недействительностью проверки осуществляется в 
течение десяти рабочих дней с момента подачи за-
явления. В случае нарушения установленного сро-
ка рассмотрения такого заявления считается, что 
решение принято в пользу субъекта частного пред-
принимательства.

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 образ-
цов (проб) продукции, обследовании объектов окру-
жающей среды, протоколы (заключения) проведен-
ных исследований (испытаний) и экспертиз и дру-
гие документы или их копии, связанные с результа-
тами проверки. В случае отсутствия нарушений за-
конодательства Республики Казахстан при прове-
дении проверки в акте о результатах проверки про-
изводится соответствующая запись.

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 (без-
действие) государственных органов и их должност-
ных лиц, которые незаконно препятствуют частно-
му предпринимательству, влекут ответственность, 
установленную законами Республики Казахстан.

Приостановление или запрещение деятельно-
сти субъекта ча стного предпринимательства тол  ь-
ко по решению суда, однако это возможно без су-
дебного решения, допускается в исключительных 
случаях на срок не более трех дней с обязатель-
ным предъявлением в указанный срок искового за-
явления в суд. При этом акт государственного орга-
на, осуществляющего контрольные функции, о при-
остановлении или запрещении деятельности дей-
ствует до вынесения судебного решения.

А самое главное, что все убытки, понесенные 
субъектом частного предпринимательс тва, и иной 
вред, причиненный субъекту частного предприни-
мательства вследствие неправомерного воспре-
пятствования его предпринимательской деятель-
ности, подлежат возмещению. В случае нарушения 
государственным органом или его должностным ли-
цом установленного порядка проведения проверки 
субъекта частного предпринимательства (необо-
снованное назначение проверки, производство про-
верки без вынесения акта и регистрации его в орга-
не по правовой статистике, неправомерное изъятие 
документов, незаконная инвентаризация матери-
альных ценностей, приостановление производства, 
составление излишних справок, предъявление не-
обоснованных запросов и в иных случаях) в объ-
ем убытков, предъявляемых к возмещению, могут 
быть включены суммы вознаграждений, выплачен-
ных работникам субъектов частного предпринима-
тельства за подготовку материалов для проверки, 
заработная плата за время вынужденной останов-
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субъекті қызметкерлеріне материалдарды тек-
серуге дайындағандары үшін сыйақы сомасын 
беру, өндірісті əдейілеп тоқтату кезеңінде еңбек 
ақыларын төлеуге, өндірісті тоқтату кесірінен 
тиісті тауарларды (жұмыс, қызмет көрсету) та-
рата алмағандықтан жеке кəсіпкерлік субъектісі 
жіберіп алған пайдасын орнын толтыруға. 

Құқы бұзылған кəсіпкер оған келтірілген 
зиянының орнын толықтай төлеуді талап ете ала-
ды. Зиян келтірілді деп құқы бұзылған тұлғаның 
шыңынддары, оның мүлкісінің жоғалуы неме-
се зақымдануы (нақты зиян), сондай ақ егер 
оның құқы бұзылмаған ажғдайда, 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 Республика-
сы немесе əкімшілік-аймақтық бірлікке сəйкес 
орнын толтыруға жатады. 

Сонымен қатар, Сіздің бұзылған құқықты 
қорғау үшін билік органы немесе басқару орган-
дарын сотқа өз құқығыңызды қорғау туралы та-
лап арыз жазуға кедергі келтірмейді, егер заң 
актілерімен басқа қарастырылмаса. 

Жоспарлы жəне жоспардан тыс тексеру-
лер жекеменшік кəсіпкерлік субъектісінің ішкі 
күн тəртібі ережелерімен белгіленген жұмыс 
уақытында жүргізіледі.

Əкімшілік құқықбұзушылық туралы 
істер жөніндегі əкімшілік өндіріс 

Мемлекеттік тексеру жүргізуде өкілетті ла-
уазымды тұлғалар кəсіпкердің қызметінен 
құқықбұзушылықты анықтаған жағдайда, 
əкімшілік өндірісті қозғауға жəне Қазақстан      
Республикасы 2001 жылғы 30 қаңтардағы № 
155-II (ƏҚтК) Əкімшілік Құқықбұзушылық тура-
лы Кодексінің бірқатар əрекеттерді жүргізуге 
міндетті. 

Тексерулер туралы жоғарыда жазылды. КоАП 
қарастырылған құқықбұзушылыққа əкімшілік 
жауапкершілік егер бұл құқықбұзушылық си-
паты бойынша құқықбұзушылықтың барлық 
белгілері тəн жəне заңға сəйкес қылмыстық 
жауапкершілікке тартылмайды. 

Жеке тұлғаға əкімшілік жаза қолдану 
осы құқықбұзушылығы үшін заңды тұлғаны 
əкімшілік жауапкершіліктен босатпайды, сон-
дай ақ заңды тұлғаны əкімшілік жауапкершілікке 
тарту осы құқықбұзушылығы үшін кінəлі жеке 
тұлғаны əкімшілік жауапкершіліктен босатпайды 
Құқықбұзушылық деген не? 

Əкімшілік құқықбұзушылық бұл:
  құқыққа қарсы,
  кінəлі (əдейі немесе абайсыз) 
  əрекет немесе əрекетсіздік 

ки производства, упущенная выгода, которую по-
лучил бы субъект частного предпринимательства 
при реализации соответствующих товаров (работ, 
услуг), не выпущенных вследствие приостановле-
ния производства.

Предприниматель, право которого наруше-
но, может требовать полного возмещения причи-
ненных ему убытков. Под убытками подразумева-
ются расходы, которые произведены или должны 
быть произведены лицом, право которого наруше-
но, утрата или повреждение его имущества (реаль-
ный ущерб), а также неполученные доходы, кото-
рые это лицо получило бы при обычных условиях 
оборота, если бы его право не было нарушено (упу-
щенная выгода). А убытки, причиненные граждани-
ну или юридическо му лицу в результате издания 
не соответствующего законодательству акта орга-
на государственной власти, иного государствен-
ного органа, а также действиями (бездействием) 
должностных лиц этих органов, подлежат возме-
щению Республикой Казахстан или соответственно 
административно-территориальной единиц ей. 

Кроме того, Вы должны знать, что Ваше об-
ращение за защитой нарушенного пр ава к органу 
власти или управления не препятствует Вам обра-
титься в суд с иском о защите права, если законо-
дательными актами не предусмотрено иное.

Плановые и внеплановые поверки осущест-
вляются в рабочее время субъекта частного пред-
принимательства, установленное правилами вну-
треннего трудового распорядка.

Административное производство 
по делам об административных 
правонарушениях

При проведении государственного контроля 
уполномоченные должностные лица при обнару-
жении правонарушений в деятельности предпри-
нимателя обязаны возбудить административное 
производство и провести ряд действий, которые 
предусмотрены Кодексом Республики Казахстан 
об административных правонарушениях от 30 ян-
варя 2001 года № 155-II (КоАП).

О проверках было написано выше. Админи-
стративная ответственность за правонарушения, 
предусмотренные КоАП, наступает, если эти пра-
вонарушения по своему характеру содержат все 
признаки правонарушения и не влекут за собой в 
соответствии с законодательством уголовной от-
ветственности.

Наложение административного взыскания на 
физическое лицо не освобождает от администра-
тивной ответственности за данное правонаруше-
ние юридическое лицо, равно как и привлечение к 
административной ответственности юридического 
лица не освобождает от административной ответ-
ственности за данное правонарушение виновное 
физическое лицо. 

Что же такое правонарушение? 
Административное правонарушение это:

  противоправное,
  виновное (умышленное или неосторожное) 

действие либо бездействие физического или юри-
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  жеке немесе заңды тұлғаның, 
  ол үшін ƏҚтК əкімшілік жауапкершілікті 

қарастырады.
Яғни, егер Сіздің (компанияңыздың) кінəсі 

болмаса (ал кінə өкілетті оргнадармен дəледенуі 
тиіс), яғни Сізді жауапқа тартуға құқылары жоқ. 

Егер Сіздің (компанияңыздың) əрекеттеріне 
немесе Сіздің (компанияңыздың) əрекетсіздігіне 
ƏҚтК бап болмаса, онда бұл жауапкершілікке 
Сізді тартуға ешкімнің құқы жоқ. 

Соттың, органның (лауазымды тұлғаның), 
өкілдің əкімшілік құқықбұзушылық туралы 
істі қарастыруда шешімі мен əрекеті ƏҚтК 
белгіленген тəртіпте шағымдана аласыз. Арыз 
берген тұлғаға немесе оның мүддесі үшін 
берілген тұлғаға зиян жасауға жол берілмейді. 

Əкiмшiлiк құқықбұзушылық т  уралы iс 
қозғауға:

1) уəкiлеттi лауазымды адамның əкiмшiлiк 
құқықбұзушылық жасау фактiсiн тiкелей 
анықтауы, əсіресе тексеру жүргізу барысында;

2) құқық қорғау органдарынан, сондай-ақ 
басқа да мемлекеттiк органдардан, жергiлiктi 
өзiн-өзi басқару органдарынан түскен материал-
дар;

3) жеке жəне заңды тұлғалардың хабар-
ламалары немесе мəлiмдемелерi, сондай-ақ 
бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарлама-
лар;

4) сертификатталған арнайы бақылау-
өлшеу техникалық құралдары мен аспаптары 
ның көрсеткіштері себеп болып табылады.

Тексеру барысында кəсіпкерлік қызмет 
саласында құқықбұзушылық жасағаны үшін 
кəсіпкерге əкімшілік құқықбұзушылық туралы 
іс қозғауға Қазақстан Республикасының «Жеке 
кəсіпкерлік туралы» Заңына сəйкес жүргізілген 
тексеру қорытындысы негіз болып табылады.

Мысал келтірейік. Қазақпарат мəліметі бо-
йынша, 2007 жылы Қазақстан Республикасы 
аймағында бірқатар объектілерге, əсіресе, жеке 
кəсіпкерлерге өрт-техникалық тексеру жүргізілді. 
Оның қорытындысымен сот мекемелерінің 
талап-арызы бойынша өртқауіптілігін туды-
ру жағдайындағы 370 сауда объектілерін пай-
далану тоқтатылды. Сондай ақ 85 мың басқа 
шаруашылық объектілеріне тексеру жүргізілді, 
тексеру қорытындысы бойынша оның 2513 
қызметі тоқтатылды немесе өртке қарсы қызмет 
органдарының талап-арызы бойынша сотпен 
тыйым салынды. Тиісті ережелерді бұзғаны 
үшін əкімшілік жауапкершілікке 54 мың ла-
уазымды тұлғалар мен азаматтар тартыл-
ды, оның 48 мыңына 254 млн теңге ақшалай 
айыппұл салынды. Өртке қарсы бақылау 
органдарыныңқызметкерлерімен шағын жəне 
орта кəсіпкерліктің 30.268 объектісіне тексеру 
жүргізіліп, өртқауіптілігін тудыру жағдайындағы 
671 объектінің жұмысы тоқтатылды. 9 677 

дического лица, за которое КоАП предусматривает 
административную ответственность.

То есть если Вашей (компании) вины нет (а 
вина должна быть доказана уполномоченными ор-
ганами), то и к ответственности Вас привлечь не 
имеют права.

Если в КоАП нет статьи, которая предусматри-
вает ответственность за Ваши (компании) действия 
или Ваше (компании) бездействие, то и привлечь к 
этой ответственности Вас никто не имеет права.

Хотелось бы отметить, что действия и решения 
суда, органа (должностного лица), уполномоченно-
го рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях, могут быть обжалованы в порядке, 
уст ановленном КоАП. Лицо, участвующее в деле, 
имеет право на пересмотр постановлений по делам 
об административных  правонарушениях. И не до-
пускается обращение жалобы во вред лицу, пода-
вшему жалобу, или во вред лицу, в интересах кото-
рого она была подана.

Поводами к возбуждению дела об администра-
тивном правонарушении являются: 

1) непосредственное обнаружение уполномо-
ченным должностным лицом факта совершения 
административного пр авонарушения, в частности 
при проведении проверки;

2) материалы, поступившие из правоохрани-
тельных органов, а также других государственных 
органов, о рганов местного самоуправления; 

3) сообщения или заявления физических и 
юридических лиц, а также сообщения в средствах 
массовой информации;

4) показания сертифицированных специ-
альных контрольно-измеритель  ных технических 
средств и приборов.

Основанием для возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении на предпринимателя 
при проведении проверки за совершение правона-
рушения в области предпринимательской деятель-
ности является результат проверки, проведенной в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
частном предпринимательстве».

Приведем пример. По данным Казинформ, 
в 2007 году на территории Республики Казахстан 
были проведены пожарно-технические обследова-
ния ряда объектов, в том числе частных предприни-
мателей. По их результатам по иску ведомства су-
дами приостановлена эксплуатация 370 торговых 
объектов, находящихся в пожароугрожаемом со-
стоянии. Также проверено более 85 тысяч других 
объектов хозяйствования, по результатам проверок 
деятельность 2 513 из них приостановлена или за-
прещена судами по искам органов противопожар-
ной службы. За нарушение соответствующих пра-
вил к административной ответственности привле-
чены 54 тысячи должностных лиц и граждан, из ко-
торых на 48 тысяч наложены денежные штрафы на 
сумму более 254 млн. тенге. Причем, сотрудника-
ми органов противопожарного контроля провере-
но 30.628 объектов малого и среднего предприни-
мательства, из которых приостанавливалась рабо-
та 671 объекта, находящегося в пожароугрожаемом 
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жеке кəсіпкерліктің субъектілері 52 млн теңге 
көлемінде айыппұл төлеу үшін əкімшілік 
жауапкершілікке тартылды. Цифрлар, көріп 
отырғандарыңыздай аз емес. 

Əрине, өкілетті мемлекеттік органдар 
өз міндеттерін атқарады, өйткені ƏҚтК бас-
ты мақсаты – адам мен азаматтың құқын, 
бостандығын жəне заңды мүдделерін қорғау, 
тұрғындардың денсаулығы, санитарлық-
эпидемиологиялық жағдайы, қоршаған орта, 
қоғамдық өнеге, жекеменшік, қоғамдық тəртіп 
жəне қауіпсіздік, мемлекеттік билікті белгіленген 
тəртіпте жүзеге асыру, ұйымдардың құқы мен 
мүддесін əкімшілік құқықбұзушылықта н заңмен 
қорғау, сондай ақ оны болдырмауға ескерту жа-
сау.

Əрбір кəсіпкер құқықбұзушылықтың не 
екенін, оған не жататынын, іс бойынша барлық 
тараптардың негізгі процессуалдық құқықтары 
мен міндеттерін, арыз беру тəртібін білуі тиіс. 

Құқықбұзушылық белгілері анықталған 
жағдайда, өкілетті тұлға ƏҚтК сəйкес əкімшілік 
құқықбұзушылық жасалғаны туралы хатта-
ма толтырады (сондай-ақ прокурор əкімшілік 
құқықбұзушылық туралыіс қозғауға қаулы 
шығаруға құқылы) Осы сəттен бастап əкімшілік 
құқықбұзушылық туралы іс қозғалған болып та-
былады.

Жеке тұлғаға немесе заңды тұлғаның 
заңды өкіліне іс қозғалуына қатысты əкімшілік 
құқықбұзушылық туралы хаттама жасалғанда, 
сондай-ақ іс бойынша өндірістің басқа да 
қатысушыларына осы Кодексте қарастырылған 
олардың құқы мен міндеттері түсіндіріледі, ол 
туралы хаттамада көрсетіледі. 

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама-
да көрсетiледi:

  жасалған күнi мен орны, 
  хаттаманы жасаған адамның лауазымы, 

аты-жөнi; 
  ic қозғалған тұлға туралы мəліметтер (жеке 

тұлғалар үшін - тегі, аты, əкесінің аты, туған 
күні, айы, жылы, тұрғылықты жері, жеке ба-
сын куəландыратын құжаттың атауы мен 
реквизиттері, салық төлеушінің тіркеу нөмірі, 
тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы 
мəліметтер, жұмыс орны; заңды тұлғалар үшін 
- атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны, тұрған жері, 
заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу нөмірі 
жəне тіркелген күні, салық төлеушінің тіркеу 
нөмірі жəне банк реквизиттері); 

  əкiмшiлiк құқық бұзушылықтың жасалған 
орны, 

  əкiмшiлiк құқық бұзушылықтың жасалған 
уақыты

  əкiмшiлiк құқық бұзушылықтың жасалған 
мəнi; 

  егер олар бар болса, куəлардың жəне 
жəбiрленушiлердiң аты-жөнi, мекен-жайы; өзiне 

состоянии. Привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа 9 677 субъектов част-
ного предпринимательства на сумму более 52 млн. 
тенге. Цифры, как видите, немалые. 

Конечно, уполномоченные государственные 
органы выполняют свой долг, ведь основная задача 
КоАП это – охрана прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина, здоровья, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
окружающей среды, общественной нравственно-
сти, собственности, общественного порядка и без-
опасности, установленного порядка осуществле-
ния государственной власти, охраняемых законом 
прав и интересов организаций от административ-
ных правонарушений, а также предупреждение их 
совершения.

Каждый предприниматель должен знать, что 
такое правонарушение, что относится к ним, основ-
ные процессуальные права и обязанности всех сто-
рон по делу, порядок обжалования.

При обнаружении признаков правонаруше-
ния уполномоченное лицо составляет протокол о 
совершении административного правонарушения 
(также прокурор имеет право вынести постановле-
ние о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении) в соответствии с КоАП. И с этого мо-
мента дело об административном правонарушении 
считается возбужденным.

При составлении протокола об административ-
ном правонарушении физическому лицу или закон-
ному представителю юридического лица, в отно-
шении которых возбуждено дело, а также другим 
участникам производства по делу разъясняются их 
права и обязанности, предусмотренные настоящим 
Кодексом, о чем делается отметка в протоколе. 

В протоколе об административном правонару-
шении должны быть указаны:

  дата и место его составления;
  должность, фамилия и инициалы лица, соста-

вившего протокол; 
  сведения о лице, в отношении которого возбуж-

дено дело (для физических лиц - фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, место жительства, наиме-
нование и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, регистрационный номер налогоплатель-
щика, сведения о регистрации по месту житель-
ства, место работы; для юридических лиц - наиме-
нование, организационно-правовая форма, место-
нахождение, номер и дата государственной реги-
страции в качестве юридического лица, регистра-
ционный номер налогоплательщика и банковские 
реквизиты); 

  место совершения административного право-
нарушения;

  время совершения административного право-
нарушения;

  существо административного правонарушения; 
  фамилии, имена, отчества, адреса свидетелей 

и потерпевших, если они имеются; объяснение фи-
зического лица либо законного представителя юри-
дического лица, в отношении которого возбуждено 
дело; 
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қатысты iс қозғалған жеке адамның не заңды 
тұлғаның заңды өкiлiнiң түсiнiктемесi;

  метрологиялық тексерудiң атауы, нөмiрi, 
күнi;

  егер ол əкiмшiлiк құқық бұзушылықты 
анықтау жəне көрсету кезiнде пайдаланылса, 
техникалық құралдың айғақтары; 

  iстi шешу үшiн қажеттi өзге де мəлiметтер; 
  əкімшілік құқық бұзушылық жасау фактісін 

растайтын құжаттар қоса беріледі.

Əкімшілік құқықбұзушылық хаттамаға 
оны жасаған тұлға, жəне əкімшілік 
құқықбұзушылықты жасаған тұлға қол қояды, 
сондай ақ жəбірленушілер, куəлəр, куə ретінде 
шақырылғандар (егер олар болса немесе болу-
лары тиіс болса). 

Сіздің хаттамаға қол қоюдан бас 
тартуыңызға болады, бұл жағдайда ол туралы 
хаттамаға оны толтырушы жазады. Егер Сіз хат-
тамамен келіспесеңіз, біз Сізге оған қол қоюды 
жəне Хаттамаға ол туралы, яғни ол хаттамамен 
келіспейтіндігіңіз туралы жазуға кеңес береміз.

Əкімшілік құқықбұзушылық туралы хаттама 
толтыруға тұлғалардың толық тізімі, сондай ақ 
қандай мəселелер бойынша ƏҚтК 636 бабын-
да көрсетілген. Мысалы, өртке қарсы қызметтің 
мемлекеттік органдары ƏҚтК 231 (екінші бөлімі), 
233,256 баптары бойынша əкімшілік өндіріс іс 
қозғауға құқылы. Басқа мəсеклелер бойынша 
ешқандай басқа хаттама толтыруға олардың 
құқы жоқ.

Мұндай жағдайда бұл қандай баптар екенін 
олар сіздің жасаған ісіңізге қатысы бар ма, жоқ па 
екенін қарауыңызға болады. Егер Сіз осы баптар-
да (бапта) көрсетілгенмен толығымен келіссеңіз, 
онда жауапкершіліктен қаша алмайсыз. Егер Сіз 
бұл толғымен қатысты болмаса, онда дауласуға 
болады. Алайда «таласта шындық туындайды» 
деген ма қал бұл жерде орынсыз. Сіз өкілетті 
длауазымды тұлғаға оның пікірімен, хаттамамен 
неліктен келіспейтіндігіңізді түсіндіріңіз, жəне 
оның əрекетін (əрекетсіздігін) шағымдана ала-
сыз.

Əкімшілік құқықбұзушылық туралы хат-
тама əкімшілік құқықбұзушылық фактісі 
анықталған жағдайда кешіктірілмей толтыры-
лады, ал салық салу, техникалық реттеу мен 
бірлікті өлшеуді қамтамасыз ету саласындағы 
əкімшілік құқықбұзушылық бойынша – тиісті тек-
серулерден аяқталғаннан толтырылады. Егер 
əкiмшiлiк құқық бұзушылықтың мəн-жайларын, 
өзiне қатысты iс қозғалған жеке адамның өз ба-
сын немесе заңды тұлға туралы мəлiметтердi 
жəне заңды тұлғаның заңды өкiлiнiң жеке басын 
қосымша анықтау талап етiлген жағдайларда 
əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама үш 
тəулік ішінде жасалады. Кейбір жағдайларда 

  название, номер, дата метрологической про-
верки;

  показания технического средства, если оно ис-
пользовалось при выяснении и фиксации админи-
стративного правонарушения; 

  иные сведения, необходимые для разрешения 
дела;

  прилагаются документы, подтверждающие 
факт совершения административного правонару-
шения.

Протокол об административном правонаруше-
нии подписывается лицом, его составившим, и ли-
цом, совершившим административное правонару-
шение, а также потерпевшими, свидетелями, поня-
тыми (если они есть или должны быть).

Вы можете отказаться подписывать протокол, 
однако в этом случае в протоколе об этом произво-
дится запись лицом, его составившим. Если Вы не 
согласны с протоколом, мы рекомендуем Вам его 
подписать, но так и написать в протоколе, что Вы не 
согласны с данным протоколом.

Полный перечень лиц, имеющих право состав-
лять протокол об административном правонаруше-
нии, а также по каким вопросам, указан в статье 636 
КоАП. Например, органы государственной противо-
пожарной службы имеют право возбудить админи-
стративное производство только по статьям 231 
(часть вторая), 233, 356 КоАП. Никакие другие про-
токолы по иным вопросам они составлять не име-
ют права.

В этом случае необходимо посмотреть, что это 
за статьи и имеют ли они какое-то отношение к со-
деянному Вами. Если Вы абсолютно согласны с 
тем, что то, что написано в данных статьях (статье), 
подходит к Вашим действиям, то от ответственно-
сти не уйти. Если же Вы понимаете, что данное не 
относится к Вам в полном объеме, то тут можно и 
поспорить. Правда, поговорка «в споре рождается 
истина» здесь не очень уместна. Вы должны объяс-
нить уполномоченному должностному лицу, почему 
Вы не согласны с его мнением, с протоколом, и что 
Вы будете обжаловать его действия (бездействие).

Протокол об административном правонаруше-
нии составляется немедленно после обнаружения 
факта совершения административного правонару-
шения, а по административным правонарушениям 
в области налогообложения, а также в сфере техни-
ческого регулирования и обеспечения единства из-
мерений - по окончании соответствующей провер-
ки. 

Если необходимо дополнительное выяснение 
обстоятельств административного правонаруше-
ния, личности физического лица или сведений о 
юридическом лице и личности законного предста-
вителя юридического лица, в отношении которых 
возбуждается дело, протокол об административ-
ном правонарушении составляется в течение трех 
суток. В ряде случав сроки составления протоко-
ла варьируются от суток и больше, что можно четко 
определить из КоАП.

Если за нарушение предусмотрен штраф в раз-
мере до пяти месячных расчетных показателей и 
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хаттама жасау бір тəуліктен жəне одан да көп 
болады, оны ƏҚтК нақты анықтауға болады.

Егер бұзушылық үшін айыппұл бес айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінен аспаса жəне 
адам (жеке тұлға, орган немесе заңды тұлғаның 
басқару функциясын жүзеге асыратын адам) 
құқық бұзушылық жасау фактісін мойында-
са, онда хаттама жасалмайды, жəне ескер-
ту түріндегі жазаны соған уəкілеттік берілген 
лауазымды адам əкімшілік құқық бұзушылық 
жасалған жерде ресімдейді. 

Айыппұл түрінде жаза қолданы  лған 
жағдайда қатаң қаржылық есептілік құжаты бо-
лып табылатын, белгіленген үлгідегі түбіртек 
беруді соған уəкілеттік берілген лауазым-
ды адам əкімшілік құқық бұзушылық жасалған 
жерде жүзеге асыруға міндетті! Егер түбіртек 
берілмесе, онда берілген ақшаны пара ретінде 
қарастыру керек, бұл жағдайда əкімшілік жəне 
қылмыстық жауапкершілікке оны берген адам-
да, оны алған адам да тартылады!

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хатта-
ма (прокурордың қаулысы) қарау үшiн əкiмшiлiк 
құқық бұзушылық туралы iстi қарауға уəкiлдiк 
берiлген судьяға, органға (лауазымды адамға) 
жасалған кезден бастап үш тəулiк iшiнде 
жiберiледi.

Əкімшілік құқық бұзушылық туралы істі 
қарастырады:

  арнайы əкімшілік соттарының судьялары;
  кəмелетке толмағандар ісі жөніндегі арнайы 

ауданаралық соттардың судьялары ;
  ƏҚтК өкілетті мемлекеттік органдардың ла-

уазымды тұлғалары.
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерде 

əкімшілік жазалар түрлерінің бірін қолдану 
қарастырылған, шетелдiктi немесе азаматтығы 
жоқ адамды Қазақстан Республикасының 
шегiнен əкiмшiлiк жолмен кетiру, əкiмшiлiк 
қамауға алу, əкiмшiлiк құқық бұзушылықты жа-
сау құралы не нысанасы болған заттың өтемiн 
төлеп алып қою, немесе тəркiлеу, əкiмшiлiк 
құқық бұзушылық жасау арқылы алынған та-
быстарды (дивидендтердi), ақшаны жəне 
бағалы қағаздарды тəркiлеу, нақты тұлғаға 
берiлген арнайы құқықтан айыру (соның iшiнде 
көлiк құралдарын басқару құқығынан айы-
ру), қызметтiң белгiлi бiр түрiне не белгiлi бiр 
əрекеттер жасауға лицензиядан, арнаулы 
рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куəлiгiнен) 
айыру, өз бетiнше тұрғызылып жатқан не-
месе тұрғызылған құрылысты ерiксiз бұзу, 
жеке кəсiпкердiң қызметiн тоқтата тұру неме-
се оған тыйым салу көзделген əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстердi судья қарайды.
Істі қарастыруға кімнің құқылы екенін анықтау 
үшін, ƏҚтК «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
істердің қайта қарауға жататындығы, лауазымды 
адамдардың істерді қарау жəне əкімшілік жаза-

лицо (физическое лицо, орган или лицо, осущест-
вляющее функции управления юридическим ли-
цом) признало факт совершения правонарушения, 
то в этом случае протокол не составляется, и взы-
скание в виде предупреждения оформляется упол-
номоченным на то должностным лицом на месте 
совершения административного правонарушения. 

Если штраф выплачивается на месте соверше-
ния административного правонарушения, то выда-
ча квитанции установленного образца, являющей-
ся документом строгой финансовой отчетности, 
осуществляется уполномоченным на то должност-
ным лицом обязательно! Если квитанция не выпи-
сывается, то данную передачу денег можно рассма-
тривать как взятку, а в этом случае предусмотрена 
административная и уголовная ответственность не 
только тому, кто ее берет, но и тому, кто ее дает!

После составления и подписания протокол (по-
становление прокурора) об административном пра-
вонарушении в течение трех суток с момента его 
составления направляется для рассмотрения су-
дье, органу (должностному лицу), уполномоченно-
му рассматривать дело об административном пра-
вонарушении.

Дела об административных правонарушениях 
рассматривают:

  судьи специализированных административных 
судов;

  судьи специализированных межрайонных су-
дов по делам несовершеннолетних;

  должностные лица государственных органов, 
уполномоченные КоАП.

Дела об административных правонарушени-
ях, за которые в качестве одного из видов адми-
нистративного взыскания предусмотрены админи-
стративное выдворение за пределы Республики Ка-
захстан иностранцев либо лиц без гражданства, ад-
министративный арест, возмездное изъятие пред-
метов, явившихся орудием либо предметом совер-
шения административного правонарушения, либо 
конфискация этих предметов, а равно конфиска-
ция доходов (дивидендов), денег и ценных бумаг, 
полученных вследствие совершения администра-
тивного правонарушения, лишение специально-
го права, предоставляемого конкретному лицу (в 
том числе право управления транспортным сред-
ством), лишение лицензий, специального разреше-
ния, квалификационного аттестата (свидетельства) 
на определенный вид деятельности, либо соверше-
ние определенных действий, принудительный снос 
самовольно возводимого или возведенного строе-
ния, приостановление или запрещение деятельно-
сти индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица, рассматриваются судьей. 

Для того чтобы разобраться, кто имеет право 
рассматривать дела, необходимо ознакомиться с 
главой 32 КоАП «Подведомственность дел об ад-
министративных правонарушениях, компетенция 
должностных лиц по рассмотрению дел и наложе-
нию административных взысканий». В этой главе 
четко указано, какой уполномоченный орган и ка-
кое должностное лицо этого органа имеет право со-
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ларды қолдану жөніндегі құзыреті» 32 бөлімімен 
танысу керек. Бұл бөлімде қай өкілетті орган 
жəне қай бұл органның қай лауазымды тұлғасы 
əкімшілік құқықбұзушылық туралы хаттаманы 
толтыру жəне істі қарау құқына ие екендігі нақты 
көрсетілген.

Алайда, кез келген құқықбұзушылықты сот-
та қарастыруға  болады, егер бірінші инстанция-
да болмаса, онда шағымдануға болады.

Əкімшілік құқықбұзушылық туралы істі 
қарастыр уда судья, коллегиалдық орган 
мүшесі, лауазымды тұлға мынадай мəселелерді 
қарастырады:

1. аталған істі қарастыру оның құзырына 
жата ма; 

2. судьяны, коллегиалдық орган мүшесін , 
лауазымды тұлғаны аталған істі қарастыру 
мүмкіндігін бермеуге себептер бар ма; 

3. Əкімшілік құқықбұзушылық туралы хатт а-
ма жəне осы Кодексте қарастыры лған басқа да 
хаттамалар дұрыс толтырылған ба, сондай ақ 
істің басқа материалдары дұрыс ресімделген бе; 

4. іс бойынша өндірісті болдырмау 
себептері бар ма, сондай-ақ тұлғаны əкімішілік 
жауапқа тартпау жөнінде себептер бар ма; 

5. өтініш пен қарсылықтар бар ма; 
6. іске қатысушы тұлғаларға істің 

қарастырылатын орны мен уақыты туралы ха-
барланды ма.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер 
iстi қарауға құқықты судья, орган (лауазымды 
адам) əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хат-
таманы жəне iстiң басқа материалдарын алған 
күннен бастап он бес күн мерзiмде қаралады. 
Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуге 
қатысушылардан өтiнiштер түскен жағдайда 
не iстiң мəн-жайларын қосымша анықтау қажет 
болған кезде iстiң қаралу мерзiмiн iстi қараушы 
судья, орган (лауазымды адам) ұзартуы 
мүмкiн, бiрақ ол бiр айдан аспайтын, ал, салық 
мiндеттемесiн орындауға байланысты iстер бо-
йынша, шағым беру мерзiмiнiң кезеңiне ұзартуы 
мүмкiн.

Істі қарастыруда судья, орган (лауазымды 
адам) мынадай принциптерді сақтауға міндетті:

Əкімшілік құқықбұзушылық пен оны 
жасағандарды жазалауға əкімшілік - құқықтық 
ықпал жасау ш араларын тек ƏҚтК анықтайды. 

Ешкім де əкімшілік төлемді өндіріп алуға, 
əкімшілік-құқықтық ықпал жасау шараларын не-
месе əкімшілік құқықбұзушылық туралы істер 
жөніндегі өндірісті қамтамасыз ету шаралары-
на тартылмайды, тек ƏҚтК белгіленген негізде 
жəне тəртіпте ғана. 

Əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қарастыруға уəкілді сот, органдар (лауазым-
ды адамдар) əкімшілік құқықбұзушылық туралы 
істер жөніндегі өндірісте Қазақстан Республика-
сы Конституциясының, ƏҚтК, басқа да құқықтық 

ставлять протоколы об административном право-
нарушении и рассматривать эти дела. 

Но, еще раз обратим внимание, что любое пра-
вонарушен ие можно рассмотреть в суде, если не в 
первой инстанции, то в порядке обжалования.

При подготовке к рассмотрению дела об адми-
нист ративном правонарушении судья, член колле-
гиального органа, должностное лицо выясняют сле-
дующие вопросы: 

1. относится ли к его компетенции рассмотре-
ние данного дела ; 

2. имеются ли обстоятельства, исключающие 
возможность рассмотрения данного дела судьей, 
членом коллегиального органа, должностным ли-
цом; 

3. правильно  ли составлены протокол об ад-
минис тративном правонарушении и другие прото-
колы, предусмотренные настоящим Кодексом, а 
также оформлены иные материалы дела; 

4. имеются ли обстоятельства, исключающие 
производство по делу, а также обстоятельства, по-
зволяющие не привлекать лицо к административ-
ной ответственности; 

5. имеются ли ходатайства и отводы; 
6. извещены ли о месте и времени рассмотре-

ния дела лица, участвующие в деле.
Дела об административных правонарушениях 

рассматриваются в пятнадцатидневный срок со дня 
получения судьей, органом (должностным лицом), 
правомочным рассматривать дело, протокола об 
административном правонарушении и других мате-
риалов дела. В случае поступления ходатайств от 
участников производства по делу об администра-
тивном правонарушении либо при необходимости 
дополнительного выяснения обстоятельств дела 
срок рассмотрения дела может быть продлен су-
дьей, органом (должностным лицом), рассматрива-
ющим дело, но не более чем на один месяц, а по 
делам, связанным с исполнением налогового обя-
зательства, на период срока обжалования.

При рассмотрении дела судья, орган (долж-
ностное лицо) обязаны соблюдать следующие 
принципы:

Административные правонарушения и меры 
административно-правового воздействия, налагае-
мые за их совершение, определяются только КоАП.

Никто не может быть подвергнут администра-
тивному взысканию, мерам а дминистративно-
правового воздействия или мерам обеспечения 
производства по делу об административном право-
нарушении иначе, как на основаниях и в порядке, 
установленных КоАП. 

Суд, органы (должностные лица), уполномо-
ченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях, при производстве по делам об 
административных правонарушениях обязаны точ-
но соблюдать требования Конституции Республики 
Казахстан, КоАП, иных нормативных правовых ак-
тов. 

Конституция Республики Казахстан имеет выс-
шую юридическую силу и прямое действие на всей 
территории Республики Казахстан. В случае про-
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нормативтік актілер талаптарын нақты сақтауға 
міндетті. 

Қазақстан Республикасы Конституция-
сы жоғары заңдық күшке ие жəне Қазақстан 
Республикасының барлық аймағында тікелей 
əрекет етеді. Заңда бекітілген ережелермен жəне 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 
арасында қайшылықтар туындаса, Конституция 
ережесі əрекет етеді.

Соттар Конституция бекіткен адамдар мен 
азаматтардың құқы мен бостандығына шек 
қоятын заңдар мен басқа нормативтік құқықтық 
актілерді қолдануға құқылы емес.

Егер сот, қолданылуға жататын заң немесе 
өзге де нормативтiк құқықтық акт адамның жəне 
азаматтың Конституциямен баянды етiлген 
құқықтары мен бостандығына нұқсан келтiредi 
деп тапса, ол iс жүргiзудi тоқтата тұруға жəне 
осы актiнi конституциялық емес деп тану тура-
лы ұсыныспен Конституциялық Кеңеске жүгiнуге 
мiндеттi. Сот Конституциялық Кеңестiң шешiмiн 
алысымен iс жүргiзудi қайта бастайды.

Соттың құзыретi, оның юрисдикциясының 
шегi, оның əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс 
жүргiзудi жүзеге асыру тəртiбi заңмен белгiленедi 
жəне өз бетiнше өзгертуге болмайды. 

Қандай атаумен болса да төтенше неме-
се арнайы соттарды құруға жол берiлмейдi. 
Төтенше соттардың, сондай-ақ заңсыз құрылған 
өзге де соттардың шешiмдерiнiң заңды күшi бол-
майды жəне орындалуға жатпайды. Кiмнiң бол-
са да соттың билiктiк өкiлеттiгiн иемденуi заңмен 
көзделген жауаптылыққа əкеп соғады.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адам-
дар заң алдында тең жəне тегiне, əлеуметтiк, 
лауазымдық жəне мүлiктiк жағдайына, нəсiлi 
мен ұлтына, сенiмiне, жынысына, тiлiне, дiнге 
көзқарасына жəне iстейтiн жұмысының сипа-
тына, тұратын жерiне, қоғамдық бiрлестiктерге 
қатысына, сондай-ақ кез келген өзге де мəн-
жайларға қарамастан ə кiмшiлiк жауаптылықта 
болуға тиiс.

Өзiне қатысты əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
туралы iс қозғалған жеке адам өз кiнəсi осы Ко-
дексте көзделген тəртiппен дəлелденбейiнше 
жəне өз өкiлеттiгi шегiнде iстi қараған судьяның, 
органның (лауазымды адамның) заңды күшiне 
енген қаулысымен белгiленбейiнше, кiнəсiз 
деп есептеледi. Ешкiм де өзiнiң кiнəсiздiгiн 
дəлелдеуге мiндеттi емес.

Кiнəлiлiкке келтiрiлген кез келген күдiктер 
өзiне қатысты əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы 
iс қозғалған адамның пайдасына түсiндiрiледi. 
Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдарды 
қолдану кезiнде туындайтын күдiктер де оның 
пайдасына шешiлуге тиiс.

Жеке адам тек кiнəсi анықталған 
құқық бұзушылықтары үшiн ғана əкiмшiлiк 
жауаптылықта болуға тиiс. Жеке адамның 

тиворечия между правилами, установленными за-
коном и Конституцией Республики Казахстан, дей-
ствуют положения Конституции. 

Суды не вправе применять законы и иные нор-
мативные правовые акты, ущемляющие закреплен-
ные Конституцией права и свободы человека и 
гражданина. 

Если суд усмотрит, что закон или иной норма-
тивный правовой акт, подлежащий применению, 
ущемляет закрепленные Конституцией права и сво-
боды человека и гражданина, он обязан приостано-
вить производство по делу и обратиться в Консти-
туционный Совет с представлением о признании 
этого акта неконституционным. По получении су-
дом решения Конституционного Совета производ-
ство по делу возобновляется. 

Компетенция суда, пределы его юрисдикции, 
порядок осуществления им производства по делам 
об административных правонарушениях определя-
ются законом и не могут быть произвольно изме-
нены. 

Учреждение чрезвычайных или специальных 
судов под каким бы то ни было названием не до-
пускается. Решения чрезвычайных судов, а также 
иных незаконно учрежденных судов юридической 
силы не имеют и исполнению не подлежат. При-
своение властных полномочий суда кем бы то ни 
было влечет ответственность, предусмотренную за-
коном. 

Лица, совершившие административные право-
нарушения, равны перед законом и подлежат ад-
министративной ответственности, независимо от 
происхождения, социального, должностного и иму-
щественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, убеждений, пола, языка, отноше-
ния к религии и характера занятий, места житель-
ства, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также любых иных обстоятельств.

Физическое лицо, в отношении которого воз-
буждено дело об административном правонаруше-
нии, считается невиновным, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном КоАП порядке 
и установлена вступившим в законную силу поста-
новлением судьи, органа (должностного лица), рас-
смотревшего в пределах своих полномочий дело. 
Никто не обязан доказывать свою невиновность. 

Любые сомнения в виновности толкуются в 
пользу лица, в отношении которого возбуждено 
дело об  административном правонарушении. В его 
же пользу должны разрешаться и сомнения, возни-
кающие  при применении законодательства об ад-
министративных правонарушениях.

Физическое лицо подлежит административной 
ответственности только за те правонарушения, в 
отношении которых установлена его вина. Объек-
тивное вменение, то есть административная ответ-
ственность за невиновное причинение физическим 
лицом вреда, не допускается. 

Никто не может быть дважды привлечен к ад-
министративной ответственности за одно и то же 
правонарушение.
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кiнəсiздiктен келтiрген залалы үшiн объективтi 
кiнə тағуға, яғни əкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға 
жол берiлмейдi.

Бiр құқық бұзушылық үшiн ешкiмдi де екi рет 
əкімшілік жауапкершілікке тартуға болмайды.

Құқық бұзушылық жасаған адамға əкiмшiлiк 
жаза қолданғанда адам жанын күйзелтудi неме-
се адамның қадiр-қасиетiн қорлауды жазалау 
мақсаты етiп қоюға болмайды.

Ешкiмдi де осы Кодексте белгiленген 
негiздер мен тəртiптен өзгеше ретте əкiмшiлiк 
ұстауға, iшкi iстер органына (полицияға) неме-
се басқа мемлекеттiк органдарға алып келуге, 
жеткiзуге, жеке басын жəне жеке адамның зат-
тарын тексеруге болмайды.

ƏҚтК белгiленген жағдайларда жəне 
тəртiппен тек судьяның қаулысы бойынша ғана 
əкiмшiлiк жазалау шарасы ретiнде қамауға алу 
қолданылуы мүмкiн.

Əрбiр ұсталған, iшкi iстер органына 
(полицияға) немесе басқа мемлекеттiк органға 
алып келiнген, жеткiзiлген адамға ұстаудың, 
алып келудiң, жеткiзудiң негiздерi, сондай-ақ оған 
тағылып отырған əкiмшiлiк құқық бұзушылықтың 
заңдық сипаты дереу хабарланады.

Мемлекеттiк орган (лауазымды адам) 
заңсыз ұсталған, алып келiнген, жеткiзiлген не-
месе судьяның қаулысында көзделген мерзiмнен 
артық қамауда отырған адамды дереу босатуға 
мiндеттi.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы 
iске қатысушылардың ешқайсысын зорлық-
зомбылық, қатыгездiк немесе адамның қадiр-
қасиетiн қорлайтын əрекетке ұшыратуға бол-
майды.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу 
процесiнде адамның не оның заңды өкiлiнiң 
еркiне қарсы жеке басқа қол сұғылмаушылықты 
бұзатын iс-əрекеттер жасау тек ƏҚтКтiкелей 
көзделген жағдайларда жəне тəртiппен ғана 
мүмкiн болады.

Өзiне қатысты əкiмшiлiк жаза шарасы 
ретiнде қамауға алу таңдалған адамды, сондай-
ақ əкiмшiлiк ұстауға ұшыраған адамды ұстау 
оның өмiрi мен денсаулығына қатер төнуiн бол-
дырмайтын жағдайда жүзеге асырылуға тиiс.

Заңсыз қамауға алудың, өмiрi мен 
денсаулығына қатерлi жағдайларда ұстаудың, 
оған қатыгездiкпен қараудың салдарынан жеке 
тұлғағакелтiрiлген залал заңда көзделген 
тəртiппен өтелуге тиiс.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу 
кезiнде iске қатысушы адамның ар-ожданын 
қорлайтын немесе қадiр-қасиетiн кемiтетiн 
шешiмдер мен iс-əрекеттерге тыйым салына-
ды, адамның жеке өмiрi туралы мəлiметтердi, 
сол сияқты ол құпия сақтауды қажет деп 
есептейтiн жеке сипаттағы мəлiметтердi осы 

Административное взыскание, применяемое 
к лицу, совершившему право нарушение, не может 
иметь своей целью причинение физических страда-
ний или унижение человеческого достоинства.

Никто не может быть подвергнут администра-
тивному задержанию, приводу, доставлению в ор-
ган внутренних дел (полицию) или другие государ-
ственные органы, личному досмотру и досмотру на-
ходящихся при физическом лице вещей иначе, как 
на основаниях и в порядке, установленных КоАП. 

Арест как мера административного взыскания 
может налагаться только по постановлению судьи в 
случаях и порядке, установл  енных КоАП. 

Каждому задержанному, подвергнутому при-
воду, доставленному в орган внутренних дел (по-
лицию) или другой государственный орган, немед-
ленно сообщаются основания задержания, приво-
да, доставления, а   также юридическая квалифика-
ция административного правонарушения, соверше-
ние которого ему вменяется. 

Государственный орган (должностное лицо) 
обязан немедленно освободить незаконно задер-
жанного, подвергнутого приводу, доставлению или 
находящегося под арестом свыше срока, предусмо-
тренного постановлением судьи. 

Никто из участвующих в деле об  администра-
тивном правонарушении лиц не может подвергать-
ся насилию, жестокому или унижающему человече-
ское достоинство обращению. 

Совершение в процессе производства по делу 
об административном правонарушении против 
воли лица либо его законного представителя дей-
ствий, нарушающих неприкосновенность личности, 
возможно только в случаях и порядке, прямо пред-
усмотренных КоАП. 

Содержание лица, в отношении которого в ка-
честве меры административного взыскания избран 
арест, а также лица, подвергнутого административ-
ному задержанию, должн о осуществляться в усло-
виях, исключающих угрозу его жизни и здоровью. 

Вред, причиненный физическому лицу в ре-
зультате незаконного ареста, содержания в усло-
виях, опасных для жизни и здоровья, жестокого об-
ращения с ним, подлежит возмещению в порядке, 
предусмот ренном законом.

При производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях запрещаются решения и 
действия, унижающие честь или умаляющие досто-
инство лица, участвующего в деле, не допускаются 
сбор, использование и распространение сведений 
о частной жизни, а равно сведений личного харак-
тера, которые лицо считает необходимым сохра-
нить в тайне, для целей, не предусмотренных на-
стоящим Кодексом. 

Частная жизнь, личная и семейная тайна на-
ходятся под охраной закона. Каждый имеет право 
на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, т елеграфных 
и иных сообщений. Ограничения этих прав в ходе 
производства по делу об административном пра-
вонарушении допускаются только в случаях и в по-
рядке, прямо установленных законом.
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Кодексте көзделмеген мақсаттар үшiн жинауға, 
пайдалануға жəне таратуға жол берiлмейдi.

Жеке өмір, жеке бастың жəне отбасының 
құпиясы заңның қорғауында болады. Əркiмнiң 
жеке салымдар мен жинақ ақша, хат жазысу, те-
лефонмен сөйлесу, поштамен, телеграф арқылы 
жəне өзге хабарламалар алысу құпиясына 
құқығы бар. Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы 
iс жүргiзу барысында осы құқықтарды шектеу-
ге тек заңмен тiкелей белгiленген жағдайларда 
жəне тəртiппен жол берiледi.

Меншiкке заңмен кепiлдiк берiледi. Ешкiмдi 
де сот шешiмiнсiз өз мүлкiнен айыруға болмай-
ды.

Мүлiк пен құжаттарды алып қою; көлiк 
құралын, шағын кеменi басқарудан шеттету; көлiк 
құралын, шағын кеменi ұстау; көлiк құралдарын, 
шағын кемелердi тексеру; аумақтарды, үй-
жайларды, көлiк құралдарын, тауарларды, өзге 
де мүлiктi, сондай-ақ тиiстi құжаттарды тексерiп 
қарау тек ƏҚтК көзделген жағдайларда жəне 
тəртiппен жүргізіледі.

Судья сот төрелiгiн iске асыру кезiнде 
тəуелсiз жəне тек Қазақстан Республикасының 
Конституциясы мен заңға бағынады.

Судьялар мен соттар əкiмшiлiк құқық 
бұзушылық туралы iстердi өздерiне бөгде ықпал 
болмайтын жағдайларда шешедi. Соттардың 
сот төрелiгiн iске асыру жөнiндегi қызметiне 
қандай да болмасын араласушылыққа жол 
берiлмейдi жəне ол заң бойынша жауаптылыққа 
əкеп соғады. Нақты iстер бойынша судьялар 
есеп бермейдi.

Қазақстан Республикасында əкiмшiлiк құқық 
бұзушылық туралы iстер бойынша iс жүргiзу 
мемлекеттiк тiлде жүргiзiледi, ал қажет болған 
жағдайда iс жүргiзуде орыс тiлi немесе басқа да 
тiлдер мемлекеттiк тiлмен тең қолданылады.

Судья, əкiмшiлiк құқық бұзушылық тура-
лы iстердi қарауға уəкiлеттi органдар (лауазым-
ды адамдар) əкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы іс бойынша қаулыда қаралатын iс бойынша 
iс жүргiзу тiлiн белгiлейдi. Белгiлi бiр iс бойынша 
iс жүргiзу соттың, əкiмшiлiк құқық бұзушылық ту-
ралы iстi қарауға уəкiлеттi органның (лауазым-
ды адамның) қаулысымен белгiленген тiлдердiң 
бiрiнде жүзеге асырылады.

Iс жүргiзiлiп жатқан тiлдi бiлмейтiн неме-
се жеткiлiктi дəрежеде бiлмейтiн iске қатысушы 
адамдарға ана тiлiнде немесе өзi бiлетiн тiлде 
мəлiмдеме жасау, түсiнiктер мен айғақтар беру, 
өтiнiштер жасау, шағым беру, iстiң материалда-
рымен танысу, оны қарау кезiнде сөз сөйлеу, 
аудармашының қызметiн тегiн пайдалану құқығы 
түсiндiрiледi жəне қамтамасыз етiледi.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер 
бойынша iс жүргiзуге қатысушы адамдарға басқа 
тiлде жазылған заңға байланысты қажеттi iс ма-

Собственность гарантируется законом. Никто 
не может быть лишен своего имущества иначе как 
по решению суда. 

Изъятие имущества и документов; отстране-
ние от управления транспортным средством, мало-
мерным судном; задержание тран спортного сред-
ства, маломерного судна; досмотр транспортных 
средств, маломерных судов; осмотр территорий, 
помещений, транспортных средств, товаров, ино-
го имущества, а также соответствующих докумен-
тов может производиться только в случаях и в по-
рядке, предусмотренных КоАП.

Судья при отправлении правосудия независим 
 и подчиняется только Конституции Республики Ка-
захстан и закону. 

Судьи и суды разрешают дела об администра-
тивных правонарушениях в условиях, исключаю-
щих постороннее воздействие на них. Какое-либо 
вмешательство в деятельность суда по отправле-
нию правосудия недопустимо и влечет ответствен-
ность по закону. По конкретным делам судьи не по-
дотчетны. 

Производство по делам об административных 
правонарушениях в Республике Казахстан ведется 
на государственном языке, а при необходимос ти в 
производстве наравне с государственным употре-
бляется русский язык или другие языки. 

Судья, органы (должностные лица), уполно-
моченные рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях, в постановлении по делу 
об административном правонарушении определя-
ют язык производства по рассматриваемому делу. 
Производство по одному и тому же делу осущест-
вляется на одном из языков производства, установ-
ленном постановлением суда, органа (должностно-
 го лица), уполномоченного рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 

Участвующим в деле лицам, не владеющим 
или недостаточно владеющим языком, на котором 
ведется производство по делу, разъясняется и обе-
спечивается право делать заявления, давать объ-
яснения и показания, заявлять ходатайства, при-
носить жалобы, знакомиться с материалами дела, 
выступать при его рассмотрении на родно м языке 
или другом языке, которым они владеют, бесплатно 
пользоваться услугами переводчика. 

Участвующим в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях лицам бесплат-
но обеспечивается перевод на язык производства 
необходимых им в силу закона материалов дела, 
изложенных на другом языке. 

Процессуальные документы, подлежащие вру-
чению правонарушителю и потерпевшему, должны 
быть переведены на их родной язык или на язык, 
которым они владеют. 

Расходы по переводу и услуги переводчика 
оплачиваются за счет государственного бюджета.

Значение принципов законодательства об ад-
министративных правонарушениях состоит в том, 
что их нарушение в зависимости от его характера 
и существенности влечет признание состоявшего-
ся производства по   делу недействительным, отме-



137

териалдарын iс жүргiзiлетiн тiлге тегiн аударып 
беру қамтамасыз етiледi.

Құқық бұзушы мен жəбiрленушiге 
тапсырылуға тиiстi iс жүргiзу құжаттары олардың 
ана тiлiне немесе олар бiлетiн тiлге аударылып 
берiлуге тиiс.

Аударма жөнiндегi шығыстар жəне 
аудармашының көрсеткен қызметi мемлекеттiк 
бюджет есебiнен төленедi.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар 
принциптерiнiң маңызы мынада: оларды бұзу, 
оның сипаты мен мəнiне қарай, iс бойынша 
жүргiзiлген iстi жарамсыз деп тануға, осындай iс 
жүргiзудiң барысында шығарылған шешiмдердiң 
күшiн жоюға не бұл орайда жиналған 
материалдардың дəлелдiк күшi жоқ деп тануға 
əкеп соғады.

Соттың, əкiмшiлiк құқық бұзушылық тура-
лы iстердi қарауға уəкiлеттi органдардың (лауа-
зымды адамдардың) əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
туралы iстердi жүргiзу кезiнде заңды бұзуына 
жол берiлмейдi жəне заңмен белгiленген 
жауаптылыққа, қабылданған актiлердiң жарам-
сыз деп танылуына жəне олардың күшiнiң жойы-
луына əкеп соғады.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер 
бойынша, өзiнiң қарауына жатпайтын iс бо-
йынша iс жүргiзудi жүзеге асырып, өз өкiлеттiгiн 
асыра пайдаланған немесе ƏҚтК көзделген 
əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы принциптердi 
өзгеше түрде бұзған соттың шешiмдерi заңсыз 
жəне күшi жойылуға тиiс.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзу 
барысында соттың, басқа да мемлекеттiк ор-
гандар мен лауазымды адамдардың заңсыз iс-
əрекеттерiмен адамға келтiрiлген моральдық за-
лал заңда белгiленген тəртiппен өтелуге тиiс.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi 
қарап, судья, орган (лауазымды адам) мына 
қаулылардың бiрiн шығарады:

1) əкiмшiлiк жаза қолдану туралы;
2) iс жүргiзудi қысқарту туралы;
3) iстi осы əкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн 

өзге түрде немесе мөлшерде жаза қолдануға 
құқылы судьяның, органның (лауазымды 
адамның) қарауына беру туралы, сондай-ақ осы 
Кодекстiң 642-бабында көзделген жағдайларда 
iстi көлiк құралы (кеме, соның iшiнде шағын 
көлемдi кеме) есепте тұрған жер бойынша 
қарауға беру туралы;

4) айыппұл салу жөнiндегi қаулыны 
мəжбүрлеп орындату туралы.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бо-
йынша орган (лауазымды адам) шығарған 
қаулыға жоғары тұрған органға (жоғары тұрған 
лауазымды адамға) немесе орган (лауазымды 
адам) тұрған жер бойынша мамандандырылған 
аудандық жəне оған теңестiрiлген əкiмшiлiк 
сотқа жəне кəмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі сотқа шағым берiлiп, наразылық 
келтiрiлуi мүмкiн.

ну вынесенных в ходе такого производства реше-
ний либо признание собранных при этом материа-
лов, не имеющих силы доказательств.

Нарушение закона судом, органами (должност-
ными лицами), уполномоченными рассматривать 
дела об административных правонарушениях, при 
производстве по делам об административных пра-
вонарушениях недопустимо и влечет за собой уста-
новленную законом ответственность, признание не-
действительными принятых актов и их отмену.

Решения суда, осуществлявшего производство 
по делам об административных правонарушени-
ях, по неподсудному ему делу, превысившего свои 
полномочия или иным образом нарушившего пре-
дусмотренные КоАП принципы законодательства 
об адм инистративных правонарушениях, незакон-
ны и подлежат отмене. 

Моральный вред, причиненный лицу в ходе 
производства по делам об административных пра-
вонарушениях незаконными действиями суда, дру-
гих государственных  органов и должностных лиц, 
подлежит возмещению в установленном законом 
порядке.

Рассмотрев дело об административном право-
нарушении, судья, орган (должностное лицо) выно-
сят одно из следующих постановлений: 

1. о нало жении административного взыска-
ния;  

2. о прекращении производства по делу; 
3. о передаче дела на рассмотрение судье, ор-

гану (должностному лицу), правомочному налагать 
за данное административное правонарушение взы-
скание иного вида или размера, а также о передаче 
дела на рассмотрение по месту учета транспортно-
го  средства (судна, в том числе маломерного); 

4. о принудительном исполнении постановле-
ния о наложении штрафа. 

Вынесенное органом (должностным лицом) по-
становление по делу об административном пра-
вонарушении может быть обжаловано, оп ротесто-
вано в вышестоящий орган (вышестоящему долж-
ностному лицу) или в специализированный район-
ный и приравненный к нему административный по 
месту нахождения органа (должностного лица). Жа-
лоба на постановление по д елу об административ-
ном правонарушении направляется судье, в орган 
(должностному лицу), вынесший постановление по 
делу, которые обязаны в трехдневный срок со дня 
поступления жалобы, протеста направить их со 
всеми материалами дела в соответствующий суд, 
вышестоящий орган (вышестоящему должностно-
му лицу).

Жалоба (протест) подается в письменном 
виде и в ней должны быть указаны: 

1. наименование суда, вышестояще го органа 
(должностного лица), в который (которому) подает-
ся жалоба; 

2. фамилия, имя и отчество (точное наимено-
вание юридического лица), место пос тоянного жи-
т ельства или местонахождение (почтовый адрес) 
подателя жалобы или протеста; 
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Шағым (наразылық) жазбаша түрде 
берiледi жəне онда:

1) шағым берiлiп отырған соттың, жоғары 
тұрған органның (лауазымды адамның) атауы;

2) шағым немесе наразылық берушiнiң 
аты-жөнi (заңды тұлғаның дəл атауы), тұрақты 
тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi 
(пошталық мекен-жайы);

3) құқықтық актiсiне немесе əрекетiне 
наразылық берiлiп отырған органның немесе 
мекеменiң атауы не лауазымды адамның тегi 
мен лауазымы;

4) шағым берiлiп немесе наразылық 
келтiрiлiп отырған құқықтық актiнiң немесе iс-
əрекеттiң мазмұны, сондай-ақ шағым неме-
се наразылық берушi құқықтық акт немесе iс-
əрекеттер өзiнiң құқықтары мен бостандықтарын 
бұзды деп есептейтiн себептер;

5) шағым немесе наразылық берушi 
айқын тұжырымдаған өтiнiш. Шағымға неме-
се наразылыққа берушi қол қояды. Заңды ұйым 
атынан берiлген шағымға оның заңды өкiлi не-
месе осыған уəкiлеттi басқа адам қол қояды.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жер-
де əкiмшiлiк жаза қолданылған жағдайларды 
қоспағанда, белгiленген мерзiмде шағым беру 
əкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орын-
далуын шағым қаралғанға дейiн тоқтата тұрады.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойын-
ша қаулыға шағым, наразылық олар келiп түскен 
күннен бастап он күн мерзiмде қаралуға тиiс.

Əкiмшiлiк қамауға алу туралы қаулыға 
берiлген шағым, наразылық, егер жауапқа 
тартылған адам əкiмшiлiк қамауға алуды өтеп 
жатса, шағым немесе наразылық берiлген кез-
ден бастап бiр тəулiк iшiнде қаралуға тиiс.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс 
бойынша қаулыға шағым, наразылық жөнiндегi 
шешiм

1. Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс 
бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарап, 
жоғары тұрған соттың судьясы, жоғары тұрған 
орган (лауазымды адам) мына шешiмдердiң 
бiрiн:

1) қаулыны өзгертпей, ал шағымды, 
наразылықты қанағаттандырмай қалдыру тура-
лы;

2) қаулыны өзгерту туралы;
3) осы Кодекстiң 68 жəне 580, 581-бап-

тарында көзделген мəн-жайлар болған кезде, 
сондай-ақ қаулы шығарылғанда негiзге алынған 
мəн-жайлар дəлелденбеген кезде қаулының 
күшiн жою жəне iстi қысқарту туралы;

4) iс бойынша қаулының күшiн жойып, жаңа 
қаулы шығару туралы;

5) егер шағымды, наразылықты қарау 
кезiнде қаулыны құқығы жоқ судья, орган (лау-
азымды адам) шығарғаны анықталса, қаулының 
күшiн жойып, iстi ведомстволық бағыныстылығы 

3. наименование органа или учреждения либо 
фамилия и должнос ть должностного лица, на пра-
вовой акт или действие которого подается протест; 

4. содержание обжалуемого или опротестовы-
ваемого правового акта или действия, а также при-
чины, по которым податель жалобы и ли протеста 
считает правовой акт или действия нарушающими 
его права или свободы; 

5. четко сформули рованное ходатайство по-
дателя жалобы или протеста.

Жалоба или протест подписывается подате-
лем. Жалоба, подаваемая от имени юридического 
лица, подписывается его законным представителем 
или другим уполномоченным на то лицом. Подача в 
установленный срок жалобы приостанавливает ис-
полнение постановления о наложении администра-
тивного взыскания до рассмотрения жалобы, за ис-
ключением случаев наложения административного 
взыскания на месте совершения административно-
го правонарушения. Жалоба, протест на постанов-
ление по делу об административном правонаруше-
нии подлежит рассмотрению в десятидневный срок 
со дня их поступления. 

Жалоба, протест на постановление об админи-
стративном аресте, если лицо, привлеченное к от-
ветственности, отбывает административный арест, 
подлежит рассмотрению в течение одних суток с 
момента подачи жалобы или протеста.

Рассмотрев жалобу,  протест на постановле-
ние по делу об административном правонаруше-
нии, судья вышестоящего суда, вышестоящий ор-
ган (должностное лицо) принимает одн о из следу-
ющих решений: 

1. об  оставлении постановления без измене-
ния, а жалобы, протеста без удовлетворения; 

2. об изменении постановления; 
3. об отмене постановления и прекращении 

дела при наличии обстоятельств, предусмотренных 
статьями 68 и 580 , 581 настоящего Кодекса, а так-
же при недоказанности обстоятельст в, на основа-
нии которых было вынесено постановление; 

4. об отмене постановления и вынесении но-
вого постановления по делу; 

5. об отмене постановления и направлении 
дела на рассмотрение по подведомственности, 
если при рассмотрении жалобы, протеста установ-
лено, что постановление было вынесено неправо-
мочным судьей, органом (должностным лицом) . 

Постановление уполномоченного государ-
ственного органа (должностного лица) о привле-
чении к административной ответственности в виде 
штрафа, которое добровольно не исполнено в уста-
новленные статьей 707 КоАП сроки и не обжало-
вано, исполняется принудительно после вынесе-
ния судьей районного либо специализированного 
административного суда, в соответствии со статья-
ми 708, 709, 709-1 КоАП, постановления о прину ди-
тельном взыскании штрафа.

Поэтому если Вы не согласны с любым процес-
суальным документом по делу - его необходимо об-
жаловать незамедлительно, но не позднее срока, 
указанного в КоАП.
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бойынша қарауға жiберу туралы шешiм 
қабылдайды.

Өкілетті мемлекеттік органның (лауазым-
ды адамны) əкімшілік жауапкершілікке айыппұл 
ретінде тартуы туралы ƏҚтК 707 бабында 
белігленген мерзім ерікті түрде орындалма-
са жəне аудандық немесе мамандандырылған 
əкімшілік сотының ƏҚтК 708,709,709-1 баптары-
на сəйкес айыппұлды мəжбүрлеп төлету туралы 
қаулысы шыққаннан кейін орындалады. 

Сондықтан, егер Сіз кез келген 
процессуалдық құжатпен келіспесеңіз, оны 
тез арада бірақ ƏҚтК көрсетілген мерзімнен 
кешіктірмей шағымдануыңыз керек.

Əкімшілік құқықбұзушылық туралы іс бой-
ынша заңды түрде күшіне енбеген қаулыны 
əкімшілік құқықбұзушылық туралы іске қатысты 
адам, жəбірленуші, заңды өкілдері, қорғаушысы 
шағымданулары, немесе прокурор наразылық 
білдірулері мүмкін. 

Аудандық жəне оған теңестiрiлген 
əкiмшiлiк соттың   əкімшілік жаза қолдану ту-
ралы қаулысына жоғары тұрған сотқа шағым 
берiлуi, наразылық бiлдiрiлуi мүмкiн, жоғары 
сот шағымды, наразылықты ƏҚтК 660 бабында 
көрсетілген мерзімде қарастыруға міндетті.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бо-
йынша орган (лауазымды адам) шығарған 
қаулыға жоғары тұрған органға (жоғары тұрған 
лауазымды адамға) немесе орган (лауазымды 
адам) тұрған жер бойынша мамандандырылған 
аудандық жəне оған теңестiрiлген əкiмшiлiк 
сотқа  шағым берiлiп, наразылық келтiрiлуi 
мүмкiн.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойын-
ша қаулыға шағым iс бойынша қаулы шығарған 
судьяға, органға (лауазымды адамға) жiберiледi, 
олар шағым, наразылық түскен күннен бастап 
үш күн мерзiм iшiнде оларды iстiң бүкiл матери-
алдарымен тиiстi сотқа, жоғары тұрған органға 
(жоғары тұрған лауазымды адамға) жiберуге 
мiндеттi. Шағым, наразылық ƏҚтК 39 тарауында 
қарастырылған тəртіпте қарауға жатады. 

Шағымды, наразылықты қарауға уəкiлеттi 
сотқа, жоғары тұрған органға (жоғары тұрған 
лауазымды адамға) шағым берiлуi, наразылық 
келтiрiлуi мүмкiн. Əкiмшiлiк құқық бұзушылық 
туралы iс бойынша орган (лауазымды адам) 
шығарған қаулыға тiкелей сотқа шағым беру 
тəртiбi азаматтық iс жүргiзу заңдарымен 
белгiленедi. (Қазақсатн Республикасы 
Азаматтық процессуалдық кодексінің 26 тарауы)

Мұндай жағдайда біз қорғаушы (адвокат) 
нмеес құыққтық мəселелер бойынша басқа ма-
манды шақыруға кеңес береміз, өйткені дұрыс 
қорғана білу үшін арнайы білім мен дағды болу 
керек. 

Өмірден алынған мысалды келтірейік. 
Алматы облыстық салық комитеті төрағасының 

Не вступившее в законную силу постановле-
ние по делу об административном правонарушении 
может быть обжаловано лицом , в отношении кото-
рого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, потерпевшим, законными 
представителями, защитником, или опротестовано 
прокурором.

Постановление судьи районного и приравнен-
ного к нему суда о наложении административно-
го взыскания может быть обжаловано, опротесто-
вано в вышестоящий суд, который обязан рассмо-
треть жалобу, протест в установленные статьей 660 
КоАП сроки. 

Постановление, вынесенное органом (долж-
ностным лицом) по делу об административном пра-
вонарушении, может быть обжаловано, опротесто-
вано в вышестоящий орган (вышестоящему долж-
ностному лицу) или в районный и приравненный к 
нему суд по месту нахождения органа (должностно-
го лица). 

Жалоба, протест на постановление по делу об 
административном правонарушении направляет-
ся судье, органу (должностному лицу), вынесше-
му такое постановление, которые обязаны в трех-
дневный срок направить их со всеми материалами 
дела в соответствующий суд, вышестоящий орган 
(должностному лицу). Жалоба, протест подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренном главой 
39 КоАП. 

Жалоба может быть подана, протест внесен 
непосредственно в суд, вышестоящий орган (выше-
стоящему должностному лицу), уполномоченным 
их рассматривать. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы, про-
теста на постановление по делу об административ-
ном правонарушении, вынесенное органом (долж-
ностным лицом) непосредственно в суд, определя-
ется гражданским процессуальным законодатель-
ством (глава 26 Гражданского процессуального ко-
декса Республики Казахстан). 

В этих случаях рекомендуем пригласить адво-
ката или иного специалиста по правовым вопросам, 
т.к. для правильной защиты необходимо обладать 
специальными знаниями и навыками.

Приведем пример из жизни. Постановлением 
заместителя председателя налогового комитета по 
Алматинской области Заиды Илимжановой инди-
видуальный предприниматель Найманханов Б.Ж. 
был привлечен к административной ответственно-
сти за несвоевременное предоставление деклара-
ции о доходах и штрафу на сумму 46 720 тенге, пе-
редает корреспондент Казинформа.

Определением специализированного админи-
стративного суда жалоба индивидуального пред-
принимателя на «незаконное постановление» на-
логового комитета оставлена без удовлетворения.

По протесту и.о. прокурора области, постанов-
лением надзорной коллегии областного суда, по-
становление заместителя председателя налогово-
го комитета Илимжановой З.А. изменено, предпри-
нимателю назначен штраф в сумме 23360 тенге.
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орынбасары Заида Ілімжанованың қаулысымен 
жеке кəсіпкер Б.Ж. Наймаханов табысы тура-
лы декларацияны уақытында тапсырмағаны 
үшін əкімшілік жауапкершілікке тартылып, 
46 720 теңге айыппұл салынды, деп хабарлай-
ды Қазақпарат.

Мамандандырылған əкімшілік сотының 
ұйғаруымен жеке кəсіпкердің салық 
комитетінің «заңсыз қаулысына» шағымы 
қанағаттандырылмады.

Облыс прокурорының м.а. қарсылығы 
бойынша облыстық соттың қадағалаушы 
коллегиясының қаулысымен салық комитеті 
төрағасының орынбасары Заида Ілімжанованың 
қаулысы өзгертіліп, кəсіпкерге 23360 теңге 
көлемінде айыппұл салынды.

Жеке жəне мемлекеттік емес заңды тұлғалар 
жеке кəсіпкерліктің субъектілері ретінде ƏҚтК 
143 бабына сəйкес əкімшілік жауапкершілікке 
тартылуы мүмкін, егер кəсіпкерлік қызметті 
заңды актілерге сəйкес мемлекеттің құызретіне 
жататын салаларда (мысалы, қару-жарақ 
шығару, қорғаныс, салық, кеден, валюта, 
антимонополистік реттеу жəне т.б.) жүзеге асыр-
са. ƏҚтК 9 бабының бірінші бөліміне сəйкес, 
əкiмшiлiк құқық бұзушылық, жəне оны жасағаны 
үшiн қолданылатын əкімшілік-құқықтық ықпал 
ету шаралары тек осы Кодекспен белгiленедi. 
Осы Кодексте белгiленген негiздер мен 
тəртiптен басқа жағдайларда, ешкiм де əкiмшiлiк 
жазаға, əкімшілік-құқықтық ықпал ету шарала-
рына немесе əкiмшiлiк құқық бұзушылық ту-
ралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шараларына 
ұшыратылуға тиiс емес.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны 
үшiн жеке адамға мынадай əкiмшiлiк жазалар 
қолданылуы мүмкiн:

1) ескерту жасау;
2) əкiмшiлiк айыппұл салу;
3) əкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасау 

құралы не нысанасы болған затты өтемiн төлеп 
алып қою;

4) əкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасау 
құралы не нысанасы болған затты, сол сияқты 
əкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан 
алынған мүлікті тəркiлеу;

5) арнаулы құқықтан айыру;
6) лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, 

бiлiктiлiк аттестатынан (куəлiктен) айыру неме-
се қызметтiң белгiлi бiр түрiне не белгiлi бiр iс-
əрекеттер жасауға оның қолданылуын тоқтата 
тұру;

7) жеке кəсiпкердiң қызметiн тоқтата тұру 
немесе оған тыйым салу;

8) заңсыз салынып жатқан немесе салынған 
құрылысты мəжбүрлеп бұзып тастау;

9) əкiмшiлiк қамауға алу;
10) шетелдiктi немесе азаматтығы жоқ 

адамды Қазақстан Республикасының шегiнен 
əкiмшiлiк жолмен кетiру.

Əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн 
заңды тұлғаларға осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 

Физические и негосударственные юридические 
лица как субъекты частного предпринимательства 
могут быть привлечены к административной ответ-
ственности по статье 143 КоАП, если осуществля-
ют предпринимательскую деятельность в сферах, 
которые в соответствии с законодательными ак-
тами относятся к исключительной компетенции го-
сударства (например, производство вооружений, 
оборона, налоговое, таможенное, валютное, анти-
монопольное регулирование и т.д.). Согласно ча-
сти первой статьи 9 КоАП административные пра-
вонарушения и меры административно-правового 
воздействия, налагаемые за их совершение, опре-
деляются только КоАП. Никто не может быть под-
вергнут административному взысканию, мерам 
административно-правового воздействия или ме-
рам обеспечения произ водства по делу об админ и-
стративном правонарушении иначе, как на основа-
ниях и в порядке, установленных КоАП.

За совершение админи стративных правонару-
шений к физическому лицу могут применяться сле-
дующие административные взыскания: 

1. предупреждение; 
2. административный штраф; 
3. возмездное изъятие предмета, явившегося 

о рудием либо предметом совер шения администра-
тивного правонарушения; 

4. конфискация предмета, явившегося оруди-
ем либо предметом совершения административно-
го правонарушения, а равно имущества, получен-
ного вследствие совершения административного 
правонарушени я; 

5. лишение специального права; 
6. лишение лицензии, специального разреше-

ния,  квалификационного аттестата (свидетельства) 
или приостановление ее (е го) действия на опреде-
л енный вид деятельности либо совершение опре-
деленных действий, в том числе исключение из ре-
естра; 

7. приостановление или запрещение деятель-
ности индивидуального предпринимателя; 

8. принудительный снос незаконно возводимо-
го или возведенного строения; 

9. административный арест; 
10. административное выдворение за преде-

лы Республики Казахстан иностранца или лица без 
гражданства. 

К юридическим лицам за совершение адми-
нистративных правонарушений могут применять-
ся административные взыскания, перечисленные в 
подпунктах 1)-6), 8 части первой настоящей статьи, 
а также приостановление или запрещение деятель-
ности или отдельных видов деятельности юридиче-
ского лица.

Лишение физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц лицензии, 
специального разрешения, квалификационного ат-
тестата (свидетельства) на определенный вид де-
ятельности либо совершение определенных дей-
ствий налагается судьей за административное пра-
вонарушение, совершенное при осуществлении 
указанными лицами деятельности либо соверше-
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1)-6), 8) тармақшаларында аталған əкiмшiлiк жа-
залар, сондай-ақ заңды тұлғаның қызметiн не-
месе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұру 
немесе оған тыйым салу қолданылуы мүмкiн.

Жеке тұлғаларды, жеке кəсіпкерлерді жəне 
заңды тұлғаларды белгiлi бiр қызмет түрiне 
не белгiлi бiр iс-əрекеттер жасауға лицензия-
дан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан 
(куəлiктен) айыруды судья аталған адамдардың 
қызметтi жүзеге асыруы не лицензияда, арнау-
лы рұқсатта, бiлiктiлiк аттестатында (куəлiкте) 
көзделген белгiлi бiр iс-əрекеттердi жаса-
уы кезiндегi əкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн 
қолдануы мүмкiн.

Аталған адамдарды лицензиядан, арнау-
лы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куəлiктен) 
айыру белгілі бір қызмет түріне берілген ли-
цензиясын, арнаулы рұқсатын, бiлiктiлiк ат-
тестатын (куəлiктен) қызметімен байланысты 
емес құқықбұзушылық үшін қолдануына жол 
берілмейді. 

ƏҚтК 52 бабына сəйкес лицензиядан айы-
ру мəселесін сот шешеді, егер ƏҚтК тиісті ба-
бында осындай əкімшілік шара қолдану бөлімі 
қарастырылса.

 Белгiлi бiр қызмет түрiне не белгiлi бiр iс-
əрекеттер жасауға лицензияның қолданылуын 
тоқтата тұру немесе арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк 
аттестатынан (куəлiктен) алты айға дейiнгi 
мерзiмге уақытша айыру уəкілеттің органның 
(лауазымды тұлғаның), соттың қарауымен 
белгiленедi, егер ƏҚБтК ерекше бөлімінің тиісті 
бабының  санкциясы əкімшілік жазаның мұндай 
шарасын  қарастырыса.

Жеке кəсіпкерлік қызметінде əкімшілік құқық 
бұзушылықтың негізгі санкциялары мынадай 
баптарда қарастырылған:

Меншікке қол сұғатын əкімшілік құқық 
бұзушылық (118 - 136 баптар)

Кəсіпкерлік қызмет саласындағы əкімшілік 
құқық бұзушылық (137 - 158 - 3 баптар)

Сауда жəне қаржы саласындағы əкімшілік 
құқық бұзушылық (159 - 204 - 1 баптар)

Салық салу саласындағы əкімшілік құқық 
бұзушылық (205 - 219 баптар)

Өнеркəсіп, жылу, электр энергиясын пайда-
лану (220 - 230 баптар) саласындағы əкімшілік 
құқық бұзушылық

Сəулет-құрылыс қызметі саласындағы (231 - 
239 баптар) əкімшілік құқық бұзушылық

Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстар-
ды (240 - 306 баптар) пайдалану саласындағы 
əкімшілік құқық бұзушылық

Карантин ережелері, астық нарығы 
мен астықты сақтау, мақта саласы, 
тұқым шаруашылығы жəне мемлекеттік 
ветеринариялық - санитариялық бақылау 
саласындағы əкімшілік құқық бұзушылықтар 
(307 - 311 баптар)

нии определенных действий, предусмотренных ли-
цензией, специальным разрешением, квалифика-
ционным аттестатом (свидетельством).

Лишение указанных лиц лицензии, специаль-
ного разрешения, квалификационного аттестата 
(свидетельства) на определенный вид деятельно-
сти за совершение правонарушения, не связанно-
го с деятельностью, определенной лицензией, спе-
циальным разрешением, квалификационным атте-
статом (свидетельством) на определенный вид де-
ятельности, не допускается.

В соответствии со статьей 52 КоАП вопрос о 
лишении лицензии разрешается судьей, если соот-
ветствующей статьей особенной части КоАП пред-
усмотрена такая мера административного взыска-
ния.

Вопрос о приостановлении действия лицензии 
на определенный вид деятельности либо соверше-
ние определенных действий или временном лише-
нии специального разрешения, квалификационного 
аттестата (свидетельства) на срок до шести меся-
цев подлежит рассмотрению уполномоченным ор-
ганом (должностным лицом), судом, если санкция 
соответствующей статьи особенной части КоАП 
предусматривает такую меру административного 
взыскания.

Основные санкции за административные пра-
вонарушения в области предпринимательской де-
ятельности предусмотрены  следующими статьями:

Административные правонарушения, посягаю-
щие на собственность (статьи 118 - 136) 

Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности (ст. 137 - 158-
3) 

Административные правонарушения в области 
торговли и финансов (статьи 159 - 204-1) 

Административные правонарушения в области 
налогообложения (статьи 205 - 219) 

Административные правонарушения в области 
промышленности, использования тепловой, элек-
трической энергии (статьи 220 - 230) 

Административные правонарушения в сфере 
архитектурно-строительной деятельности (статьи 
231 - 239)

Административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды, использования при-
родных ресурсов (статьи 240 - 306) 

Административные правонарушения в обла-
сти карантинных правил, зерново го рынка и хране-
ния зерна, хлопковой отрасли, семеноводства и го-
сударственного ветеринарно-санитарного контроля 
(статьи 307 - 311)

Административные правонарушения, посягаю-
щие на общественную безопасность и здоровье на-
селения  (статьи 312 - 328) 

Административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и нравственность 
(статьи 330 - 341) 

Административные правонарушения в области 
печати и информации (статьи 342 - 352) 
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Қоғамдық қауіпсіздікке жəне халықтың (312 - 
328 баптар) денсаулығына қол сұғатын əкімшілік 
құқық бұзушылық

Қоғамдық тəртіпке жəне имандылыққа 
(330 - 341 баптар) қол сұғатын əкімшілік құқық 
бұзушылық

Баспасөз жəне ақпарат саласындағы (342 - 
352 баптар) əкімшілік құқық бұзушылық

Басқарудың белгіленген тəртібіне қол 
сұғатын (353 - 388 баптар) əкімшілік құқық 
бұзушылық

Кеден істері саласындағы əкімшілік құқық 
бұзушылық (400 - 438 - 1 баптар)

Көлікте, жол шаруашылығында жəне 
(439 - 501 баптар) байланыста əкімшілік құқық 
бұзушылық

Əкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылық (532 - 537 баптар)

Мысалы, кəсіпкерлік саласында, жазала-
нады:

  Шикізатты, азық-түлік жəне өнеркəсіп тауар-
ларын Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерге əкету немесе жіберу ережелерін бұзу;

  Кəсіпкерлік қызметтің тыйым салынған, 
қылмыстық жаза қолданылатын əрекет белгілері 
жоқ түрлерімен айналысу;

  Кəсіпкерлік қызметпен айналысатын тұлғаға 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген сол қызметпен айналысуға тыйым 
салынған;

  Белгіленген көрсету уақытын жəне 
көрермендер санатын сақтамаудан көрініс 
тапқан, кино- жəне бейнешығармаларды 
көпшілікке көрсету ережелерін бұзу;

  Бөтен тауар таңбасын, қызмет көрсету 
таңбасын, тауар шығарылған жердің атауын не-
месе фирмалық атауды заңсыз пайдалану;

  Нарық субъектілерінің Қазақстан 
Республикасының бəсекелестікті қорғау жəне 
монополистік қызметті шектеу саласындағы 
заңнамалық актісінде тыйым салынған 
бəсекелестікке қарсы келісімдері, егер бұл іс-
əрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын 
əрекет белгілері болмаса;

  Жосықсыз бəсеке;
  Жалған кəсіпкерлік, яғни кəсіпкерлік 

қызметті жүзеге асыру ниетінсіз жеке кəсіпкерлік 
субъектісін құру не басқа заңды тұлғалардың өз 
шешімдерін айқындау құқығын беретін акция-
ларын (қатысу үлестерін, пайларын) сатып алу, 
сол сияқты оларға басшылық ету, егер жасалған 
барлық мəмілелер құқыққа қарсы мақсаттарды 
көздеген, егер бұл іс-əрекеттерде қылмыстық жа-
заланатын əрекет белгілері болмаған жағдайда;

  Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің іс 
жүзінде жұмыстарды орындамай, қызметтерді 
көрсетпей, тауарларды тиеп жібермей, құқыққа 
қарсы мақсаттарды көздеген мəміле (мəмілелер) 

Административные правонарушения, посягаю-
щие на установленный порядок управления (статьи 
353 - 388) 

Административные правонарушения в сфере 
таможенного дела (статьи 400 -  438-1) 

Административные правонарушения на транс-
порте, в дорожном хозяйстве и связи (ст. 439 - 501) 

Административные коррупционные правонару-
шения (статьи 532 - 537).

Так, например, в области предприниматель-
ства наказываются:

  нарушение правил вывоза или отправки сырья, 
продовольственных, промышленных товаров за 
пределы Республики Казахстан; 

  занятие запрещенными видами предпринима-
тельской деятельности, н е имеющее признаков уго-
ловно наказуемого деяния; 

  занятие предпринимательской деятельностью 
лицом, для которого установлен законодатель-
ством Республики Казахстан запрет на осуществле-
ние такой деятельности;

  нарушение правил публичной демонстрации 
кино- и видеопроизведений, выразившееся в несо-
блюдении установленного времени показа и катего-
р ии зрителей;

  незаконное использование чужого товарного 
знака, знака обслуживания или наименования ме-
ста происхождения товара или сходных с ним  обо-
значений для однородных товаров или услуг, а так-
же незаконное использование чужого фирменного 
наименования, если эти действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемо го деяния;

  антиконкурентные соглашения субъектов рын-
ка, запрещенные законодательным актом Респу-
блики Казахстан в области защиты конкуренции и 
ограничения монополистической деятельности, 
если эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния;

  недобросовестная конкуренция;
  лжепредпринимательство, то есть создание 

субъекта частного предприн   имательства либо при-
обретение   акций (долей участия, паев) других юри-
дических лиц, предоставляющее право определять 
их решения, а равно руководство им, без намере-
ния осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, при условии, если все совершенные сдел-
ки преследуют противоправные цели, если эти дей-
ствия не содержат признаков уголовно наказуемо-
го деяния;

  совершение субъектами частного предприни-
мательства сделки (сделок) (в том числе путем  ис-
пользования счета-фактуры) без фактического вы-
полнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, 
преследующей противоправные цели, если это 
действие не содержит признаков уголовно наказу-
емого деяния;

  преднамеренное банкротство, то есть умыш-
ленное создание или увеличение неплатежеспо-
собности, совершенное руководителем или соб-
ственником коммерческой организации, а равно ин-
дивидуальным предпринимателем в личных инте-
ресах или в интересах иных лиц, если это деяние 
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жасасуы (оның ішінде шот-фактураны пайда-
лану арқылы жасасуы), егер бұл іс-əрекетте 
қылмыстық жазаланатын əрекет белгілері бол-
маса;

  Əдейі банкрот болу, яғни коммерциялық 
ұйым басшысының немесе меншік иесінің, сол 
сияқты дара кəсіпкердің өз мүдделерін неме-
се өзге адамдардың мүдделерін көздей отырып 
жасаған төлем қабілетсіздігін қасақана жасауы 
немесе ұлғайтуы, егер бұл əрекетте қылмыстық 
жаза қолданылатын əрекет белгілері болмаса;

  Туристік қызметті жүзеге асыра-
тын тұлғалардың туристерге саяхаттың 
ерекшеліктері, туристік қызметтер ұсыну 
ережелерінде көрсетілген саяхат жасау кезінде 
оларға тап болуы мүмкін қауіптер туралы мəлімет 
ұсынбауы, уақтылы немесе толық ұсынбауы 
не туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету-
ге бағытталған алдын алу шараларын жүзеге 
асырмауы.

Бір мезетте өкілетті лауазымды тұлғалар 
да жазаға тартылады:

  Қадағалау жəне бақылау функцияларын 
жүзеге асыратын мемлекеттiк органдардың, 
сондай-ақ жергiлiктi атқарушы органдардың ла-
уазымды адамдарының дара кəсіпкерлердің, 
заңды тұлғалардың қызметіне заңсыз арала-
суы, олардың кəсіпкерлік қызметіне кедергі 
келтіретін заңсыз актілер шығару жəне заңсыз 
тапсырмалар беру арқылы араласуы, - Шағын 
кəсіпкерлік субъектілерін тексеру тəртібін бұзу, 
атап айтқанда: 

  Жеке кəсіпкерлік субъектілеріне тексеру 
жүргізу тəртібін бұзу, оның ішінде:

1) тексеру жүргізу негіздерінің болмауы;
2) тексеруді тағайындау туралы актінің бол-

мауы;
3) тексеру жүргізу туралы хабарлау 

мерзімдерін сақтамау;
4) егер Қазақстан Республикасының 

заңдарында жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулыларында белгіленген талап-
тар мемлекеттік органның құзыретіне жатпаса, 
осындай талаптардың орындалуын тексеру;

5) егер құжаттар, ақпарат, өнім үлгілері, 
қоршаған орта объектілерін жəне өндірістік 
орта объектілерін зерттеу сынамалары тексеру 
объектілері болып табылмаса немесе тексеру 
нысанасына жатпаса;

6) өнім үлгілеріне, қоршаған орта 
объектілерін жəне өндірістік орта объектілерін 
зерттеу сынамаларына зерттеу, сынау, 
өлшеу жүргізу үшін көрсетілген үлгілердің, 
сынамалардың белгіленген нысан бойын-
ша жəне (немесе) мемлекеттік стандарт-
тарда, үлгілерді, сынамаларды іріктеп алу 
қағидаларында жəне олардың зерттеу, сы-
нау, өлшеу əдістерінде, техникалық регламент-
терде немесе олар қолданысқа енетін күнге 

не содержит признаков уголовного наказуемого де-
яния; 

  непредставление, несвоевременное или не-
полное представление лицами, осуществляющи-
ми туристскую деятельность, туристам сведений 
об особенностях путешествий, опасностях, с кото-
рыми они могут встретиться при совершении путе-
шествий, указанных в правилах предоставления ту-
ристских услуг, либо неосуществление предупреди-
тельных мер, направленных на обеспечение безо-
пасности туристов и т.д.

Одновременно могут быть наказаны и упол-
номоченные должностные лица за:

  незаконное вмешательство должностных лиц 
государственных органов, осуществляющих над-
зорные и контрольные функции, а также местных 
исполнительных органов в деятельность индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц путем 
издания незаконных актов и дачи незаконных пору-
чений, препятствующих их предпринимательской 
деятельности;

  нарушение порядка проведения проверки субъ-
ектов частного предпринимательства, в том числе:

1) отсутствие оснований проведения провер-
ки;

2) отсутствие акта о назначении проверки;
3) несоблюдение сроков уведомления о про-

ведении проверки;
4) проверка выполнения требований, установ-

ленных законами Республики Казахстан и поста-
новлениями Правительства Республики Казахстан, 
если такие требования не относятся к компетенции 
государственного органа;

5) требование предоставления документов, 
информации, образцов продукции, проб обследо-
вания объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, если они не являются объек-
тами проверки или не относятся к предмету провер-
ки;

6) отбор образцов продукции, проб обследова-
ния объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды для проведения их исследова-
ний, испытаний, измерений без оформления прото-
колов об отборе указанных образцов, проб по уста-
новленной форме и (или) количеству, превышаю-
щему нормы, установленные государственными 
стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими регламентами или действующими до 
дня их введения в действие иными нормативными 
техническими документами, правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;

7) разглашение и (или) распространение ин-
формации, полученной в результате проведения 
проверки и составляющей коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Респу-
блики Казахстан;

8) превышение установленных сроков прове-
дения проверки;

9) проведение заведомо повторной проверки 
физического или юридического лица, в отношении 
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дейін қолданыста болатын өзге де нормативтік 
техникалық құжаттарда, зерттеу, сынау, өлшеу 
қағидаларында жəне əдістерінде белгіленген 
нормадан асатын санда іріктеп алынуы туралы 
хаттамаларды ресімдемей, оларды іріктеп алу;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасын 
да көзделген жағдайларды қоспағанда, тек-
серу жүргізу нəтижесінде алынған жəне 
коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге 
де құпия болып табылатын ақпаратты жария ету 
жəне (немесе) тарату;

8) тексеру жүргізудің белгіленген 
мерзімдерінен асып кету;

9) «Жеке кəсіпкерлік туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы 37-1-бабының 
7-тармағы 2), 4), 6), 7) жəне 8) тармақшаларында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, белгілі бір 
мəселе бойынша, белгілі бір кезеңде бұрын тек-
серу жүргізілген жеке немесе заңды тұлғаға 
қатысты көрнеу қайта тексеру жүргізу;

10) мемлекеттік бақылау мақсатында 
шығынды сипаттағы іс-шараларды жеке 
кəсіпкерлік субъектілерінің есебінен жүргізу;

11) жоспарлы тексеруді тағайындау кезінде 
алдыңғы тексеруге қатысты уақыт аралығын 
бұзу;

12) тексерілетін субъектіге тексеру актісін 
ұсынбау;

Сауда жəне қаржы саласындағы əкімшілік 
құқық бұзушылық

  Сауда қызметін жəне қызметтер көрсетуді 
жүзеге асыратын дара кəсіпкерлердің немесе 
ұйымдардың кем өлшеуі, таразыдан жеуі, кем 
есептеуі, тауардың (көрсетілетін қызметтердің) 
тұтыну қасиеттері немесе сапасына қатысты 
жаңылыстыруы немесе тұтынушыларды өзгедей 
алдауы, егер бұл іс-əрекеттерде қылмыстық 
жаза қолданылатын əрекет белгілері болмаса;

  Сауда ұйымдары қызметкерлерiнiң тиiстi 
рұқсаты жоқ жеке тұлғаларға, ұйымдарға қару-
жарақ пен оның оқ-дəрiсiн сатуы;

  Сауда ұйымдары қызметкерлерiнiң арнайы 
жедел-iздестiру iс-шараларын жүргiзу үшiн ар-
найы техникалық құралдарды жəне ақпаратты 
қорғаудың криптографикалық құралдарын, 
жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыруға 
уəкiлеттi мемлекеттiк органдарды қоспағанда, 
тиiстi рұқсаты жоқ жеке тұлғаларға , ұйымдарға 
сатуы;

  Сатып алушының өтініші бойынша та-
уар, оның шығарылған жері, дайындаушы-
лары, тұтыну қасиеттері, кепілдік берілген 
міндеттемелер жəне талап қою тəртібі туралы 
қажетті ақпарат бермеу;

  Тауарлардың қауіпсіздік талаптарына 
сəйкестігін куəландыратын ресми құжатты 
құқыққа қайшы пайдалану;

  Төлем карточкаларын пайдалана отырып, 
сауда операцияларын жүзеге асыру (қызметтер 

которого ранее проводилась проверка, по одному и 
тому же вопросу, за один и тот же период, за исклю-
чением случаев, предусмотренных подпунктами 2), 
4), 6), 7) и 8) пункта 7 статьи 37-1 Закона Республи-
ки Казахстан «О частном предпринимательстве»;

10) проведение мероприятий, носящих затрат-
ный характер, в целях государственного контроля 
за счет субъектов частного предпринимательства;

11) нарушение временного интервала по отно-
шению к предшествующей проверке при назначе-
нии плановой проверки;

12) непредставление проверяемому субъекту 
акта проверки.

В области торговли и финансов админи-
стративная ответственность наступает за:

  обмеривание, обвешивание, обсчет, введе-
ние в заблуждение относительно потребительских 
свойств или качества товара (услуг) или иной об-
ман потребителей индивидуальными предпринима-
телями или организациями, осуществляющими тор-
говую деятельность, и оказание услуг, если эти дей-
ствия не содержат признаков уголовно наказуемо-
го деяния;

  продажу работниками организаций торговли 
оружия и боевых припасов к нему физическим ли-
цам, организациям, не имеющим соответств ующе-
го разрешения;

  продажу работниками организаций торговли 
специальных технических средств для проведения 
специальных оперативно-розыскных мероприятий 
и криптографических средств защиты информации 
физическим лицам, организациям, не имеющим со-
ответствующего разрешения, кроме государствен-
ных органов, уполномоченных на осуществление 
оперативн  о-розыскной деятельности;

  непредоставление по просьбе покупателя необ-
ходимой информации о товаре, его месте происхо-
ждения, изготовителях, потребительских свойствах, 
гарантийных обязательствах и  порядке предъявле-
ния претензий;

  неправомерное использование официального 
документа, удостоверяющего соответствие товаров 
требованиям безопасности;

  отказ в принятии платежей с использованием 
платежных карточек торговыми (обслуживающими) 
организациями, обязанными принимать их при осу-
ществлении торговых операций (оказании услуг);

  торговля товарами и иными предметами, сво-
бодная торговля которыми запрещена или ограни-
чена законодательством;

  реализация алкогольной продукции в детских 
учреждениях, организациях образования и на при-
легающ их к ним территориях в радиусе ста метров;

  умышленное распространение, выставка, про-
дажа любых товаров, имеющих на себе марку та-
бачного изделия, кроме самих табачных изделий 
или любой пачки, упаковки, в которой табачное из-
делие продается или транспортируется;

  нарушение требований законодательства об 
информации о табаке и табачных изделиях;
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көрсету) кезiнде оларды қабылдауға мiндеттi сау-
да (қызмет көрсету) ұйымдарының төлемдердi 
қабылдаудан бас тартуы;

  Еркiн сауда жасауға заңдармен тыйым 
салынған немесе шектелген тауарлармен жəне 
өзге де заттармен заңсыз сауда жасау;

  Алкоголь өнімдерін балалар мекемелерінде, 
білім мекемелерінде жəне оларға  жүз метр ра-
диусте  орналасқан аймақтарда сатуға;

  Темекі бұйымдарының өздерін немесе темекі 
бұйымы сатылатын немесе тасымалданатын кез 
келген қорапты, қаптаманы қоспағанда, өзінде 
темекі бұйымының маркасы бар кез келген та-
уарларды қасақана тарату, көрмеге қою, сату;

  Заңнаманың темекі жəне темекі бұйымдары 
туралы ақпарат жөніндегі талаптарын бұзу;

  Қазақстан Республикасы заңдарының талап-
тарына сəйкес темекі жəне темекі бұйымдары 
туралы ақпарат талаптарын бұзу

  Темекі бұйымдарына ұқсам тауарларды 
өндіру, сату, тарату

  Алкоголь өнімдерін жиырма бір жасқа 
дейінгілерге сату

  Алкоголь өнімдерін сату (тек сауда үйлерінде, 
мейрамханаларда, барларда жəне кафелерден 
басқа)
 - Жұмыс күндері сағат 23-тен таңғы 8-не дейін
 - Демалыс, мереке күндері сағат 24-тен таңғы 

8-ге дейін
  дара кəсіпкерлердің жəне сауда қызметін 

жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлар-
ды шығарылған елі туралы, дайындаушысы, 
жеткізушісі немесе сатушысы туралы не та-
уар (қызмет) туралы мемлекеттік тілде жəне 
орыс тілінде анық жəне жеткілікті ақпараты бар 
құжаттарсыз сатуы

  Жергiлiктi атқарушы орган белгiлеген жер-
лерден тыс орындарда сауда жасау

  бюджетке төленетін салықтық емес 
төлемдерді толық жəне уақтылы төлемеу

  Қазақстан Республикасы аумағында айна-
лымда жүрген жəне Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне 
сəйкес қабылдауға жататын ұлттық валюта банк-
ноттары мен монеталарын көрсетулі құны бой-
ынша қабылдаудан бас тарту

  Жеке кəсiпкердiң немесе ұйымның ла-
уазымды адамының банкке немесе банк 
операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге 
асыратын ұйымға жеке кəсiпкердiң немесе 
ұйымның шаруашылық жағдайы, қаржылық 
жай-күйi немесе кепiлге салатын мүлкi туралы 
немесе кредит, кредит берудiң жеңiлдетiлген 
шарттарын алу үшiн елеулi маңызы бар өзге де 
мəн-жайлар туралы көрiнеу жалған мəлiметтер 
табыс етуi арқылы кредит не кредит берудiң 
жеңiлдетiлген шарттарын алуы, сол сияқты кре-
дит берудi доғаруға, жеңiлдiктердi алып тастауға 
не бөлiнген кредит мөлшерлерiн шектеуге алып 

  нарушение требований законодательства Ре-
спубл ики Казахстан по продаже табака и табачных 
изделий;

  производство, продажа, распространение това-
ров, имитирующих табачные изделия;

  реализация алког ольной продукции лицам в 
возрасте до двадцати одного года;

  реализация алкогольной продукции (за исклю-
чением реализации в торговых домах, ресторанах, 
барах и кафе):
 - в будние дни с 23 до 8 часов утра,
 - в выходные, праздничные дни с 24 до 8 часов 
утра;

  продажа товаров индивидуальными предпри-
нимателями и организациями, осуществляющими 
торговую деятельность, без документов, содержа-
щих сведения о стране происхождения, об изгото-
вителе, поставщике или продавце либо достовер-
ную и достаточную информацию о товаре (услуге) 
на государственном и рус ском языках;

  торговля вне мест, установленных местным ис-
полнительным органом; 

  неполная и несвоевременная уплата неналого-
вых платежей в бюджет;

  отказ в приеме по нарицательной стоимости 
банкнот и монет национальной валюты, находящих-
ся в обращении на территории Республики Казах-
стан и подлежащих приему в соо   тветствии с норма-
тивными правовыми актами Национального Банка 
Республики Казахстан;

  получение индивидуальным предпринимате-
лем или должностным лицом организации кредита 
либо льготных условий кредитования путем пред-
ставления банку или организации, осуществляю-
щим отдельные виды банковских операций, заведо-
мо ложных сведений о хозяйственном положении, 
финансовом состоянии или залоговом имуществе 
индивидуального предпринимателя или организа-
ции или об иных обстоятельствах, имеющих суще-
ственное значение для получения кредита, льгот-
ных условий кредитования, а равно несообщение 
банку или иному кредитору информации о возник-
новении обстоятельств, могущих повлечь прекра-
щение кредитования, отмену льг  от либо ограниче-
ние размеров выделенного кредита, если эти дея-
ния не причинили крупный ущерб;

  несвоевременное, неполное зачисление 
средств, поступающих в республиканский и мест-
ные бюджеты;

  осуществление юридическими лицами платежа 
в наличном порядке по гражданско-правовой сд ел-
ке на сумму свыше четырех тысяч месячных рас-
четных показателей в пользу другого юридическо-
го лица. Разглашение бухгалтерской информации, 
составляющей коммерческую тайну, лицами, имею-
щими доступ к ней, не причинившее крупного ущер-
ба;

  несвоевременное представление или представ-
ление физическими и юридическими лицами не-
достоверной отчетности, информации и д окумен-
тов по валютным операциям, требуемых в соответ-
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келуi мүмкiн мəн-жайлардың пайда болуы ту-
ралы ақпаратты банкке немесе өзге де кредит 
берушiге хабарламауы, егер бұл əрекеттер iрi 
залал келтiрмесе

  Республикалық жəне жергілікті бюджеттерге 
түсімдерді уақтылы, толық есепке жатқызбау 

  Заңды тұлғалардың азаматтық-құқықтық 
мəмiле бойынша басқа заңды тұлғаның пайда-
сына төрт мың айлық есептiк көрсеткiштен астам 
сомада қолма-қол тəртiппен төлемдi жүзеге асы-
руы. 

  Коммерциялық құпия болып табыла-
тын бухгалтерлік ақпаратты оған рұқсаты бар 
адамдардың ірі зиян келтірмей, жария етуі.

  Жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының валюта заңнамасына сəйкес 
талап етілетін валюта операциялары бойынша 
есептілікті уақтылы табыс етпеуі немесе дұрыс 
емес есептілікті, ақпарат пен құжаттарды табыс 
етуі

  Валюта операциялары бойынша есептілікті, 
ақпарат пен құжаттарды табыс етпеу

  Жеке жəне заңды тұлғалардың валюталық 
операциялар туралы хабарлама куəлікті немесе 
валюталық операциялар жасауға тіркеу куəлігін 
алу үшін құжаттарды беру мерзімін бұзуы

  Жеке тұлғалардың жəне лауазымды 
адамдардың Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік тура-
лы заңнамасында көзделген міндеттерді:
 - ірі залал келтірмей, бухгалтерлік есеп 
жүргізуден жалтару;
 - бұрмаланған қаржылық есептілік жа-
сау, бухгалтерлік есепте көрсетілуге жата-
тын деректерді жасыру, сол сияқты ірі залал 
келтірмей,бухгалтерлік құжаттаманы жою;

  Этил спиртін жəне (немесе) алкоголь өнімін 
декларациялау қағидаларын, этил спирті жəне 
(немесе) алкоголь өніміне ілеспе жүкқұжаттарды 
ресімдеу қағидаларын бұзу, сол сияқты этил 
спиртін жəне (немесе) алкоголь өнімін өндіру 
жəне олардың айналымы бойынша деклараци-
яларды, сондай-ақ этил спиртіне жəне (немесе) 
алкоголь өніміне ілеспе жүкқұжаттарды табыс 
етпеу не уақтылы табыс етпеу;

  алкоголь өнімін Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленбеген орындарда сақтау 
жəне өткізу этил спирті жəне (немесе) алко-
голь өнімдері лицензияда көрсетілмеген жерде 
айналымы(экспорттан басқа);
 - алкоголь өнімін аралас полимер ыдыстар-
мен, оның ішінде полиэтиленмен қапталған кар-
тон ораммен жəне картон қорабына салынған 
фольгаланған полиэтилен пакетімен өткізу, сол 
сияқты тұрқы бұзылған ыдыспен, анық сынған 
белгiлерi бар, тығыны бүлінген шөлмектермен 
бөлшек саудада өткізу;
 - алкоголь өнімін (шарап материалдарынан, 
сырадан жəне күштілігі он екі пайызға жетпейтін 

ствии с валютным законодательством Республики 
Казахстан;

  непредставление отчетности, информации и 
документов по валютным операциям;

  нарушение физическими и юридическими ли-
цами срока подачи документов для пол   учения сви-
детельства об уведомлении о валютных операци-
ях или регистрационного свидетельства на валют-
ные операции;

  неисполнение и (или) ненадлежащее исполне-
ние физическими и должностными лицами обязан-
ностей, предусмотренных законодательством Ре-
спублики Казахстан о бухгалтерском учете и финан-
совой отчетности, совершенное в виде:
 - уклонения от ведения бухгалтерского учета, не 
причинившего крупного ущерба,
 - составления искаженной финансовой отчетно-
сти, сокрытия данных , подлежащих отражению в 
бухгалтерском учете, а равно уничтожения бухгал-
терской документации, не причинивших крупного 
ущерба;

  нарушение правил декларирования этилово-
го спирта и (или) алкогольной продукции, правил 
оформления сопроводительных накладных на эти-
ловый спирт и (или) алкогольную продукцию, а рав-
но непредставление либо несвоевременное пред-
ставление деклараций по производству и обор оту 
этилового спирта и (или) алкогольной продукции, а 
также сопроводительных накладных на этиловый 
спирт и (или) алкогольную продукцию. Нарушение 
правил оборота этилового спирта и (или) алкоголь-
ной продукции, совершенное в виде:
 - хранения и реализации алкогольной продукции 
в местах, не установленных законодательством Ре-
спублики Казахстан;
 - оборота (кроме экспорта) этилового спирта и 

(или) алкогольной продукции не по адресу, указан-
ному в лицензии;
 - реализации алкогольной продукции в комбини-
рованной полимерной таре, в том числе в картон-
ной упаковке с полиэтиленовым покрытием и фоль-
гированном полиэтиленовом пакете, помещенном 
в картонную коробку, а равно розничной реализа-
ции в деформированной таре, в бутылках с явными 
признаками боя, с поврежденной укупоркой;
 - реализации алкогольной продукции в жестяной 
таре (кроме виноматериала, пива и слабоградус-
ных ликеро-водочных изделий с крепостью менее 
двенадцати процентов), в бутылках без этикеток и 
пластиковых емкостях;
 - оборота (кроме экспорта) алкогольной продук-
ции ниже установленных Правительством Респу-
блики Казахстан минимальных цен;
 - хранения и реализации этилового спирта (в том 
числе этилового спирта (этанола) денатурирован-
ного, предназначенного в качестве добавки к не-
фтепродуктам), и (или) алкогольной продукции по 
одному и тому же адресу, в одних и тех же стацио-
 нарных помещениях, двумя и более лицензиатами;
 - хранения, реализации и (или) транспортиров-
ки этилового спирта и (или) алкогольной продукции 
без сопроводительных накладных;
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градусы төмен ликер-арақ өнімдерінен 
басқа) қаңылтыр ыдыспен, заттаңбасы жоқ 
шөлмектермен жəне пластикалық ыдыстармен 
сату;
 - алкоголь өнімінің Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілеген ең төменгі 
бағадан төмен бағамен айналымда болуы (экс-
порттан басқа);
 - екі жəне одан да көп лицензиаттың бір ме-
кенжай бойынша, сол бір стационарлық үй-
жайларда, этил спиртін (оның ішінде мұнай 
өнімдеріне қоспа ретіндегі денатурацияланған 
этил спиртін (этанолды) жəне (немесе) алкоголь 
өнімін сақтауы жəне өткізуі;
 - этил спиртін жəне (немесе) алкоголь өнімін 
ілеспе жүкқұжаттарынсыз сақтау, өткізу жəне 
(немесе) тасымалдау түрінде бұзу - уəкілетті 
органға этил спирті мен алкоголь өнімін 
өндіру жəне олардың айналымы саласындағы 
мəліметтерді беруден бас тарту немесе дұрыс 
емес ақпарат беру, сол сияқты өндіріс паспор-
тына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ту-
ралы ақпаратты жазбаша түрде күнтізбелік отыз 
күн ішінде бермеу;
 - ауыз су қауіпсіздік талаптарына сəйкес кел-
меген кезде алкоголь өнімін (шарап матери-
алынан басқа) суды кондициялауға арналған 
жабдықпен жарақтандырмай өндіру;

  алкоголь өнімін ақаулы бақылаушы есеп-
ке алу аспаптарымен не өндіру көлемдері тура-
лы ақпаратты уəкілетті органға автоматты түрде 
беруді жүзеге асырмайтын бақылаушы есепке 
алу аспаптарымен өндіру;
 - этил спиртін ақаулы, сол сияқты есептегі нор-
мативтен тыс ауытқулары бар спирт өлшеуіш 
аппараттарымен өндіру;
 - спирт өлшеуіш аппараттарын, бақылаушы 
есепке алу аспаптарын, фланецтік 
қосындыларды пломбасыз пайдалану немесе 
уəкілетті органдар салған пломбаларды алып 
тастау;
 - екі жəне одан да көп лицензиаттың сол 
бір мекенжай бойынша, бір стационарлық 
үй-жайларда сол бір жабдықта этил спиртін 
(оның ішінде мұнай өнімдеріне қоспа ретіндегі 
денатуратталған этил спиртін (этанолды) жəне 
(немесе) алкоголь өнімін өндіру мен сақтау 
түрінде бұзу
 - Этил спиртін жəне (немесе) алкоголь өнімін 
өндірудің жəне олардың айналымының шартта-
рын:
 - осындай қызмет бойынша лицензия 
қолданысы тоқтатыла тұрған кезеңде қызметті 
жүзеге асыру;
 - тағамдық емес шикізаттан өндірілген этил 
спиртінен, сол сияқты денатурацияланған этил 
спиртінен (этанолдан) алкоголь өнімін өндіру 
түрінде бұзу -тиісті қызмет түріне арналған ли-
цензиядан айыруға əкеп соғады

  нарушение правил производства этилового 
спирта и (или) алкогольной продукции, совершен-
ное в виде:
 - отказа в представлении уполномоченному ор-
гану сведений или предоставления недостоверной 
информации в сфере производства и оборота эти-
лового спирта и алкогольной продукции, а равно 
непредоставление в течение тридцати календар-
ных дней в письменном виде информации о вне-
сенных изменениях и дополнениях в паспорт про-
изводства;
 - производства алкогольной продукции (кроме 
виноматериала) без оснащения оборудованием 
для кондиционирования воды при несоответствии 
питьевой воды требованиям по безопасности;
 - производства алкогольной продукции с неис-
правными контрольными приборами учета либо с 
контрольными приборами учета, не осуществляю-
щими автоматизированную передачу информации 
об объемах выработки уполномоченному органу;
 - производства этилового спирта с неисправны-
ми спиртоизмеряющими аппаратами, а равно со 
сверхнормативными отклонениями в учете;
 - эксплуатации спиртоизмеряющих аппаратов, 
контрольных приборов учета, фланцевых соедине-
ний без пломб или срыва наложенных на них упол-
номоченным органом пломб;
 - производства и хранения этилового спирта (в 
том числе этилового спирта (этанола) денатуриро-
ванного, предназначенного  в качестве добавки к не-
фтепродуктам), и (или) алкогольной продукции по 
одному и тому же адресу, в одних и тех же стацио-
нарных помещениях, на одном и том же оборудова-
нии двумя и более лицензиатами;

  нарушение условий производства и оборота 
этилового спирта и (или) алкогольной продукции, 
совершенное в виде:
 - осуществления деятельности в период    прио-
становления действия лицензии по такой деятель-
ности;
 - производства алкогольной продукции из этило-
вого спирта, произведенного не из пищевого сырья, 
а равно из этилового спирта (этанола) денатуриро-
ванного;

  нарушение законодательства Республики Ка-
захстан о бухгалтерском учете и финансовой отчет-
ности юридическим лицом, совершенное в виде:
 - уклонения от ведения бухгалтерского учета, 
если это действие не содержит признаков уголовно 
наказуемого деяния;
 - представления заведомо недостоверной фи-
нансовой отчетности, отказа от представления фи-
нансовой отчетности, представления с нарушени-
ем установленного срока либо непредставления ее 
без уважительной причины учредителям (участни-
кам) организаций в соответствии с учредительны-
ми документами, уполномоченному органу в обла-
сти государственной статистики по месту регистра-
ции, органам государственного контроля и надзора 
в соответствии с их компетенцией;
 - составления искаженной финансовой отчетно-
сти, сокрытия да  нных, подлежащих отражению в 
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 - Жеке тұлғалардың жəне лауазымды 
адамдардың Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік тура-
лы заңнамасын бұзуы
 - ірі залал келтірмей, бухгалтерлік есеп 
жүргізуден жалтару;

  Заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік тура-
лы заңнамасын:

  бухгалтерлік есеп жүргізуден жалта-
ру, егер бұл іс-əрекеттерде қылмыстық жаза 
қолданылатын əрекет белгілері болмаса;

  құрылтай құжаттарына сəйкес ұйымның 
құрылтайшыларына (қатысушыларына), 
тіркеу орны бойынша мемлекеттік статистика 
саласындағы уəкілетті органның, мемлекеттік 
бақылау жəне қадағалау органдарының 
құзыреттеріне сəйкес оларға көрінеу дұрыс 
емес қаржылық есептілікті табыс ету, қаржылық 
есептілікті табыс етуден бас тарту, белгіленген 
мерзімді бұза отырып табыс ету не оны дəлелсіз 
себеппен табыс етпеу;

  бұрмаланған қаржылық есептілік жа-
сау, бухгалтерлік есепте көрсетілуге жататын 
деректерді жасыру, сол сияқты бухгалтерлік 
құжаттаманы жою;

  жария ұйымның бас бухгалтері лауазымына 
кəсіби бухгалтердің сертификаты жоқ адамды 
тағайындау түрінде орындамауы жəне (неме-
се) тиісінше орындамауы тауарлар (жұмыстар, 
қызметтер көрсету) экспортынан ұлттық жəне 
шетел валютасындағы түсімдерді;

  резиденттің тауарлар (жұмыстар, қызметтер 
көрсету) импорты бойынша есеп айырысуларды 
жүзеге асыру үшін резидент еместің пайдасы-
на аударған, резидент еместің міндеттемелерді 
орындамауына немесе толық орындамауына 
байланысты қайтарылуға жататын ұлттық жəне 
шетел валютасын есептемеу түрінде жасалған 
ұлттық жəне шетел валютасын репатриациялау-
ды қамтамасыз етпеу (Осы бапта көзделген құқық 
бұзушылықтарды жасағаны үшін жауаптылық 
репатриациялау мерзімі аяқталғаннан кейін 
есептелмеген ұлттық жəне шетел валютасының 
сомасы елу мың АҚШ долларына балама сома-
дан асып кеткен жəне егер осы іс-əрекеттерде 
(əрекетсіздікте) қылмыстық жазаланатын əрекет 
белгілері болмаған жағдайларда туындайды);

Салықсалу саласында жауапкершілік:
  салық органында тiркеу есебiне қою ту-

ралы салық өтінішін берудiң Қазақстан 
Республикасының заң актiлерiнде белгiленген 
мерзiмiн бұзу

  Салық төлеушiнiң қосылған құн салығы бо-
йынша тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін 
берудiң Қазақстан Республикасының заң 
актiлерiнде белгiленген мерзiмiн бұзуы

  Салық төлеушiнiң кəсiпкерлiк қызметтiң 
салық заңдарында белгiленген жекелеген 

бухгалтерском учете, а равно уничтожения бухгал-
терской документации;
 - назначения на должность главного бухгалтера 
публичной организации лица, не имеющего серти-
фиката профессионального бухгалтера; 

  необеспечение репатриации национальной и 
иностранной валюты, совершенное в виде незачис-
ления на банковские счета в уполномоченных бан-
ках:
 - выручки в национальной и иностранной валюте 
от экспорта товаров (работ, услуг);
 - национальной и иностранной валюты, переве-
денной резидентом в пользу нерезидента для осу-
ществления расчетов по импорту товаров (работ, 
услуг), подлежащей возврату в связи с неисполне-
нием или неполным исполнением обязательств не-
резидентом (ответственность за совершение пра-
вонарушений, предусмотренных настоящей ста-
тьей, наступает в случаях, к  ог да после истечения 
срока репатриации сумма незачисленной нацио-
нальной и иностранной валюты превышает сум-
му, эквивалентную пятидесяти тысячам долларов 
США, и если эти действия (бездействие) не содер-
жат признаков уголов  но наказуемого деяния).

В области налогообложения ответствен-
ность наступает за:

  нарушение установленного законодательными 
актами Республики Казахстан срока подачи налого-
вого заявления о постановке на регистраци онный 
учет в налоговом органе; 

  нарушение налогоплательщиком установлен-
ного законодательными актами Республики Казах-
стан срока подачи налогового заявления в налого-
вый орган о постановке на регистрационный учет 
по налогу на добавленную стоимость;

  нарушение налогоплательщиком у  становлен-
ного налоговым законодательством Республики Ка-
захстан срока регистрации в налоговых органах по 
месту регистрационного учета начала осуществле-
ния отдельных видов пр  едпринимательской дея-
тельности, установленных налоговым законода-
тельством;

  осуществление деятельности при применении 
специального налогового режима с нарушением 
условий, предусмотренных законодательны  ми ак-
тами Республики Казахстан для этого режима;

  осуществление деятельности лицами, имеющи-
ми право на приостановление деятельности в со-
ответствии с законодательными актами Республики 
Казахстан, в период действия заявления о приоста-
новлении деяте    льности;

  непредставление налогоплательщиком в нало-
говый орган налоговой отчетности, за исключением 
подлежащего представлению импортером заявле-
ния о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в 
срок, установленный законодательными актами Ре-
спублики Казахс тан;

  непредставление либо несвоевременное пред-
ставление импортером в налоговый орган заявле-
ния о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, 
предусмотренного налоговым законодательств ом 
Республики Казахстан;
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түрлерiн жүзеге асырудың басталуын тiркеу 
есебiнiң орны бойынша салық органдарында 
тiркеудiң Қазақстан Республикасының салық 
заңдарында белгiленген мерзiмiн бұзуы,

  Арнаулы салық режимін қолданған кез-
де қызметті Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде осы режим үшін 
көзделген шарттарды бұза отырып жүзеге асыру

  Салық төлеушiнiң салық салу объектiлерiн 
жасыруы

  Салық төлеушіде есеп құжаттамасының бол-
мауы жəне (немесе) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген есеп құжат¬тамасын 
жасау жəне сақтау жөніндегі талаптардың орын-
далмауы

  Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілген 
қызметтерді) есепке алу жəне сату жөніндегі 
операциялардың есеп құжаттамасында 
көрсетілмеуі

  Касса бойынша шығыс операцияларын 
тоқтата тұру туралы салық органы өкімінің 
қолданысы кезеңіндегі салық берешегі болған 
жағдайда, салық төлеушiнiң касса не үшiншi 
тұлғалардың банк шоты арқылы өзара есеп айы-
рысуды жүзеге асыруы арқылы салық жəне бюд-
жетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң 
есептелген (есептелген) сомасын төлеуден 
жалтару, егер бұл əрекетте қылмыстық жаза 
қолданатын əрекет белгiлерi болмаса

  Салықтың жəне басқа да міндетті 
төлемдердің сомасын декларацияда, есепте, 
тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың 
төленгені туралы өтініште төмендетіп көрсету

  Бюджетпен патент негiзiнде есеп айырысуды 
жүргiзетiн ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушi-
заңды тұлғаның патент құнының есебiне кiретiн 
салық сомасын кемiтiп көрсетуi,

  Салық агентінің ұстап қалуға жəне (не-
месе) бюджетке аударуға жататын салық со-
маларын Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасында белгіленген мерзімде ұстап 
қалмауы немесе толық ұстап қалмауы

  Салық агентінің бюджетке аударуға жата-
тын ұстап қалған салық сомаларын Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасында 
белгіленген мерзімде аудармауы немесе толық 
аудармауы

  Салық төлеушiнiң жалған шот-фактура жа-
зып беруi (Қосылған құн салығы бойынша есепте 
тұрмаған салық төлеушi, сол сияқты жұмыстар 
орындауды, қызметтер көрсетудi, тауарлар 
жөнелтудi нақты жүргiзбеген тұлға жазған жəне 
қосылған құн салығы сомасын қамтитын шот-
фактура жалған шот-фактура деп танылады)

  Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасында белгіленген кассалық-бақылау 
машиналарын қолдану тəртібін бұзу

  Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасында белгіленген төлеу мерзімінен 

  сокрытие налогоплательщиком объектов нало-
гообложения;

  отсутствие у налогоплательщика учетной до-
кументации и (или) несоблюдение требований по 
составлению и хранению учетной документации, 
установленных законодательством Республики Ка-
захстан;

  неотражение в учетной документации операций 
по учету и реализации товаров (работ, услуг);

  уклонение от уплаты начисленных (исчислен-
ных) сумм налогов и других обязательных плате-
жей в бюджет, совершенное путем осуществления 
налогоплательщиком взаиморасчетов через кассу 
либо банковские счета третьих лиц при наличии на-
логовой задолженности в период действия распо-
ряжения налогового органа о приостановлении рас-
ходных операций по кассе, если это действие не со-
держит признаков уголовно наказуемого деяния;

  занижение сумм налогов и других обязательных 
платежей в декларации, расчете, заявлении о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов;

  занижение налогоплательщиком сумм текущих 
платежей в расчете;

  превышение суммы фактически исчисленного 
корпоративного п   одоходного налога за налоговый 
период над суммой исчисленных авансовых плате-
жей в течение налогового периода в размере более 
два дцати процентов;

  занижение сумм налогов, входящих в рас-
чет с тоимости патента, юридическим лицом-
производителем сельскохозяйственной продукции, 
производящим расчеты с бюджетом на основе па-
тента;

  неудержание или неполное удержание налого-
вым агентом сумм налогов, подлежащих удержа-
нию и (или) перечислению в бюджет, в срок, уста-
новленный налоговым законодательством Респу-
блики Казахстан;

  неперечисление или неполное перечисление 
налогов ым агентом удержанных сумм налогов, под-
лежащих перечислению в бюджет, в срок, установ-
ленный налоговым законодательством Республики 
Казахстан;

  выписка налогоплательщиком фиктивного 
счета -фактуры (фиктивным счетом-фактурой при-
знается счет-фактура, выписанный плательщиком, 
не состоящим на учете по налогу на добавленную 
стоимость, а равно лицом, фактически не произво-
дившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку 
товаров и  включающий в себя сумму налога на до-
бавленную стоимость);

  допуск работниками рынка лиц к реализации 
товара, выполнению работ и оказанию услуг на тер-
ритории рынков с нарушением требований налого-
вого законодательства Республики Казахстан;

  нарушение производителем или импортером 
п равил маркировки подакцизных товаров, под-
лежащих маркировке акцизными и (или) учетно-
контрольными марками;

  оборот подакцизных товаров, подлежащих мар-
кировке акцизными и (или) у  четно-контрольными 
марками, совершенный в виде хранения, реализа-
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кейін күнтізбелік отыз күн ішінде жанама 
салықтарды төлемеу

  Салық төлеушінің салық органына Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасында 
көзделген өңдеу өнімдерін əкелу (əкету) тура-
лы міндеттемені, сондай-ақ уақытша əкелінген 
тауарларды, көлік құралдарын Қазақстан 
Республикасының аумағынан кейіннен əкету ту-
ралы міндеттемені табыс етпеуі жəне оларды 
орындамауы 

  Қазақстан Республикасының аумағынан 
кеден одағына мүше мемлекеттің 
аумағына əкетілген, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының аумағына кеден одағына 
мүше мемлекеттің аумағынан əкелінген алыс-
беріс шикізатын Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында белгіленген өңдеу 
мерзімдерін бұзу

  Көрме-жəрмеңкелік сауданы 
ұйымдастырушының осындай сауданы өткізу ту-
ралы хабарламауы не уақтылы хабарламауы

  Ұйымдастырушының көрме-жəрмеңкелiк са-
уданы ұйымдастыру тəртібін бұзуы –

  Акцизделетін тауарларды Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы 
арқылы белгіленбеген орындардан өткізу

  Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес кеден одағына мүше мемлекеттің 
аумағынан əкелінген акцизделетін тауарлар-
ды алған күні туралы хабарлама табыс етуге 
міндетті тұлғалардың орналасқан (тұрғылықты) 
жері бойынша салық органдарына осындай ха-
барламаны табыс етпеуі

  Салық төлеушiнiң салық қызметi органдары 
мен олардың лауазымды адамдарының заңды 
талаптарын орындамауы

  Салық төлеушi кəсiпкерлiк қызмет үшiн пай-
даланатын аумаққа немесе үй-жайға (тұрғын үй-
жайдан басқа) салық тексеруiн жүргiзушi салық 
қызметi органы лауазымды адамының келiп 
кiруiне заңсыз кедергi келтiру

  Қазақстан Республикасының темекі 
бұйымдарының өндірілуі мен айналымын 
мемлекеттік реттеу саласындағы заңнамасын:

  уəкілетті органға темекі бұйымдарының 
өндірілуі мен оның айналымы саласындағы 
мəліметтерді беруден бас тарту немесе дұрыс 
емес ақпарат беру, сол сияқты өндіріс паспор-
тына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ту-
ралы ақпаратты жазбаша түрде күнтізбелік отыз 
күн ішінде бермеу;

  темекі бұйымдарын лицензияда көрсетілген 
мекенжайдан басқа орында өндіру, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкес келмейтін жабдықтарда өндіру;
 - лицензия берілген күннен бастап бір жыл 
ішінде темекі бұйымдарын өндіру бойынша 
қызметті жүзеге асырмау түрінде бұзу

ции и (или) транспортировки подакцизной продук-
ции без акцизных и (или) учетно-кон трольных ма-
рок, а равно с марками неустановленного образца 
и (или) не поддающимися идентификации;

  нарушение установленного налоговым законо-
дательством Республики Казахстан порядка приме-
нения контрольно-кассовых машин;

  неуплата косвенных налогов в течение тридца-
ти календарных дней после срока уплаты   , установ-
ленного налоговым законодательством Республики 
Казахстан;

  непредставление налогоплательщиком в нало-
говый орга н обязательства о ввозе (вывозе) продук-
тов переработки, а также обязательства о после-
дующем вывозе с территории Республики Казах-
стан временно ввез  енных товаров, транспортных 
средств и их неисполнение, предусмотренные на-
логовым законодательством Республики Казахстан;

  нарушение установленных налоговым законо-
дательством Республики Казахстан сроков перера-
ботки давальческого сырья, вывезенного с террито-
рии Республики Казахстан на территорию государ-
ства - член а Таможенного союза, а также ввезенно-
го на территорию Республики Казахстан с террито-
рии государства - члена Таможенного союза;

  неуведомление либо несвоевременное уведом-
ление организатором выставочно-ярмарочной тор-
говли о проведении такой торговли;

  нарушение организатором порядка организа-
ции выставочно-ярмарочной  торговли;

  перемещение подакцизных товаров через Госу-
дарственную границу Республики Казахстан в не-
установленных местах;

  непредставление уведомления в налоговые ор-
ганы по месту нахождения (жительс тва) о дате по-
лучения подакцизных товаров, ввезенных с терри-
тории государства - члена Таможенного союза, ли-
ц ами, обязанными в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан представлять такое 
уведомление;

  невыполнение налогоплательщиком законных 
требований органов налоговой службы и их долж-
ностных лиц;

  незаконное воспрепятствование доступу долж-
ностного лица органа налоговой службы, прово-
дящего налоговую проверку, на территорию или в 
помещение, используемые налогоплательщиком  
(кроме жилых помещений) для предприниматель-
ской деятельности;

  нарушение правил оформления сопроводи-
тельных накладных, декларирования подакцизных 
товаров, за исключением этилового спирта и алко-
гольной продукции, а равно непредставление либо 
несвоевременное представление сопроводитель-
ных накладных, а также деклараций по производ-
ству и обороту подакцизных товаров, за исключени-
ем этилового спирта и алкогольной продукции;

  нарушение законодательства Республики Ка-
захстан в области государственного регулирования 
производства и оборота табачных изделий, совер-
шенное в виде:
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 - темекі бұйымдарын лицензияда көрсетілген 
мекенжайдан басқа орында өндіру, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкес келмейтін жабдықтарда өндіру;
 - лицензия берілген күннен бастап бір жыл 
ішінде темекі бұйымдарын өндіру бойынша 
қызметті жүзеге асырмау түрінде бұзу

  Этил спирті мен алкоголь өнімін қоспағанда, 
акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін 
өндіру жəне өткізу шарттарын:
 - этилдендiрiлген бензиннiң айналымы, сондай-
ақ кондициялық емес мұнай өнiмдерiн өткiзу жəне 
оларды одан əрі өңдемей сақтау;
 - мұнай өндірушілер мен жеткізушілерді 
қоспағанда, мұнай өнімдерін мұнай өнімдері база-
ларынан, автожанармай құю станцияларынан тыс 
орындарда өткізу;
 - мұнай өнімдерін ілеспе жүкқұжаттарынсыз 
өткізу жəне (немесе) тасымалдау;
 - бақылаушы есепке алу аспаптарына салынған 
пломбаларды алып тастау
 - темекі бұйымдарының Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілеген ең төменгі 
бағалардан төмен бағаларда айналымда болуы 
(экспорттан басқа);
 - мұнай өнiмдерiн жылжымалы үлгiдегi жанар-
май құю станцияларынан дала жұмыстарындағы 
ауыл шаруашылығы техникасы шоғырланған 
орындардағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерден тыс орындарда өткізу түрінде бұзу.

Біз Сізге қандай да бір қызметті бастамас 
бұрын, құқықбұзушылықтың не екенін білу үшін, 
жəне оған жол бермеу үшін, ƏҚтК мұқият танысып 
шығуға кеңес береміз.

КЕЛІСІМШАРТ
ҚР Азаматтық кодексі 378-бап. Екі неме-

се одан көп адамның азаматтық құқықтар мен 
міндеттерді белгілеу, өзгерту немесе тоқтату ту-
ралы келісімі келісімшарт деп танылады.

Əдетте, көпшілігі «келісімшарт» пен 
«мəміле» ұғымдарын бір-бірімен шатыстырып 
жатады. 

«Келісімшарт» жəне «мəміле» ұғымдарына 
төмендегідей принциптерді қолдануға болады:

  келісімшарт еркіндігі. Кəсіпкерлер өз 
құқықтарын өз еркімен жəне өз мүддесіне арнап 
ие болады жəне жүзеге асырады;

  келісімшартқа негізделумен құқықтар мен 
міндеттерді белгілеудің жəне келісімшарттың 
заңға қайшы келмейтін кез келген шарттарын 
бекітудің еркіндігі;

  келісімшартты мəжбүрлеп жасатуға жол бер-
меу;

  тараптардың еркі, олар кез келген жəне 
қандай да болсын келісімшартты жас аса алады. 
Бұл заңдарда ескерілген немесе ескерілмеген 
келісімшарт болуы мүмкін.

  келісімшарт тараптарының өз құқықтары мен 
міндеттеріндегі теңдігі;

 - отказа в пред ставлении уполномоченному орга-
ну сведений или предоставления недостоверной ин-
формации в сфере производства и оборота табач-
ных изделий, а равно непредоставления в течение 
тридцати календарных дней в письменном виде ин-
формации о внесенных изменениях и дополнениях 
в паспорт производства;
 - производства табачных изделий не по адресу, 
указанному в лицензии, на оборудовании, не соот-
ветствующем требованиям, установленным законо-
дательством Республики Казахстан;
 - неосуществления деятельности по производ-
ству табачных изделий в течение года со дня выда-
чи лицензии;

  нарушение условий производства и реализации 
отдельных видов подакцизных товаров, за исключе-
нием этилового спирта и алкогольной продукции, со-
вершенное в  виде:
 - оборота этилированного бензина, а также реа-
лизации некондиционных нефтепродуктов и их хра-
нения без дальнейшей переработки;
 - реализации нефтепродуктов, за исключением 
производителей и поставщиков нефти, не с баз не-
фтепродуктов, автозаправочных станций;
 - реализации и (или) транспортировки нефтепро-
дуктов без сопроводительных накладных;
 - срыва наложенных на контрольные приборы 
учета пломб;
 - оборота (кроме экспорта) табачных изделий 
ниже установленных Правительством Республики 
Казахстан минимальных цен;
 - реализации нефтепродуктов с автозаправочных 
станций передвижного типа не на землях сельскохо-
зяйственного назначения в местах сосредоточения 
сельскохозяйственной техники на полевых работах.

Мы принципиально рекомендуем Вам, до того, 
как начинать какую-либо деятельность - вниматель-
но ознакомиться с КоАП, чтобы сразу понять, что яв-
ляется правонарушениями, и ни в коем случае не 
допускать их. 

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 «дого-
вор» и «сделка». Договор есть разновидность 
сделки.

К понятиям «договор» и «сделка» применимы 
следующие принципы:

  свобода договора. Предприниматели приобре-
тают и реализуют свои права своей волей и в сво-
ем интересе; 

  свобода в установлении прав и обязанностей 
на основе договора и в определении любых, не 
противоречащих законодательству, условий дого-
вора;

  недопущение принуждения к заключению до-
говора;

  воля сторон, которые могут заключить любой 
договор, о чем угодно. Это может быть договор, 
предусмотренный или не предусмотренный зако-
нодательством;

  равенство сторон договора в своих правах и 
обязанностях.
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Жеке тұлғалар (ҚР азаматтары, шетелдіктер), 
заңды тұлғалар, мемлекет келісім шарт Тарапта-
ры болуы мүмкін.

Біз Сізге мəмілелерді əрдайым жазба-
ша 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.

Қолданыстағы заңдарға сəйкес төмендегідей 
мəміле түрлері нотариустың міндетті түрде 
куəландыруына жатады:

  жалдау келісімшарты;
  өсиет;
  егер заңдарда басқаша белгіленбесе, 

нотариустың куəландыруын қажет ететін мүлікті 
басқару мен мəмілелерді жасасу жөніндегі 
сенімхаттар;

  азаматтық заңдарда ескерілген жағдайларды 
санамағанда, өзге біреуге қайта сеніп тапсыру 
тəртібі бойынша ұсынылатын сенімхаттар;

  шаруашылық серіктестіктердің құрылтай 
құжаттары, шағын кəсіпкерлік субъектісі болып та-
былатын шаруашылық серіктестікті қоспағанда;

  некелік келісімшарттар;
  заң бойынша мұрагерлердің солардың 

мұрагерлікке тартылу кезектілігі туралы жəне 
олардың үлестерінің көлемі туралы келісімі;

  алименттерді төлеу туралы келісім.
Міндетті мемлекеттік тіркеуге төмендегідей 

келісімшарттар:
  жылжымайтын мүлікке қатысты мəмілелерді 

тіркеу:
  жылжымалы мүлікке қатысты мəмілелерді 

тіркеу;
  құнды қағаздарға қатысты мəмілелерді тіркеу;
  лизинг келісімшарттарын тіркеу;

Сторонами договора могут быть физические 
лица (граждане РК, иностранцы), юридические 
лица, государство.

Мы рекомендуем Вам всегда совершать сдел-
ки в письменной форме, т.к. тогда легче что-либо 
доказать (кто, что, когда должен сделать, какой то-
вар поставить) и всегда легче защитить свои инте-
ресы в суде.

Если Вы совершили сделку, Вы имеете пра-
во потребовать от другой стороны документ, под-
тверждающий исполнение (расписку, акт выпол-
ненных работ, акт сверки и т.д.). 

Финансовые документы по сделке должны 
быть оформлены в строгом соответствии с зако-
нодательством, иначе они не будут приняты в рас-
чет налоговыми службами.

В соответствии с действующим законодатель-
ством подлежат обязательному нотариальному 
удостоверению следующие виды сделок:

  договор ренты;
  завещания;
  доверенности на управление имуществом и 

на совершение сделок, требующих нотариально-
го удостоверения, если иное не установлено зако-
нодательством;

  доверенности, выдаваемые в порядке передо-
верия, кроме случаев, предусмотренных граждан-
ским законодательством;

  учредительные документы хозяйственных то-
вариществ, исключение - хозяйственное товари-
щество, являющееся субъектом малого предпри-
нимательства;

  брачные контракты;
  соглашение наследников по закону об очеред-

ности их призвания к наследству и о размере их 
долей;

  соглашение об уплате алиментов. 
Подлежат обязательной государственной 

регистрации следующие договоры:
  регистрация сделок с недвижимым имуще-

ством;
  регистрация сделок с движимым имуще-

ством;
  регистрация сделок с ценными бумагами;
  регистрация договоров лизинга;
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  қоғам үшін елеулі тарихи (соның ішінде 
археологиялық), көркемдік немесе өзге түрдегі 
мəдени құндылыққа ие мүлікке қатысты 
мəмілелерді тіркеу;

  капиталдың жылжытумен байланысты 
мəмілелерді тіркеу;

  лицензиялық мəмілелерді тіркеу;
  қойнауларды пайдалануға қатысты 

мəмілелерді тіркеу;
  мемлекеттік қарыз келісімшарттарын тіркеу;
  екінші деңгейдегі банктердің кепілдік пен 

кепілгерлік келісімшарттарын тіркеу жатады.

Келісімшарттың құрылымы
1. келісімшарттың атауы, оған қол қойылған 

күні, жасалған жері;
2. кіріспе сөзбасы (келісімшарттың тараптарын 

сипаттау);
3. келісімшарттың тақырыбы;
4. келісімшарттың бағасы;
5. тараптардың құқықтары мен міндеттері;
6. төлеу тəртібі;
7. міндеттемелерді орындау мерзімі;
8. келісімшарт бойынша міндеттемелерін 

орындамағаны үшін жауапкершілігі;
9. форс мажор (еңсерілмейтін күш жағдайлары);
10. келісімшарттың күшін сақтау мерзімі;
11. даулар мен кереғарлықтар;
12. келісімшартты өзгерту, уақытша тоқтату жəне 

тоқтату шарттары;
13. тараптардың заңды мекенжайлары мен 

қолдары.
Есіңізде болсын:

  Келісімшарт жазбаша түрде жəне 2 дана-
да жасалады!

  Келісімшарт мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде жасалынады!

  регистрация сделок с имуществом, имеющим 
значительную историческую (в том числе архео-
логическую), художественную или иную культур-
ную ценность для общества;

  регистрация сделок, связанных с движением 
капитала;

  регистрация лицензионных сделок;
  регистрация сделок на недропользование;
  регистрация государственных договоров зай-

ма; 
  регистрация договоров гарантий и поручи-

тельства банками второго уровня и т.п.

Структура договора
1. название договора, дата подписания, ме-

сто заключения;
2. преамбула (описание сторон договора);
3. предмет договора;
4. цена договора;
5. права и обязанности сторон; 
6. порядок оплаты;
7. сроки исполнения обязательств; 
8. ответственность на неисполнение обяза-

тельств по договору;
9. форс-мажор (обстоятельства непреодоли-

мой силы);
10. срок действия договора;
11. споры и разногласия;
12. условия изменения, приостановления и 

прекращения действия договора; 
13. юридические адреса сторон и подписи.
Помните:

  Договор заключается в письменной фор-
ме и в 2-х экземплярах!

  Договор заключается на государствен-
ном и русском языках!
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  Келсімшартқа өзгертулер мен 
толықтырулар тек тараптардың келісуімен 
жазбаша түрде ғана енгізіледі!

  Келісімшартқа қол қоймай тұрып, онымен 
мұқият танысып шығыңыз!

Жер учаскелерін беру процедуралары
Қазақстан Республикасының Конституция-

сына сəйкес «жер жəне оның байлығы, сулар, 
өсімдік жəне жануарлар əлемі, басқа да табиғи ре-
сурстар мемлекеттің меншігі болып таблады. Жер 
сондай-ақ заңда белгіленген шарттар мен шеңбер 
негізінде жекеменшік болып табылуы мүмкін». 
Мұндай Заң Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 20 маусымындағы №442-II Жер Кодексі 
бролып табылады. Жер Кодексі сəйкес азаматтар 
мен заңды тұлғалар жер телімдерін жекеменшік 
құқына немесе жерді пайдалану құқына алулары-
на болады. 

Алдымен жер телімдерін жекеменшікке алуды 
қарастырайық. 

Ақысыз-пұлсыз жер телімдері жекеменшікке 
беріледі: 

1) Қазақстан Республикасының азаматтары-
на - тұрғын үй-жайлардың меншiк иелерiне кондо-
миниум объектiлерiндегi мiнсiз үлесi ретiнде;

2) Қазақстан Республикасының азаматтары-
на осы Кодекстің 50-бабының 2-тармағына сəйкес 
өзiндiк қосалқы шаруашылығын жүргiзу, бағбандық, 
жеке тұрғын үй жəне саяжай құрылыстары үшiн;

2-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгіленген тəртіппен айқындалатын халықаралық 
қатысуы бар ғылыми орталықтарға;

2-2) тізбесін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын отандық өнеркəсіп орында-
рына;

3) осы Кодексте жəне Қазақстан 
Республикасының заң актiлерiнде көзделген өзге 
де жағдайларда, жер учаскесi меншiкке өтеусiз 
негiзде берiлетiн жағдайлар қосылмайды.

Жер учаскелерiн мемлекеттiк меншiктен 
жеке меншiкке беру өтеулi негiзде, өзінің жер 
учаскелерін беру жөніндегі құзыреті шегінде 
облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың), ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жергілікті атқарушы органының , 
аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), 
ауылдық (селолық) округ əкімінің  шешiмi бойынша 
ақысы бiрден төленiп нe төлеу мерзiмiн ұзартып 
сату арқылы жүргізіледі

Жер учаскесiне жеке меншiк құқығын өтеулi 
түрде беру (сату) (бұдан əрi - жер учаскелерi үшiн 
төлемақы) немесе уақытша өтеулi жер пайдала-
ну құқығын өтеулi түрде бepу (сату) төлемақысы 
(бұдан əрi - жалдау құқығын сату төлемақысы) жер 
учаскелерi үшiн төлемақының базалық ставкала-
рына түзету коэффициенттерiн қолдану арқылы 
шығарылатын кадастрлық (бағалау) құны негiзiнде 
есептеледi.

Нақты жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) 
құнын мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін 
мамандандырылған мемлекеттік кəсіпорындар 

  Изменения и дополнения в договор вно-
сятся только в письменной форме с согла-
сия сторон!

  Прежде чем подписывать договор, внима-
тельно его изучите!

Процедуры предоставления 
земельных участков 

Согласно Конституции Республики Казахстан 
«земля и ее недра, воды, растительный и живот-
ный мир, другие природные ресурсы находятся в 
государственной собственности. Земля может на-
ходиться также в частной собственности на осно-
ваниях, условиях и в пределах, установленных за-
коном». Этим Законом является Земельный ко-
декс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года 
№ 442-II (далее называть его будем «ЗК»). Со-
гласно ЗК, граждане и юридические лица могут 
получить земельные участки на праве собствен-
ности или праве землепользования. 

Разберем сначала получение земельного 
участка в собственность.

Безвозмездно, то есть даром, земельный уча-
сток предоставляется в собственность: 

1) гражданам Республики Казахстан - соб-
ственникам жилых помещений как идеальная 
доля в объектах кондоминиумов (доля земли, ко-
торую нельзя выделить в натуре, например, под 
много-этажным домом); 

2) гражданам Республики Казахстан для веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства, ин-
дивидуального жилищного и дачного строительства; 

2-1) научным центрам с международным уча-
стием, определяемым в порядке, установленном 
Правительством Республики Казахстан;

2-2) отечественным промышленным предприя-
тиям, перечень которых определяется Правитель-
ством Республики Казахстан;

3) в иных случаях, предусмотренных законо-
дательными актами Республики Казахстан. 

В остальных случаях земельные участки из го-
сударственной собственности продаются в частную 
собственность путем оплаты единовременно или в 
рассрочку, как решит местный исполнительный ор-
ган области (города республиканского значения, 
столицы), района (города областного значения), аки-
ма города районного значения, поселка, аула (села), 
аульного (сельского) округа в пределах его компе-
тенции по предоставлению земельных участков. 

Цена участка исчисляется на основе кадастро-
вой (оценочной) стоимости, рассчитываемой по спе-
циальным базовым ставкам платы за земельные 
участки с применением поправочных коэффициен-
тов, которые устанавливаются Правител  ьством Ре-
спублики Казахстан не реже одного раза в год.

А кадастровая (оценочная) стоимость кон-
кретного земельного участка определяется спе-
циализированными государственными предприя-
тиями, ведущими государственный земельный ка-
дастр, в соответствии с базовыми ставками платы 
за земельные участки, предоставляемые на воз-
мездной основе в частную собственность или в 
аренду государством, с применением к ним попра-
вочных (повышающих или понижающих) коэффи-
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мемлекеттің жеке меншікке немесе жалға өтеулі 
негізде беретін жер учаскелері үшін төлемақының 
базалық ставкаларына сəйкес оған түзету (арт-
тыратын немесе кемітетін) коэффициенттерін 
қолдана отырып белгілейді жəне облыстардың 
(республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) жергілікті атқарушы органдарының 
жер учаскелерін беру жөніндегі құзыреті шегінде 
облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың), ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) уəкілетті органы бекітетін жер учаскесінің 
кадастрлық (бағалау) құнын айқындау актісімен 
ресімдейді.

Астана қаласының, республикалық маңызы 
бар қалалардың, облыс орталықтарының 
маңындағы аймақта жəне курортты аймақта 
орналасқан елдi мекендерде (кенттер мен ауылдық 
елдi мекендерде) жеке меншiкке берiлетiн жер 
учаскелерi үшiн төлемақының базалық ставкала-
ры екi есе арттырылады.

Қазақстан Республикасының азаматтары-
на жеке меншiкке өзiндiк қосалқы шаруашылық 
жүргiзу, бағбандық жəне саяжай құрылысы үшiн 
тегiн берудiң белгiленген нормаларынан артық 
берiлетiн қосымша жер учаскелерiнiң кадастрлық 
(бағалау) құны бағаланатын учаскелерге неғұрлым 
жақын орналасқан ауылдық елдi мекендердiң жер 
учаскелерi үшiн төлемақының базалық ставкала-
рына негiзделе отырып айқындалады.

Елдi мекендердiң шегiнен тыс орналасқан, 
азаматтарға жəне мемлекеттiк емес заңды 
тұлғаларға құрылыс жүргiзу үшiн берiлген 
(берiлетiн) немесе үйлер (құрылыстар, 
ғимараттар) мен олардың кешендерi салынған жер 
учаскелерi бойынша, үйлердiң (құрылыстардың, 
ғимараттардың) пайдаланылу мақсатына сəйкес 
қызмет көрсетуге арналған жердi қоса алғанда, 
оларды кадастрлық (бағалау) құны облыстық 
маңызы бар қалаларда аталған мақсаттар 
үшiн берiлген (берiлетiн) жер учаскелерi үшiн 
төлемақының базалық ставкаларының он процентi 
мөлшерiне негiзделе отырып айқындалады.

Мемлекет ауыл шаруашылығы өндiрiсiн 
жүргiзу үшiн беретiн жер учаскелерiнiң 
кадастрлық (бағалау) құнын айқындау кезiнде 
жер учаскесiнiң сапалық жай-күйiне, орналасу-
ына, сумен қамтамасыз етiлуiне, қызмет көрсету 
орталықтарынан қашықтығына байланысты түзету 
(арттыратын немесе кемiтетiн) коэффициенттерi 
қолданылады.

Жоғарыда атап көрсетілгендей, жер 
учаскелерін меншікке немесе жер пайдалануға 
беруді облыстардың (республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың), аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы ор-
гандары, аудандық маңызы бар қалалар дың, 
кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық 
(селолық) округтердің əкімдері осы Кодексте 
белгіленген өз құзыреті шегінде жүзеге асырады.

Осы Кодекске сəйкес жеке меншiкте болмай-
тын жер учаскелерiн қоспағанда, мемлекеттiк 

циентов и оформляется актом определения када-
стровой (оценочной) стоимости земельного участ-
ка, утверждаемым уполномоченным органом об-
ласти (города республиканского значения, столи-
цы), района (города областного значения) в пре-
делах компетенции местных исполнительных ор-
ганов областей (города республиканского значе-
ния, столицы), районов (городов областного зна-
чения) по предоставлению земельных участков.

Базовые ставки платы за земельные участки, 
предоставляемые в частную собственность в на-
селенных пунктах (поселки и сельские населен-
ные пункты), расположенных в пригородной зоне 
городов Астаны, республ иканского значения, об-
ластных центров и курортной зоне, увеличивают-
ся в два раза. 

Кадастровая (оценочная) стоимость допол-
нительных земельных участков, предоставляе-
мых гражданам Республики Казахстан в частную 
собственность для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства и дачного строительства 
сверх установленных норм бесплатной передачи, 
определяется исходя из базовых ставок платы за 
земельные уч астки сельских населенных пунктов, 
наиболее близко расположенных к оцениваемым 
участкам. 

По земельным участкам, расположенным за 
пределами черты населенных пунктов, предостав-
ленным (предоставляемым) гражданам и негосу-
дарственным юридическим лицам под застройку 
или застроенным зданиями (строениями, соору-
жениями) и их комплексами, включая земли, пред-
назначенные для обслуживания зданий (строений 
и сооружений) в соответствии с их назначением, 
кадастровая (оценочная) стоимость определяется 
исходя из размера десяти процентов от базовых 
ставок платы за  земельные участки, предостав-
ленные (предоставляемые) для указанных целей 
в городах областного значения. 

При определении кадастровой (оценочной) 
стоимости земельных участков, указанных выше, 
применяются поправочные коэффициенты за уда-
ленность этих участков от центров сферы обслу-
живания.

Как уже было сказано, предоставление зе-
мельных участков в частную собственность отно-
сится к компетенции местного исполнительного ор-
гана города республиканского значения, столицы 
в области регулирования земельных отношений, 
районного (кроме районов в городах) исполнитель-
ного органа в области регулирования земельных 
отношений в пределах границ района, за исклю-
чением земель населенных пунктов, местного ис-
полнительного органа города областного значения 
в области регулирования земельных отношений в 
пределах границ (черты) города и на территории, 
переданной в его административное подчинение; 
акимов города районного значения, поселка, аула 
(села), аульных (сельских) округов в области регу-
лирования земельных отношений в пределах гра-
ницы (черты) города, поселка, сельского населен-
ного пункта. Не допускается отказ в предоставле-
нии в собственность гражданам и негосударствен-
ным юридическим лицам земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности, если 
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меншiктегi жер учаскелерi азаматтар мен 
мемлекеттiк емес заңды тұлғаларға жеке меншiкке 
берiлуi мүмкiн.

Қазақстан Республикасы азаматтарының 
жеке меншiгiнде болуы мүмкiн: 

  шаруа қожалығы
  фермер қожалығы
  өзiндiк қосалқы шаруашылық жүргiзу, 
  орман өсiру, 
  бағбандық,
  жеке тұрғын үй жəне 
  саяжай құрылысы үшiн, 
  сондай-ақ үйлердi (құрылыстарды, 

ғимapaттарды) oлардың мақсатына сəйкес қызмет 
көрсетуге арналған жердi қоса алғанда, өндiрiстiк 
жəне өндiрiстiк емес, оның iшiнде тұрғын үйлердi 
(құрылыстарды, ғимараттарды) мен олардың 
кешендерiн салуға берiлген (берiлетiн) немесе 
олар салынған жер учаскелерi 

Шаруа немесе фермер қожалығын, өзiндiк 
қосалқы шаруашылық жүргiзу, орман өсiру, 
бағбандық, жеке тұрғын үй жəне саяжай құрылысы 
үшiн берiлген жер учаскесiнiң меншiк иесi болып 
табылатын азамат Қазақстан Республикасының 
азаматтығынан шыққан кезде меншiк құқығы 
иелiктен алынуға немесе қайта ресiмделуге 
тиiс. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскесiнiң меншiк иесi болып табылатын аза-
мат Қазақстан Республикасының азаматтығынан 
шыққан кезде жер учаскесi мемлекет меншiгiне 
қайтарылуға тиiс не жер учаскесiне құқық 10 жылға 
дейiн жалдау шартымен уақытша жер пайдалану 
құқығына бiр жыл iшiнде қайта ресiмделуге тиiс. 
Жер учаскесi мемлекет меншiгiне қайтарылған 
кезде, жер учаскесiнiң сатып алу бағасы меншiк 
иесiне осы учаскенi мемлекеттен сатып алған 
баға бойынша, жер учаскелерiн сатудан түсетiн 
қаражат есебiнен төленедi.

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк 
емес заңды тұлғаларының жеке меншiгiнде болуы 
мүмкiн 

  тауарлы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу, 
  орман өсiру үшiн, 
  үйлердi (құрылыстарды, ғимараттарды) 

олардың мақсатына сəйкес қызмет көрсетуге 
арналған жердi қоса алғанда, өндiрiстiк жəне 
өндiрiстiк емес, оның iшiнде тұрғын үйлер 
(құрылыстар, ғимараттар) мен олардың 
кешендерiн салу үшiн берiлген (берiлетiн) немесе 
олар салынған жер учаскелерi.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскесiне жеке меншік құқығын табыстыру ақылы 
негiзде жүргiзiледi.

Шаруа немесе фермер қожалығын, тауарлы 
ауыл шаруашылығы өндірісін жəне орман өсіруді, 
тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жəне ор-
ман өсірудіжүргiзу үшiн жер учаскесiне (жер 
учаскелерiне) жеке меншiк құқығының табыста-
луына мүдделi азаматтар мен мемлекеттiк емес 
заңды тұлғалардың:

1) жер учаскесiне жеке меншiк құқығын жер 
учаскесiнiң осы Кодекстiң 10 жəне 11-баптарына 

в соответствии с ЗК эти земельные участки могут 
находиться в частной собственности.

Земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности, могут быть предоставле-
ны в частную собственность гражданам и негосу-
дарственным юридическим лицам, за исключени-
ем земельных участков, которые в соответствии с 
ЗК не могут находиться в частной собственности 
(особого назначения, земли обороны и т.д.).

В частной собственности граждан Республи-
ки Казахстан могут находиться земельные участ-
ки для ведения:

  крестьянского хозяйства,
  фермерского хозяйства, 
  личного подсобного хозяйства, 
  лесоразведения, 
  садоводства, 
  индивидуального жилищного строительства,
  индивидуального дачного строительства, 
  под застройку или застроенные производ-

ственными и непроизводственными, в том числе 
жилыми, зданиями (строениями, сооружениями) 
и их комплексами, включая земли, предназначен-
ные для обслуживания зданий (строений, соору-
жений) в соответствии с их назначением. 

Однако необходимо знать, что при выходе 
гражданина, являющегося собственником земель-
ного участка, предоставленного для ведения кре-
стьянского или фермерского хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, лесоразведения, садовод-
ства и дачного строительства, из гражданства Ре-
спублики Казахстан право собственности подлежит 
отчуждению или переоформлению на другое лицо. 
При выходе гражданина, являющегося собствен-
ником земельного участка сельскохозяйственно-
го назначения, из гражданства Республики Казах-
стан земельный участок подлежит возврату в соб-
ственность государства либо право на земельный 
участок должно быть в течение одного года пере-
оформлено в право временного землепользова-
ния на условиях аренды сроком до 10 лет. При воз-
врате земельного участка в государственную соб-
ственность собственнику выплачивается цена зе-
мельного участка, по которой этот участок был при-
обретен у государства, за счет средств, поступаю-
щих от продажи земельных участков. 

В частной собственности частных компаний 
(юридических лиц), созданных по законодатель-
ству Республики Казахстан, могут находиться зе-
мельные участки, предоставленные:

  для ведения товарного сельскохозяйственно-
го производства, 

  лесоразведения, 
  под застройку или застроенные производ-

ственными и непроизводственными, в том числе 
жилыми, зданиями (строениями, сооружениями) 
и их комплексами, включая земли, предназначен-
ные для обслуживания зданий (строений, соору-
жений) в соответствии с их назначением.

Предоставление права частной собственно-
сти на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения осуществляется на платной основе. 

Граждане и частные компании, заинтересо-
ванные в предоставлении права частной соб-
ственности на земельный участок для ведения 
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сəйкес анықталатын кадастрлық (бағалау) құнына 
тең бағамен сатып алуына;

2) жер учаскесiне жеке меншiк құқығын оның 
кадастрлық (бағалау) құнына қарай айқындалатын 
жеңiлдiктi бағамен сатып алуына болады.

Бұл ретте əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер бойын-
ша жер учаскелерiне жеңiлдiктi бағаның мөлшерiн 
Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

Жер пайдалану құқығын табыстау, беру жəне 
оның ауысуы жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты 
ескерiле отырып жүзеге асырылуға тиiс.

Азаматтар жəне мемлекеттiк емес заңды 
тұлғалардың бөлек меншiгiне:

  тұрғын халықтың қажетiне арнап пайдаланы-
латын жəне соған арналған жайылымдық жəне 
шабындық алқаптар;

  ортақ пайдаланудағы жолдар, оның iшiнде 
шаруашылықаралық жəне мекенаралық маңызы 
бар, сондай-ақ ортақ пайдаланудағы жер 
учаскелерiне өтуге арналған жолдар;

  жер учаскелерiнiң екi немесе одан көп меншiк 
иелерi немесе жер пайдаланушылар бiрлесiп пай-
даланатын суландыру құрылыстары (суландыру 
каналдары, суағарлар, құдықтар, суат пункттерi) 
орналасқан жер учаскелерi берiлмейдi.

Жер учаскесiн сатып алуға мүдделi тұлғалар 
жер учаскесi орналасқан жердегi облыстың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың), 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
жергілікті атқарушы органына, аудандық маңызы 
бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық 
(селолық) округтің əкіміне өтiнiм бередi, ол өтiнiм 
жер учаскесiнiң нысаналы мақсатына қарай осы 
Кодекстiң 43-45-баптарында белгiленген тəртiппен 
қаралады.

Жеке немесе мемлекеттiк емес заңды тұлға 
бұрын өзiне жер пайдалануға берiлген жер 
учаскесiн жеке меншiкке сатып алуға ниет бiлдiрген 
жағдайда, осы тұлға облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың), ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органына, аудандық маңызы бар 
қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық 
(селолық) округтің əкіміне өтiнiш бередi.

Өтiнiшке:
  жер учаскесiне сəйкестендіру құжаты немесе 

құжаттың нотариат куəландырған көшiрмесi;
  салық төлеушi куəлiгiнiң көшiрмесi;
  бюджеттiң алдында берешегi бар неме-

се жоқ екендiгi (жер салығы жəне (немесе) жер 
учаскелерiн пайдалану төлемақысы) туралы 
салық органының анықтамасы;

  жер учаскесiмен мəмiле жасасуға кедергi 
келтiретiн ауыртпалықтардың жоқ екендiгi туралы 
жылжымайтын мүлiк орталығынан анықтама;

  заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу туралы 
куəлiктiң көшiрмесi қоса берiледi.

Жер учаскесі орналасқан жердегі облыстың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың), 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
уəкілетті органы жер учаскесін кадастрлық 
құжаттама бойынша сəйкестендіреді, жер 

крестьянского или фермерского хозяйства, товар-
ного сельскохозяйственного производства и лесо-
разведени я, могут: 

1) приобрести право частной собственности 
на земельный участок по цене, равной кадастро-
вой (оценочной) стоимости земельного участка, 
определяемой в соответствии со статьями 10 и 11 
настоящего Кодекса; 

2) приобрести право частной собственности 
на земельный участок по льго  тной цене, опреде-
ляемой от его кадастровой (оценочной) стоимо-
сти. При этом размер льготной цены на земельные 
участки по административно-территориальным 
единицам устанавливается Правительством Ре-
спублики Казахстан. 

Предоставление, передача и переход права 
собственности должны осуществляться с учетом 
целевого назначения земельного участка. Не мо-
гут быть предоставлены в раздельную собствен-
ность граждан и негосударственных юридических 
лиц земельные участки, занятые: 

  пастбищными и сенокосными угодьями, исполь-
зуемыми и предназначенными для нужд населения; 

  дорогами общего пользования, в том чис-
ле дорогами межхозяйственного и межселенного 
значения, а также предназначенными для д   оступа 
на земельные участки общего пользования; 

  обводнительными сооружениями совместного 
пользования (обводнительные каналы, сбросы, ко-
лодцы, пункты водопоя) двух или более собственни-
ков земельных участков или землепользователей. 

Лица, заинт              ересованные в покупке земельно-
го участка, подают ходатайство в местный испол-
нительный орган области (города республикан-
ского значения, столиц ы), района (города област-
ного значения), акиму города районного значения, 
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа 
по месту нахождения земельного участка, кото-
рое рассматривается в зависимости от целевого 
назначения земельного участка. 

При намерении выкупа физическим или не-
государственным юридическим лицом в частную 
собственность земельного участка, ранее пре-
доставленного ему в землепользование, данное 
лицо подает заявление в местный исполнитель-
ный орган области (города республиканского зна-
чения, столицы), района (города областного зна-
чения), акиму города районного значения, посел-
ка, аула (села), аульного (сельского) округа. 

К заявлению прилагаются: 
  документ, удостоверяющий право на земельный 

участок, или копия документа, заверенная нотари-
ально;

  копия свидетельства налогоплательщика; 
  справка налогового органа о наличии или об 

отсутствии задолженности перед бюджетом (зе-
мельный налог и (или) плата за пользование зе-
мельными участками); 

  справка из центра недвижимости об отсут-
ствии обременений на земельный участок, пре-
пятствующих заключению сделок; 

  копия свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица. 

Уполномоченный орган области (города респу-
бликанского значения, столицы), района (города об-
ластного значения) по месту нахождения земельно-
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учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын бекітеді 
жəне жер учаскесіне жеке меншік құқығын беру ту-
ралы шешімнің жобасын дайындайды.

Жер учаскесiн меншiкке беру туралы шешiм 
жер пайдаланушы жергiлiктi атқарушы органға 
жазбаша нысанда өтiнiш берген күннен бастап бiр 
ай мерзiмде қабылдануға тиiс.

Жер учаскесі орналасқан жердегі облыстың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың), 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
уəкілетті органы сатып алушымен жер учаскесін 
сатып алу-сату шартын жасасады жəне оған қол 
қояды.

Егер Сізде жер учаскесін сатып алуға жеткілікті 
сома болмаған жағдайда, Сіз өкілетті органға (уча-
ске беретін əкімшілікке) өтініш жазуыңызға бола-
ды, онда төлем он жылға дейiн төлеу мерзiмiн 
ұзарту арқылы жүргiзiлуi мүмкiн. Жер учаскелерiн 
төлеу мерзiмiн ұзарту арқылы алған тұлғаларға 
жер учаскесінің  бағасын толық төленгенге дейiн 
мəмiле (сату, жалға немесе өтеусiз пайдалануға 
беру, шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң 
жарғылық капиталына салым немесе жарна 
ретiнде бepу) жасасуға тыйым салынады. Аталған 
тұлғалардың жер учаскесiн кепiлге беруiне оның 
сатып алу бағасының кемiнде елу процентiн 
төлеген жағдайда рұқсат етiледi. Бұл ретте жер 
учаскесiнiң сатып алу бағасы төленген бөлiгi ғана 
кепiл нысанасы бола алады.

Төлеу мерзiмi ұзартылып сатылған жер 
учаскесiмен мəмiле жасасуға шектеулер жер 
учаскесiн сатып алу-сату шартында жəне жер 
учаскесiне сəйкестендіру құжатта көрсетiледi. 
Жəне кепілге тек сатып алу бағасы төленген жер 
учаскесі ғана жатады. Бірақ бұл келісім шарт-
та атап көрсетілуі тиіс! Сіз сатып алу бағасын 
төлегеннен соң, Сізге Жер учаскесiн сатып алу 
бағасын төлегені туралы құжат берілуі тиіс, ол са-
тып алу-сату шартындағы жəне жер учаскесiне 
сəйкестендіру құжаттағы осы шектеудi алып 
тастауға негiз болады. 

Сатып алушы берiлген жер учаскесiне 
төлемақы жасау жөнiндегi мiндеттемелердi 
шартта белгiленген мерзiмде орындамаған 
жағдайда əрi шартта өзгеше көзделмесе, учаске-
ге төлемақы жасалуға тиiстi күннен бастап сатып 
алушы төлемақыны жасаған күнге дейiнгi мерзiмi 
өткен сомаға тұрақсыздық айыбы төленуге тиiс. 
Тұрақсыздық айыбының мөлшерi Қазақстан Ре-
спубликасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру 
ресми ставкасы негiзге алына отырып есептеледi.

Жер учаскесiн сатып алу-сату шарты жəне 
жер учаскесiнiң сатып алу бағасын төлеу тура-
лы құжат жер учаскесіне сəйкестендіру құжатберу 
үшiн негiз болып табылады.

Жер учаскесiн төлеу мерзiмiн ұзартып сатқан 
кезде, сатып алушыға сатып алу-сату шарты 
негiзiнде берiлетiн жер учаскесiне сəйкестендіру 
құжатқа, учаскенi кепiлге берудi қоспағанда, 
мəмiле жасасуға тыйым салынатыны туралы 
тиiстi жазба жасалады.

го участка идентифицирует земельный участок по 
кадастровой документации, утверждает кадастро-
вую (оценочную) стоимость земельного участка и 
готовит проект решения о предоставлении права 
частной собственности на земельный участок.

Решение о предоставлении земельного участ-
ка в собственность должно быть принято в месяч-
ный срок со дня подачи землепользователем за-
явления в письменный форме в местный испол-
нительный орган.

Уполномоченный орган области (города респу-
бликанского значения, столицы), района (города об-
ластного значения) по месту нахождения земельно-
го участка составляет и подписывает с покупателем 
договор купли-продажи земельного участка.

Если у Вас нет достаточной суммы для опла-
ты стоимости земельного участка, Вы можете напи-
сать заявление в уполномоченный орган (акимат, 
выдающий участок), и тогда оплата может произ-
водиться в рассрочку до десяти лет. Лицам, полу-
чившим земельные участки в рассрочку, запреща-
ется сов ершать сделки (продажа, передача в арен-
ду или безвозмездное пользование, передача в ка-
честве вклада или взноса в уставные капиталы хо-
зяйствующих субъектов) до полной оплаты выкуп-
ной цены земельного участка. Передача в залог зе-
мельного участка указанными лицами допускается 
при оплате не менее пятидесяти процентов от его 
выкупной цены. Ограничения по совершению сде-
лок с земельным участком, проданным в рассроч-
ку, отражаются в договоре купли-продажи земель-
ного участка и в идентификационном документе 
на земельный участок. При этом предметом зало-
га может быть только та часть земельного участка, 
за который оплачена выкупная цена. Но это долж-
но быть отражено в договоре! Когда Вы все выпла-
тили, Вам должен быть выдан документ об оплате 
выкупной цены земельного участка, который явля-
ется основанием для снятия данного ограничения 
в договоре купли-продажи и в идентификационном 
документе на земельный участок.

В случаях, когда покупат  ель, получивший зе-
мельный участок, не исполняет обязанности по 
его оплате в установленный договором срок, про-
давец вправе потребовать оплаты переданно-
го земельного участка или возврата его. В случа-
ях, когда покупатель не исполняет обязанности по 
оплате переданного земельного участка в уста-
новленный договором срок и иное не предусмо-
трено договором, подлежит уплате неустойка на 
просроченную сумму со дня, когда участок дол-
жен был быть оплачен, до дня оплаты участка по-
купателем. Размер неустойки исчисляется исходя 
из официальной ставки рефинансирования Наци-
онального Банка Республики Казахстан.

Договор купли-продажи земельного участка 
и документ об оплате выкупной цены земельного 
участка являются основанием для выдачи иденти-
фикационного документа на земельный участок.

При продаже земельного участка в рассрочку 
в идентификационном докум енте на земельный 
участок, выдаваемом покупателю на основании 
договора купли-продажи, делается соответствую-
щая запись о запрете на совершение сделок, за 
исключением передачи участка в залог.
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Мемлекеттік меншіктегі жер учаскелері 
жəне сол жер учаскелерін жалдау құқығы сауда-
саттықта (конкурстарда, аукциондарда) сату 
объектілері болуы мүмкін. Мемлекеттік меншіктегі 
жер учаскесі немесе жер учаскесін жалдау құқығы 
сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) алу:

1) инвестициялық стратегиялық жобаларды 
іске асыру үшін;

2) халықаралық шарттарға сəйкес шет мем-
лекеттерге жəне халықаралық ұйымдарға;

3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
жер пайдаланушыларына;

4) мемлекеттік органдар өткізетін объектілерді 
салу жөніндегі кон курстарды (тендерлерді) жеңіп 
алған тұлғаларға жəне мұндай құры лыс тікелей 
аталған тұлғаларға жер учаскесін беруді талап ет-
кен кезде;

5) жеке жəне заңды тұлғаларға оларға 
меншік құқығымен жəне (немесе) өзге де зат-
тай құқықпен тиесілі үйлерді (құрылыстарды, 
ғимараттарды) пайда лану жəне ұстау үшін, оның 
ішінде іргелес аумақтағы үйлерді (құрылыстарды, 
ғимараттарды) Қазақстан Республикасының 
сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 
туралы заңнамасында белгіленген тəртіппен 
бекітілген сəулет-қала құрылысы жəне (немесе) 
құрылыс құжаттамасына сəйкес кеңейту жəне ре-
конструкциялау үшін;

6) кондоминиум объектісін пайдалану жəне 
ұстау үшін кондоминиумға қатысушыларға;

7) жайылымдық жəне шабындық алқаптарды 
халықтың жеке ауласын ұстау, сондай-ақ бақша 
өсіру жөніндегі мұқтажын қанағаттандыру 
мақсатында пайдалану үшін;

8) Қазақстан Республикасының жер 
қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы 
заңнамасына сəйкес жасалған келісімшарттың 
негізінде жер қойнауын пайдалану мақсаттары 
үшін;

9) Қазақстан Республикасының инвести-
циялар туралы заңнамасына сəйкес жасалған 
келісімшарттың негізінде мемлекеттік заттай 
гранттар ретінде;

10) арнайы экономикалық аймақтардың, 
индустриялық аймақтардың жерлері құрамынан;

11) теміржол, автомобиль, теңіз жəне ішкі 
су, əуе, құбыржолы көлігінің мұқтажы үшін, бай-
ланыс пен энергетика мұқтажы үшін, сондай-ақ 
мемлекеттік маңызы бар өзге де объектілерді салу 
үшін;

12) халықтың мұқтажын қанағаттандыруға 
арнал ған ортақ пайдаланудағы объектілерге 
(су құбырлары, жылу трассалары, тазар-
ту құрылыстары жəне басқа да инженерлік-
коммуникациялық желілер мен жүйелер), 
сондай-ақ осы Кодекстің 107-бабы 3-тармағының 
10) тармақшасына сəйкес арнайы мақсаттағы 
объектілерге;

13) осы Кодекстің 121-бабына сəйкес жерді 
ерек ше шарттармен пайдалану аймақтарын 
белгілеу үшін;

Земельные участки и право аренды на земель-
ные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности, также могут продаваться на торгах (кон-
курсах, аукционах). Предоставление земельных 
участков или права аренды земельных участков, на-
ходящих ся в государственной собственности и не 
предоставленных в землепользование, осущест-
вляется на торгах (конкурсах, аукционах), за исклю-
чением случаев, когда земельный участок или пра-
во аренды земельного участка предоставляется:

1) для реализации инвестиционных стратеги-
ческих проектов;

2) иностранным государствам и международ-
ным организациям в соответствии с международ-
ными договорами;

3) государственным землепользователям Ре-
спублики Казахстан;

4) лицам, выигравшим конкурсы (тендеры) 
по строительству объектов, проводимые государ-
ственными органами, и когда такое строительство 
требует предоставления земельного участка не-
посредственно указанным лицам;

5) физическим и юридическим лицам для 
эксплуатации и содержания зданий (строений, 
сооружений), принадлежащих им на праве соб-
ственности и (или) иных вещных прав, в том чис-
ле для расширения и реконструкции зданий (стро-
ений, сооружений) на прилегающей территории в 
соответствии с архитектурно-градостроительной 
и (или) строительной документацией, утвержден-
ной в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан об архитектурной, градо-
строительной и строительной деятельности;

6) участникам кондоминиума для эксплуата-
ции и содержания объекта кондоминиума;

7) для использования пастбищных и сенокос-
ных угодий в целях удовлетворения нужд населе-
ния по содержанию их личного подворья, а также 
огородничества;

8) для целей недропользования на основа-
нии контракта, заключенного в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан о недрах 
и недропользовании;

9) в качестве государственных натурных 
грантов на основании контракта, заключенного 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об инвестициях;

10) из состава земель специальных экономи-
ческих зон, индустриальных зон;

11) для нужд железнодорожного, автомобиль-
ного, морского и внутреннего водного, воздушно-
го, трубопроводного транспорта, для нужд связи и 
энергетики, а также для строительства иных объ-
ектов, имеющих государственное значение;

12) под объекты общего пользования, предна-
значенные для удовлетворения нужд населения 
(водопроводы, теплотрассы, очистные сооруже-
ния и другие инженерно-коммуникационные сети 
и системы), а также под объекты специального на-
значения;

13) для установления зон с особыми условия-
ми пользования землей;

14) для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, индивидуального жилищного и 
дачного строительства;
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14) осы Кодекстің 9-бабының 3-тармағына 
сəйкес өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу, 
бағбандық, жеке тұрғын үй жəне саяжай 
құрылыстары үшін;

15) мемлекеттік жəне өңірлік бағдарламаларда 
көзделген объектілерді салу, мемлекеттік 
мүдделерді жəне қоғамдық маңызды мақсаттарға 
қол жеткізуді қамтамасыз ететін инвестициялық 
жобалар үшін;

16) осы Кодекстің 9-бабының 3-тармағына 
сəйкес халықаралық қатысуы бар ғылыми 
орталықтар мен отандық өнеркəсіп орындарына;

17) концессиялық жобаларды іске асыру үшін 
концес сионерлерге;

18) инвестициялық жəне инновациялық жоба-
ларды іске асыру үшін ұлттық компания мəртебесі 
бар əлеу меттік-кəсіпкерлік корпорацияларға 
берілетін жағ дай ларды қоспағанда, мемлекеттік 
меншіктегі жəне жер пайдалануға берілмеген 
жер учаскелерін немесе жер учаскелерін жалдау 
құқығын беру сауда-саттық тарда (конкурстарда, 
аукциондарда) жүзеге асырылады.

Уақытша жер пайдалану мерзімі аяқталып 
келе жатқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскелері уақытша жер пайдаланушы жаңа 
мерзімге уақытша жер пайдалану туралы шарт жа-
сасудан бас тартқан жағдайда ғана сауда-саттыққа 
(конкурстарға, аукциондарға) шығарылады.

Сатуға арналған жер учаскесі :
  жер учаскесінің шекарасы айқындалғаннан;
  жер учаскесінің нысаналы мақсаты жəне оның 

кадастрлық (бағалау) құны анықталғаннан;
  құрылыс объектілерін инженерлік-техникалық 

қамтамасыз ету желілеріне қосудың техникалық 
шарттары анықталғаннан;

   сауда-саттық (конкурстар, аукциондар) өткізу 
туралы шешім қабылданғаннан;

  сауда-саттық (конкурстар, аукциондар) өткізу 
туралы хабарлама жарияланғаннан кейін сауда-
саттыққа шығарылады.

Жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау 
құқығын сатушы ретінде жергілікті атқарушы орган 
өкілдік етеді. Сауда-саттық (конкурстар, аукцион-
дар) ұйымдас тырушы ретінде меншік иесі неме-
се онымен жасалған шарт негізінде əрекет етуші 
мамандандырылған ұйым өкілдік етеді.

Жер учаскелерін жалға алу немесе пайда-
лану

Жоғарыда айтылғандай, жекеменшікке жер 
учаскелері беру жергілікті атқарушы биліктің 
құзыертіне жтады, олар жер учаскелеріне 
жекеменшік құқығын береді (жоғары қара).

Азаматтарға жəне заңды тұлғаларға 
жер пайдалану құқығын табыстау облыстың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың), 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
жергілікті атқарушы органының шешімі негізінде, 
ал арнайы экономикалық аймақ аумағында ар-
найы экономикалық аймақ əкімшілігінің шешімі 
негізінде жер учаскесіне құқық табыстау жөніндегі 
құзыретке сəйкес жүргізіледі.

15) для строительства объектов, предусмо-
тренных государственными и региональными про-
граммами, инвестиционных проектов, обеспечи-
вающих государственные интересы и достижение 
общественно значимых целей;

16) научным центрам с международным участи-
ем и отечественным промышленным предприятиям;

17) концессионерам для реализации концес-
сионных проектов;

18) социально-предпринимательским корпо-
рациям, имеющим статус национальной компа-
нии, для реализации инвестиционных и инноваци-
онных проектов.

Земельные участки сельскохозяйственного 
назначения, по которым истекает срок временного 
землепользования, выставляются на торги (кон-
курсы, аукционы) только в случае отказа времен-
ного землепользователя от заключения договора 
о временном землепользовании на новый срок.

Земельный участок, предназначенный для 
продажи, выставляется на торги после:

  определения границ земельного участка;
  определения целевого назначения земельного 

участка и его кадастровой (оценочной) стоимости;
  определения технических условий подключе-

ния объектов строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

  принятия решения о проведении торгов (кон-
курсов, аукционов);

  публикации сообщения о проведении торгов 
(конкурсов, аукционов).

В качестве продавца земельного участка 
или права аренды земельного участка выступает 
местный исполнительный орган, ко торый опреде-
ляет форму проведения торгов (конкурсов, аукци-
онов), начальную цену предмета торгов и сумму 
задатка. В качестве организатора торгов (конкур-
сов, аукционов) выступает собственник или дей-
ствующая на основании договора с ним специали-
зированная организация.

Аренда или пользование земельными 
участками.

Как уже было сказано, предоставление зе-
мельных участков в частную собственность отно-
сится к компетенции местных исполнительных ор-
ганов, которые предоставляют право собственно-
сти на земельные участки (смотри выше).

Предоставление права землепользования 
гражданам и юридическим лицам производится на 
основании решения местного исполнительного ор-
гана области (города республиканского значения, 
столицы), района (города областного значения), а 
на территории специальной экономической зоны — 
на основании решения администрации специальной 
экономической зоны, в соответствии с компетенци-
ей по предоставлению права на земельный участок. 

Земельный участок может быть предоставлен 
гражданам и юридическим лицам на праве вре-
менного возмездного землепользования (аренды) 
или на праве временного безвозмездного земле-
пользования. 

Земельные участки на праве временного без-
возмездного землепользования могут предостав-
ляться гражданам Республики Казахстан и юриди-
ческим лицам Республики Казахстан: 
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Жер учаскесi азаматтар мен заңды тұлғаларға 
уақытша өтеулi жер пайдалану (жалдау) немесе 
уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығымен берiлуi 
мүмкiн. 

Жер учаскесi азаматтар мен заңды тұлғаларға 
уақытша өтеулi жер пайдалану (жалдау) немесе 
уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығымен берiлуi 
мүмкiн.

Жер учаскелерi Қазақстан Республикасының 
азаматтары мен Қазақстан Республикасының 
заңды тұлғаларына уақытша өтеусiз жер пайдала-
ну құқығымен:

  шалғайдағы мал шаруашылығы (маусымдық 
жайылымдар) үшiн;

  тұрғын халықтың мал жаюы мен шөп шабуы 
үшiн;

  мемлекеттiк жер пайдаланушыларға;
  бақша өcipу үшiн;
  қызметтiк жер телiмі түрiнде;
  ортақ пайдаланылатын жолдарды салу, 

мемлекеттiк меншiктегi жəне əлеуметтiк-мəдени 
мақсаттағы объектiлер құрылысы кезеңiне;

  тозған жəне бүлiнген жерлердi қалпына келтiру 
кезiнде;

  концессия шартының қолданылу мерзіміне;
  Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгiленген тəртiппен үйлердi (үй-жайларды) 
жəне ғимараттарды уақытша өтеусiз пайдалануға 
берген кезде;

  ғибадат объектiлерi үшiн;
  осы Кoдексте жəне Қазақстан Республикасының 

заң актiлерiнде көзделген өзге жағдайларда 
берiлуi мүмкiн.

Уақытша өтеулi жер пайдалану құқығы қысқа 
мерзiмдi (5 жылға дейiн) жəне ұзақ мерзiмдi (5 
жылдан 49 жылға дейiн) болуы мүмкiн. Уақытша 
өтеусiз жер пайдалану мерзiмi жер учаскелерiн 
қызметтiк жер телiмi түрiнде жəне тозған əрi 
бүлiнген жердi қалпына келтiру үшiн берiлетiн 
жағдайларды қоспағанда, сондай-ақ концессиялық 
жобаларды іске асыру үшін жер учаскелерін беру 
жағдайларында бес жылдан аспауға тиiс. Үйлер 
(үй-жайлар) мен ғимараттарға берiлген жер 
учаскесiн уақытша өтеусiз жер пайдалану мерзiмi 
үйлердi (үй-жайларды) жəне ғимараттарды, соның 
iшiнде ғибадат құрылыстарын уақытша өтеусiз 
пайдалану мерзiмiмен айқындалады. Уақытша 
өтеулi жер пайдалану құқығы шаруа немесе фер-
мер қожалығын жəне тауарлы ауыл шаруашылығы 
өндiрiсiн жүргiзу үшiн Қазақстан Республикасының 
азаматтарына жəне мемлекеттiк емес заңды 
тұлғаларына - 49 жылға дейiнгi мерзiмге дейін 
беріледі.

Уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығындағы 
жер учаскелерiн иелiктен шығаруға, соның iшiнде 
оларды кейiнгi жер пайдалануға бepугe жол 
берiлмейдi.

Жер учаскесiне уақытша өтеулi (қысқа 
мерзiмдi жəне ұзақ мерзiмдi) жер пайдалану (жал-
дау) құқығы азаматтарға, мемлекеттiк емес заңды 
тұлғаларға, сондай-ақ халықаралық ұйымдарға 
табысталуы мүмкiн.

  для отгонного животноводства (сезонные паст-
бища); 

  для выпаса скота населения и сенокошения; 
  для ведения огородничества; 
  в виде служебных земельных наделов; 
  на период строительства дорог общего поль-

зования, объектов государственной собственно-
сти и социально-культурного назначения; 

  при восстановлении деградированных и нару-
шенных земель; 

  на срок действия договора концессии;
  при предоставлении в установленном законо-

дательством Республики Казахстан порядке зда-
ний (помещений) и сооружений во временное без-
возмездное пользование; 

  для объектов культовых сооружений; 
  в иных случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и законодательными актами Республи-
ки Казахстан.

Право временного возмездного землепользо-
вания может быть краткосрочным (до 5 лет) и дол-
госрочным (от 5 до 49 лет). Право временного без-
возмездного землепользования предоставляется на 
срок до 5 лет, за исключением случаев предоставле-
ния земельных участков в виде служебных земель-
ных наделов и для восстановления деградирован-
ных и нарушенных земель, а также в случаях предо-
ставления земельных участков для реализации кон-
цессионных проектов. Срок временного безвозмезд-
ного землепользования земельного уча стка, предо-
ставленного под здания (помещения) и сооружения, 
определяется сроком временного безвозмездного 
пользования зданиями (помещениями) и сооруже-
ниями, в том числе культовыми. Право временно-
го возмездного землепользования для ведения кре-
стьянского или фермерского хозяйства и товарного 
сельскохозяйственного производства предоставля-
ется гражданам и негосударственным юридическим 
лицам Республики Казахстан на срок до 49 лет.

Отчуждение земельных участков, находящих-
ся на праве временного безвозмездного земле-
пользования, в том числе передача их во вторич-
ное землепользование не допускается.

Право временного возмездного (краткосроч-
ного и долгосрочного) землепользования (аренды) 
земельным участком может предоставляется как 
гражданам, так и частным юридическим лицам. 

Частные землепользователи, выкупившие у 
госу дарства право аренды, имеют право без со-
гласия собственника земельного участка при 
условии уведомления уполномоченного органа 
области (города республиканского значения, сто-
лицы), района (города областного значения) по 
месту нахождения земельного участка:

  сдавать принадлежащие им земельные участ-
ки (или их части) в аренду (субаренду); 

  сдавать принадлежащие им земельные участ-
ки (или их части) во временное безвозмездное 
пользование;

  отчуждать принадлежащее им право времен-
ного землепользования в пределах срока догово-
ра аренды земельного участка. 

В этих случаях ответственным по договору 
аренды земельного участка перед арендодателем 
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Мемлекеттен уақытша өтеулi ұзақ мерзiмдi 
жер пайдалану құқығын сатып алған басқа 
мемлекеттiк емес жер пайдаланушылар өздерiне 
тиесiлi жер учаскелерiн (немесе олардың 
бiр бөлiгiн) жер учаскесі орналасқан жердегі 
облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың), ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) уəкілетті органына хабарлай отырып, 
жер учаскесi меншiк иесiнiң келiсiмiнсiз:

  өздеріне тиесілі емес жер учаскелерін (немесе 
олардың бiр бөлiгiн) жалға (қосалқы жалға),

  өздеріне тиесілі емес жер учаскелерін (немесе 
олардың бiр бөлiгiн) уақытша өтеусiз пайдалануға 
беруге құқылы

  жер учаскесiн жалға беру шартының мерзiмi 
шегiнде өздерiне тиесiлi уақытша жер пайдалану 
құқығын иелiктен шығаруға да құқылы.

Аталған жағдайларда, жалдау құқықтарын 
кепiлге берудi қоспағанда, жер учаскесiнiң жаңа 
жалға алушысы жалға берушiнiң алдында жер 
учаскесiн жалдау шарты бойынша жауапты бола-
ды.

Егер Қазақстан Республикасының заң 
актiлерiнде немесе шартта өзгеше белгiленбесе, 
өз мiндеттерiн тиiсiнше орындаған уақытша өтеулi 
жер пайдаланушы (жалға алушы) шарт мерзiмi 
аяқталғаннан кейiн, басқа тең жағдайларда, жаңа 
мерзiмге шарт жасасуға басқа тұлғалар алдын-
да басым құқығы болады. Жалға алушы осындай 
шарт жасасу ниетi туралы жалға берушiнi шарт-
та көрсетiлген мерзiмде, егер шартта мұндай 
мерзiм көрсетілмесе, шарттың қолданылу мерзiмi 
аяқталғанға дейiн үш ай мерзiмде жазбаша хабар-
дар етуге мiндеттi. 

Жер учаскелерi жеке меншiкке берiлген кез-
де, мемлекет немесе мемлекеттiк жер пай-
даланушылар жалға берген кезде олар үшiн 
төлемақының базалық ставкаларын, жалдау 
құқығын сату төлемақысының мөлшерiн Қазақстан 
Республикасының Үкiметi кемінде жылына бір 
рет белгiлейдi. Бұл ретте жер учаскелерiн пай-
далану төлемақысының ставкалары жер салығы 
ставкаларының мөлшерiнен төмен белгiленбейдi.

Облыстың (республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың), ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөніндегі 
уəкілетті органы өз құзыреті шегінде мемлекеттiк 
емес жер пайдаланушыларға уақытша жер пай-
далану құқығын табыстаған кезде Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы 
органның уақытша жер пайдалану құқығын та-
быстау туралы тиісті шешімі негізінде осындай 
жер пайдаланушылармен жер учаскесiн жалға 
беру шарттары немесе уақытша өтеусiз жер 
пайдалану шарттары жасалады. Алайда, жал-
дау құқығын сату төлемақысы жер учаскелерi 
үшiн төлемақының базалық ставкаларына түзету 
коэффициенттерiн қолдану арқылы шығарылатын 
кадастрлық (бағалау) құны негiзiнде есептеледi. 

Меншiк құқығын табыстау, беру жəне оның 
ауысуы жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты 
ескерiле отырып, жүзеге асырылуға тиіс.

становится новый арендатор земельного участка, 
за исключением передачи арендных прав в залог.

Временный возмездный землепользователь 
(арендатор), надлежащим образом исполнявший 
свои обязанности, имеет, если иное не установле-
но законодательными актами Республики Казах-
стан или договором, по истечении срока догово-
ра при прочих равных условиях преимуществен-
ное перед другими лицами право на заключение 
договора на новый срок. Арендатор обязан пись-
менно уведомить арендодателя о намерении за-
ключить такой договор в срок, указанный в дого-
воре, если в договоре такой срок не указан, то в 
трехмесячный срок до окончания срока действия 
договора. А при продаже этого земельного участ-
ка арендатор этого земельного участка имеет пре-
имущественное право его аналогично продажи 
доли в праве общей собстве нности постороннему 
лицу, за исключением случаев, когда арендуемый 
земельный участок приобретается собственника-
ми зданий, строений и сооружений.

Базовые ставки платы за земельные участки 
при их сдаче государством или государственны-
ми землепользователями в аренду, а также раз-
мер платы за продажу права аренды устанавли-
ваются Правительством Республики Казахстан не 
реже одного раза в год. При этом ставки платы за 
пользование земельными участками устанавлива-
ются не ниже размеров ставок земельного налога.

При предоставлении частным землепользова-
телям права временного землепользования упол-
номоченным органом области (города республи-
канского значения, столицы), района (города об-
ластного значения) заключаются договоры аренды 
земельного участка или договоры временного без-
возмездного землепользования на основании соот-
ветствующего решения Правительства Республики 
Казахстан или местного исполнительного органа о 
предоставлении права временного землепользо-
вания. Плата за продажу права аренды устанавли-
вается исходя из кадастровой (оценочной) стоимо-
сти конкретного земельного участка. Однако здесь 
применяются поправочные коэффициенты, и цена 
может увеличиваться от кадастровой стоимост и.

Предоставление, передача и переход пра-
ва землепользования должны осуществлять-
ся с учетом целевого назначения земельного 
учас тка. 

Предоставление права пользования на зе-
мельный участок производится в следующей по-
следовательности: 

1. Вы обращаетесь с ходатайством (заявле-
нием) о предоставлении соответствующего права 
на земельный участок. Заявление подается в мест-
ный исполнительный орган области (города респу-
бликанского значения, столицы), района (города 
областного значения), акиму города районного зна-
чения, поселка, аула (села), аульного (сельского) 
округа по месту нахождения земельного участка, а 
на территории специальной экономической зоны в 
администрацию специальной экономической зоны. 
В заявлении необходимо указать:

  цель использования земельного участка;
  его предполагаемые размеры; 
  местоположение;
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Мемлекеттiк меншiктегi жерден жер учаскесiне 
құқықты табыстау мынадай ретпен жүргiзiледi:

1. Жер учаскелерiне меншiк жəне (неме-
се) жер пайдалану құқығының табысталуына 
мүдделi жеке жəне заңды тұлғалар жер учаскесi 
орналасқан жердегi  облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың), ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органына, аудандық маңызы бар қала, 
кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ əкіміне, 
ал арнайы экономикалық аймақ аумағында ар-
найы экономикалық аймақ əкімшілігіне өтiнiш 
бередi. Өтiнiште көрсетiлуге тиiс:

  жер учаскесiн пайдаланудың мақсаты; 
  оның болжамды мөлшерi; 
  орналасқан жерi; 
  сұралатын пайдалану құқығы, 
  басқа жер учаскесiнiң болуы (болмауы) 
  Пайдалы қазбалар шығарылатын жағдайда 

өтiнiмге жер қойнауын пайдалануға арналған 
келiсiмшарттың көшiрмесi қоса берiледi.

Жер учаскесіне құқық беру туралы өтініш 
түскен кезінен бастап екі айға дейінгі мерзімде 
қаралады. Аталған мерзімге жерге орналасты-
ру жобасын жасау кезеңі кірмейді. Жер учаскесі 
орналасқан жердегі облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың), аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) уəкілетті 
органдары (елдi мекендерде сəулет жəне қала 
құрылысы органдарымен бiрлесе отырып) сұралып 
отырған жер учаскесiн аумақтық аймақтарға 
бөлуге сəйкес мəлiмделген нысаналы мақсаты 
бойынша пайдалану мүмкiндiгiн айқындайды.

2. Əкімшілік мəлiмделген өтiнiмдi 
қанағаттандыру мүмкiндiгiн анықтайды (жер 
учаскесiн алдын ала таңдау). Сұралып отырған 
жер учаскесін аумақ тық аймақтарға бөлуге сəйкес 
мəлімделген ныса налы мақсаты бойынша пайда-
лану мүмкіндігі туралы ұсыныстар əзірлеу жəне 
комиссияның осы мəселе жөніндегі қорытындысын 
əзірлеу мерзімі өтініш келіп түскен кезден бастап 
бір айға дейінгі, ал шағын кəсіпкерлік субъекті 
леріне жер учаскесіне құқық беру кезінде екі 
аптаға дейінгі мерзімді құрайды.

3. Əкімшілік жерге орналастыру жобасын 
əзiрлейді жəне бекiтеді. 

4. Əкімшілік жер учаскесіне құқық беру туралы 
шешімді қабылдайды. Жер учаскесін беру немесе 
жер учаскесін беру ден бас тарту туралы шешім 
облыстың (республика лық маңызы бар қаланың, 
астананың), ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) жергілікті атқарушы органдары 
жергілікті өкілді орган депутаттарының, облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
уəкілетті органы, сондай-ақ тиісті əкімдіктердің 
сəулет жəне қала құрылысы істері жөніндегі 
құрылымдық бөлімшелері жəне жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары (олар бар болса) өкілдерінің 
арасынан құратын комиссияның қорытындысы 
негізінде қабылданады.

  испрашиваемое право пользования; 
  наличие (отсутствие) другого земельного 

участка;
  в случае разработки полезных ископаемых к 

ходатайству прилагается копия контракта на не-
дропользование. 

Заявление о предоставлении права на зе-
мельный участок рассматривается в срок до двух 
месяцев с момента его поступления, а при предо-
ставлении права на земельный участок субъектам 
малого предпринимательства рассматривается в 
трехнедельный срок. В указанный срок не входит 
период составления землеустроительного проек-
та. Уполномоченные органы областей (города ре-
спубликанского значения, столицы), районов (го-
родов областного значения) по месту нахождения 
земельного участка определяют (в населенных 
пунктах совместно с органами архитектуры и гра-
достроительства) возможность использования ис-
прашиваемого земельного участка по заявленно-
му целевому назначению в соответствии с терри-
ториальным зонированием.

2. Акимат определяет возможность удовлетво-
рения Вашего ходатайства (предварительный вы-
бор земельного участка). Срок подготовки предло-
жений о возможности использования испрашивае-
мого земельного участка по заявленному целевому 
назначению в соответствии с территориальным зо-
нированием и подготовки заключения комиссии по 
данному вопросу составляет до одного месяца с 
момента поступления заявления, а при предостав-
лении права на земельный участок субъектам ма-
лого предпринимательства - до двух недель.

3. Акимат разрабатывает и утверждает зем-
леустроительный проект; 

4. Акимат принимает решение о предоставле-
нии права на земельный участок. Решение о пре-
доставлении земельного участка или об отказе в 
предоставлении земельного участка принимается 
на основании заключения комиссии, создаваемой 
местными исполнительными органами области (го-
рода республиканского значения, столицы), района 
(города областного значения) из числа депутатов 
местного представительного органа, представите-
лей уполномоченного органа области, города ре-
спубликанского значения, столицы, района (города 
областного значения), а также структурных подраз-
делений соответствующих акиматов по делам ар-
хитектуры и градостроительства и органов местно-
го самоуправления (при их наличии). В состав ко-
миссий, создаваемых на уровне областей (города 
республиканского значения, столицы), также в обя-
зательном порядке включаются представители со-
ответствующих территориальных подразделений 
уполномоченных органов в области охраны окру-
жающей среды, сельского и лесного хозяйства, ис-
пользования и охраны водного фонда, управления 
земельными ресурсами. По усмотрению местного 
исполнительного органа области (города республи-
канского значения, столицы), района (города об-
ластного значения) в состав комиссии могут быть 
включены и другие лица.

Отказ в предоставлении права на земельный 
участок, за исключением случаев изъятия земель-
ных участков, в том числе для государственных 
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Облыстар (республикалық маңызы бар қала, 
астана) деңгейінде құрылатын комиссиялардың 
құрамына қоршаған ортаны қорғау, ауыл жəне 
орман шаруашылығы, су қорын пайдалану жəне 
қорғау, жер ресурстарын басқару саласындағы 
уəкілетті органдардың тиісті аумақтық бөлімшеле 
рінің өкіл дері де міндетті түрде енгізіледі. 
Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың), ау дан ның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жергілікті атқарушы органының қалауы 
бойынша комиссия ның құрамына басқа да адам-
дар енгізілуі мүмкін.

Жер учаскелерін алып қою, соның ішінде 
мемлекет мұқтажы үшін алып қою жағдайларын 
қоспағанда, жер учаскесiне құқық табыста-
удан бас тарту облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың), ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ 
əкімініңшешiмiмен, ал арнайы экономикалық 
аймақ аумағында арнайы экономикалық аймақ 
əкімшілігінің шешімімен ресiмделедi, оның 
дəлелді себептерi көрсетiлуге, ал көшiрмесi өтiнiш 
берушiге шешiм қабылданғаннан кейiн жетi күн 
мерзiмде тапсырылуға тиiс.

Жергілікті атқарушы органының жер 
учаскесіне құқық беруден бас тарту туралы 
шешімі комиссияның тиісті қорытындысы келіп 
түскен кезден бастап жеті күнге дейінгі мерзімде 
қабылданады.

Жер учаскелерiн беру жоғары тұрған 
атқарушы органның құзыретiне кiретiн 
жағдайларда, облыстың (республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы, 
аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың 
(селоның), ауылдық (селолық) округтің əкімі, ал 
арнайы экономикалық аймақ аумағында арнайы 
экономикалық аймақ əкімшілігінің жерге орна-
ластыру iсiн өз шешiмiмен бiрге жоғары тұрған 
органға түпкілікті шешім қабылдау үшін  жiбередi.

Облыстың (республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың), ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 
органының, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл (село), ауылдық (селолық) округ əкімінің жер 
учаскесіне құқық беру туралы шешімі облыстың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың), 
ауданның (об лыс тық маңызы бар қаланың) тиісті 
уəкілетті органы бекіткен жерге орналас тыру жо-
басы келіп түскен кезден бастап бір айға дейінгі 
мерзімде, ал шағын кəсіпкерлік субъектілеріне 
жер учаскесіне құқық беру кезінде жеті күнге 
дейінгі мерзімде қабылданады.

5. Жағымды шешім қабылданған жағдайда 
əкімшілік жер учаскесі орналасқан жерде шекара-
сын анықтайды. 

6. Жер учаскесін ресімдеу жөніндегі уəкілетті 
органдар жер учаскесінің құжататрын дайындайды 
жəне береді. Облыстың (республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық 

нужд, оформляется решением местного исполни-
тельного органа области (города республиканского 
значения, столицы), района (города областного зна-
чения), акима города районного значения, поселка, 
аула (села), аульного (сельского) округа, а на терри-
тории специальной экономической зоны решением 
администрации специальной экономической зоны, 
и должен быть мотивирован, а копия вручена заяви-
телю в семидневный срок после принятия решения. 

Решение местного исполнительного органа 
об отказе в предоставлении права на земельный 
участок принимается в семидневный срок с мо-
мента поступления соответствующего заключе-
ния комиссии.

В тех случаях, когда предоставление земель-
ных участков входит в компетенцию вышестоя-
щего исполнительного органа, местный исполни-
тельный орган области (города республиканско-
го значения, столицы), района (города областного 
значения), акима города районного значения, по-
селка, аула (села), аульного (сельского) округа, а 
на территории специальной экономической зоны 
решение местного исполнительного органа соот-
ветствующей административно-территориальной 
единицы или администрации специальной эконо-
мической зоны, направляет землеустроительное 
дело со своим решением вышестоящему органу 
для принятия окончательного решения.

Решение местного исполнительного органа об-
ласти (города республиканского значения, столи-
цы), района (города областного значения), акима 
города районного значения, поселка, аула (села), 
аульного (сельского) округа, а на территории спе-
циальной экономической зоны решение мест-
ного исполнительного органа соответствующей 
административно-территориальной единицы или 
администрации специальной экономической зоны, 
о предоставлении права на земельный участок при-
нимается в срок до одного месяца с момента посту-
пления землеустроительного проекта, утвержден-
ного соответствующим уполномоченным органом 
области (города республиканского значения, сто-
лицы), района (города областного значения), а при 
предоставлении права на земельный участок субъ-
ектам малого предпринимательства - до семи дней.

5. При положительном решении акимат уста-
навливает границы земельного участка на мест-
ности;

6. Уполномоченный орган по оформлению 
земельных участков изготавливает и выдает иден-
тификационный документ на земельный участок. 
Идентификационными документами на земель-
ный участок, выдаваемыми уполномоченными ор-
ганами областей (города республиканского значе-
ния, столицы), районов (городов областного зна-
чения), являются:

  при частной собственности на земельный уча-
сток - акт на право частной собственности на зе-
мельный участок;

  при постоянном землепользовании - акт на 
право постоянного землепользования; 

  при временном возмездном землепользовании 
- акт на право временного возмездного (долгосроч-
ного, краткосрочного) землепользования (аренды);
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  при временном безвозмездном землепользо-
вании - акт на право временного безвозмездного 
землепользования.

При переходе прав на земельный участок 
идентификационный документ передается приоб-
ретателю или иному правообладателю. В случае 
отсутствия изменений идентификационных харак-
теристик земельного участка органом, осуществля-
ющим ведение государственного земельного када-
стра, новый идентификационный документ не вы-
дается, а вносится запись о правообладателе.

7. Стороны заключают договор о временном 
возмездном землепользовании (при землеполь-
зовании). Договор о временном возмездном зем-
лепользовании (аренды) заключается не позднее 
пятнадцати календарных дней с даты принятия 
решения о предоставлении права на земельный 
участок. При наличии землеустроительного проек-
та размещен  ия земельных участков на площадку 
для отвода под индивидуальное жилищное стро-
ительство составление землеустроительного про-
екта на каждый земельный участок не требуется.

8. Производится государственная регистрация 
права на земельный участок. Не допускается поль-
зование земельным участком до установления его 
границ в натуре (на местности) и выдачи правоуста-
навливающих документов, если иное не предусмо-
трено в решении местного исполнительного орга-
на области (города республиканского значения, сто-
лицы), района (города областного значения), акима 
города районного значения, поселка, аула (села), 
аульного (сельского) округа о предоставлении зе-
мельного участка. Несоблюдение данной нормы 
квалифицируется как самовольное занятие земель-
ного участка и предусматривает административную 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан об административных 
правонарушениях. Совершение сделок по отноше-
нию земельных участков, на которые не оформлены 
правоустанавливающие документы, не допускается. 

Если Вы хотите получить земельный уча-
сток для строительства объектов, вам необходи-
мо предварительно произвести выбор земельного 
участка, который осуществляют специальные ко-
миссии, создаваемые местными исполнительны-
ми органами областей (города республиканского 
значения, столицы), районов ( городов областного 
значения), акимом города районного значения, по-
селка, аула (села), аульного (сельского ) округа в 
пределах своей компетенции по предоставлению 
земельных участков.

Результаты выбора земельного участка для 
строительства объекта, а в необходимых случаях 
и для установления его охранной или санитарно-
защитной зоны оформляются уполномоченным ор-
ганом области (города республиканского значения, 
столицы), района (города областного значения) ак-
том о выборе земельного участка. К данному акту 
прилагаются проекты границ каждого земельно-
го участка в соответствии с возможными варианта-
ми их выбора. При этом запрещается предоставле-
ние земельных участков для строительства без на-
личия проектов детальной планировки и (или) про-
ектов застройки, выполненных на основании гене-
ральных планов населенного пункта (или их заме-

маңызы бар қаланың) өкілетті органдарының жер 
учаскесіне беретін құжаттары мынадай:

  жер учаскесiне жеке меншiк кезiнде - жер 
учаскесiне жеке меншiк құқығы актici;

  тұрақты жер пайдалану кезiнде - тұрақты жер 
пайдалану құқығы актiсi;

  уақытша өтеулi жер пайдалану кезiнде - 
уақытша өтеулi (ұзақ мерзiмдi, қысқа мерзiмдi) 
жер пайдалану (жалдау) құқығы актiсi;

  уақытша өтеусiз жер пайдалану кезiнде - 
уақытша өтеусiз жер пайдалану құқығы актiсi жер 
учаскесiне сəйкестендіру құжаттары болып табы-
лады.

Жер учаскесіне құқықтар ауысқан кезде 
сəйкестендіру құжаты сатып алушыға немесе 
өзге құқық иеленушіге беріледі. Жер учаскесінің 
сəйкестендіру сипаттамаларының өзгерістері 
болмаған жағдайда, мемлекеттік жер када-
стрын жүргізуді жүзеге асыратын орган жаңа 
сəйкестендіру құжатын бермейді, құқық иеленуші 
туралы жазба енгізеді.

7. Тараптар жерді уақытша өтемді пайдала-
ну туралы келісім шарт жасасады (жерді пайда-
лануда). Жерді уақытша өтемді (жалға) пайдала-
ну туралы келісім шарт жер учаскесіне құқық беру 
туралы шешім шыққан күннен бастап он бес күн 
тізбелік ішінде жасалады. Жер учаскелерін жер-
ге орналастыру жобасы болған жағдайда, жеке 
меншік құрылысына əрбір жер учаскесіне жерге 
орналастыру жобасын жасау талап етілмейді. 

8. Жер учаскесіне құқы мемлекеттік тіркеуде 
жүргізіледі. Егер облыстың (республикалық маңы 
зы бар қаланың, астананың), ауданның (облыс 
тық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 
органының, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл (село), ауылдық (селолық) округ əкімінің 
жер учаскесін беру туралы шешімінде өзгеше 
көзделмесе, жер учаскесінің нақтылы (белгілі бір 
жердегі) шекарасы белгіленгенге дейін жəне құқық 
белгілейтін құжаттарды берілгенге дейін жер 
учаскесін пайдалануға жол берілмейді. Осы норма-
ны сақтамау жер учаскесiн өз бетiнше иеленiп алу 
деп танылады жəне Қазақстан Республикасының 
əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдарына 
сəйкес əкiмшiлiк жауапкершiлiктi көздейдi. 
Құқық белгілейтін құжаттары ресiмделмеген жер 
учаскелерiне қатысты мəмiлелер жасасуға жол 
берiлмейдi.

Объект салу үшін, ал қажет болған 
жағдайларда оның күзет немесе санитариялық-
қорғау аймағын белгілеу үшін де жер учаскесін 
таңдау нəтижелерін облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың), ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) уəкілетті органы 
жер учаскесін таңдау туралы актімен ресімдейді. 
Осы актіге əрбір жер учаскесін таңдаудың ықтимал 
нұсқаларына сəйкес олардың шекарасының жоба-
лары қоса тіркеледі. Бұл ретте елді мекеннің бас 
жоспарлары негізінде орындалған егжей-тегжейлі 
жоспарлау жобалары жəне (немесе) құрылыс 
салу жобалары (немесе тұрғындарының саны бес 
мың адамға дейінгі елді мекендерді дамытудың 
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няющей схемы развития и застройки населенных 
пунктов с численностью жителей до пяти тысяч че-
ловек), а также проектов районной планировки для 
межселенных территорий. Акты выбора земельного 
участка и проекты границ земельного участка пред-
ставляются в комиссию для рассмотрения и подго-
товки заключения. На основании заключения комис-
сии подготавливается землеустроительный проект 
о предоставлении права на землю. В составе зем-
леус троительного проекта уточняется площадь пре-
доставляемого земельного участка, его границы и 
местоположение, смежные собственники земель-
ного участка и землепользователи, а также обре-
менения и сервитуты предоставляемого земельно-
го участка. В случае предполагаемого изъятия, при-
нудительного отчуждения, в том числе путем выку-
па, для государственных нужд земельного участка 
прилагаются расчеты убытков собственников зе-
мельных участков и землепользователей (аренда-
торов), потерь сельскохозяйственного и  лесохозяй-
ственного производства в зависимости от вида из-
ымаемых угодий. На основании землеустроитель-
ного проекта уполномоченным органом области (го-
рода республиканского значения, столицы), района 
(города областного значения) по месту нахождения 
земельных участков подготавливается проект реше-
ния местного исполнительного органа о предостав-
лении соответствующего права на землю. 

В случае, когда на территории, выбранной под 
размещение объекта строительства, расположены 
жилые дома, другие здания и сооружения, а также 
инженерные коммуникации и зеленые насаждения, 
подлежащие сносу или переносу (в том числе попа-
дающие при отводе земель в санитарно-защитную 
зону промышленных предприятий), заказчик до-
полнительно представляет договор, заключенный с 
каждым из собственников недвижимости, об усло-
виях компенсации убытков собственнику. В дого-
воре указываются конкретные условия и сроки от-
селения, переноса существующих строений, инже-
нерных коммуникаций, зеленых насаждений, обя-
зательства застройщика по возмещению всех убыт-
ков, связанных со сносом недвижимости.

Надо помнить, что у каждого земельного участ-
ка есть так называемое целевое назначение, кото-
рое указано на документах по предоставлению зе-
мельного участка. Так вот, при изменении целе-
вого назначения земельного участка, безвозмезд-
но предоставленного для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, индивидуального жи-
лищного и дачного строительства, под иные цели, 
по которым ЗК предусмотрено платное предостав-
ление земельных участков, собственник земельно-
го участка обязан выплатить в доход бюджета оце-
ночную стоимость земельного участка. 

жəне құрылыс салудың оларды алмастыратын 
схемасы), сондай-ақ қонысаралық аумақтарға 
арналған аудандық жоспарлау жобалары бол-
маса, жер учаскелерін құрылыс үшін беру-
ге тыйым салынады. Жер учаскесiн таңдау 
актiлерi жəне жер учаскесi шекарасының жо-
балары комиссияға қарау жəне қорытынды 
əзiрлеу үшiн табыс етiледi. Комиссияның 
қорытындысы негiзiнде жерге құқық табыс-
тау туралы жерге орналастыру жобасы 
əзiрленедi. Жерге орналастыру жобасының 
құрамында: берiлетiн жер учаскесiнiң көлемi, 
оның шекарасы мен орналасқан жерi, жер 
учаскесiнiң аралас меншiк иелерi жəне жер 
пайдаланушылар, сондай-ақ берілетін жер 
учаскесінің ауыртпалықтары мен сервитут-
тары нақтыланады. Болжанып отырған, жер 
учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қою, 
мəжбүрлеп иеліктен шығару, оның ішінде са-
тып алу арқылы мəжбүрлеп иеліктен шығару  
жағдайында, алып қойылатын алқаптардың 
түрiне байланысты жер учаскелерiнiң меншiк 
иелерi жəне жер пайдаланушылар (жалдаушы-
лар) шығындарының, ауыл шаруашылығы жəне 
орман шаруашылығы өндiрiсiндегi шығасының 
есептеулерi қоса берiледi.

Құрылыс объектiсiн орналастыруға 
таңдалған аумақта, бұзылуға немесе 
көшiрiлуге тиiстi (соның iшiнде жердi бөлiп беру 
кезiнде өнеркəсiп орындарының санитарлық-
қорғау аймағына кiретiн) тұрғын үйлер, басқа 
да ғимараттар мен құрылыстар, сондай-ақ 
инженерлiк коммуникациялар жəне жасыл ек-
пелер орналасқан жағдайда, тапсырыс берушi 
шығындарды өтеу талаптары туралы жылжы-
майтын мүлiкке меншiк иелерiнiң əрқайсысымен 
жасалған шартты қосымша ұсынады. Шарт-
та сол кездегi бар құрылыстарды, инженерлiк 
коммуникацияларды, жасыл екпелердi басқа 
жерге ауыстырудың, көшiрудiң нақты шартта-
ры мен мерзiмдерi, құрылыс жүргiзушiнiң жыл-
жымайтын мүлiктi бұзуға байланысты барлық 
шығындарды өтеу жөнiндегi мiндеттемелерi 
көрсетiледi.

Əрбір жер учаскесін, былайша айтқанда, 
мақсатты пайдалану бар, ол жер учаскесін беру 
жөніндегі құжаттарда көрсетіледі. Сонымен, 
жер учаскесінің мақсатты пайдалануы өзгерген 
жағдайда, өзiндiк қосалқы шаруашылық жүргiзу, 
бағбандық, меншік тұрғын үй құрылысы  жəне 
саяжай құрылысы үшiн, жəне басқа мақсаттарға  
жер учаскелерiн ақысыз беру, ал ЖК бұл  жер 
учаскелерін ақылы беруі қарастырылған 
жағдайда, бюджетке жер учаскесінің құндық 
бағасын төленуі тиіс.
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2008 жылғы 16 қыркүйектегі 

№ 852 қаулысымен 
бекітілген

 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 
үлгі жарғысы 
1. Жалпы ережелер

1.1. ________________________________________________________________

жауапкершілігі шектеулі серіктестікті гі (бұдан əрі - серіктестік) Қаза қстан 
Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады.

1.2. Серіктестікке қатысушылардың тізбесі (қатысушылар тізілімін жүргізуді тіркеуші 
олардың атауын, орналасқан жерін, мекен-жайын, банктік деректемелерін 
(егер заңды тұлға құрылтайшы болып табылса) немесе атын, тұрғылықты 
жерін жəне жеке басын куəландыратын құж аттың деректерін (егер жеке тұлға 
құрылтайшы болып табылса) көрсете отырып жүзеге асыратын серіктестікті 
қоспағанда) _______________________________________________________
_________________________________________________________________

1.3. Серіктестіктің фирмалық атауы
мемлекеттік тілде __________________________________________________
орыс тілінде ______________________________________________________

1.4. Серіктестіктің орналасқан жері жəне мекен-жайы ________________________
_________________________________________________________________

1.5. Серіктестік қызметінің мерзімі ________________________________________
1.6. Жеке кəсіпкерлік субъектісінің мəртебесі _______________________________
1.7. Қызметінің негізгі түрлері ____________________________________________
1.8. Серіктестік заңнамалық актілерде жəне құрылтай шартында тыйым сал ынбаған 

қызметтің кез келген түрін жүзеге асыра алады.
Серіктестік лицензияның негізінде тізбесі заңнамалық актілерде айқындалатын 
қызметтің жекелеген түрлерімен айналыса алады.

 
2. Серіктестіктің заңдық мəртебесі

 
2.1. Серікт естік мемлекеттік тіркеуден өткен сəттен бастап заңды тұлға құқықтарын 

иеленеді.
2.2. Серіктестіктің мөрі, дербес теңгерімі, банктерде шоттары, өз атауы жазылған  

бланкілері болады.
2.3. Серіктестік өз қызметінің мақсатына жету үшін өз атынан мəмілелер жасасуға, 

мүлік тік жəне жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, міндеттер көтеруге, 
сотта талапкер жəне жауапкер болуға құқылы.

2.4.  Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында жəне шетелде филиалдар 
мен өкілдіктер құруға, басқа  заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) 
кіруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.

2.5. Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен 
жауап береді. Мемлекет серіктестіктің борыштары бойынша жауап 

10 Қосымша
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бермейді. Серіктестік мемлекеттің борыштары бойынша жауап бермейді. 
Серіктестік қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, өз 
қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

2.6. Серіктестікке қатысушылар оның міндеттемеле рі бойынша жауап бермейді 
жəне серіктестіктің қызметіне байланысты шы ғындар бойынша өздері енгізген 
салымдар құнының шегінде тəуекелге барады.

 
3. Серіктестікке қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

 
3.1. Серіктестікке қатысушылар:

1) серікте стік істерін басқаруға қатысуға;
2) серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға жəне оның бухгалтерлік жəне 

өзге де құжаттамасымен танысуға;
3) серіктестіктің қызметінен табыс алуға, таза табыст ы бөлуге қатысуға;
4) серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін 

қалған серіктестік мүлкіндегі олардың үлесіне сəйкес оның мүлкінің бір 
бөлігін немесе оның құнын алуға;

5) өз үлесін иеліктен шығару жолымен серіктестікке қатысуды тоқтатуға;
6) «Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан əр і - Заң) жəне 
(немесе) серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзатын 
серіктестік органдарының шешімдеріне сот тəртібімен дауласуға құқылы.

3.2. Серіктестікке қатысушылар:
1) құрылтай шартының талаптарын сақтауға;
2) серіктестіктің жарғылық капиталына құрылтай құжаттарында көзделген 

тəртіппен, мөлшерде жəне мерзімде салымдар енгізуге;
3) серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мəліметтерді жария 

етпеуге;
4) атқа рушы органға, сондай-ақ тіркеушіге серіктестікке қатысушылар тізілімі 

енгізілген жағдайда осы жарғының 1-тармағы 1.2) тармақшасында көзделген 
мəліметтердің өзгергені туралы жазбаша хабардар етуге міндетті.

3.3. Серіктестікке қатысушылар құрылтай шартында жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа да міндеттерді 
көтеруі мүмкін.

 
 4. Серіктестікке қатысушыларға, үлестерді сатып алушыларға 

серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тəртібі
 

4.1. Серіктестік өз қатысушыларының талап етуі бойынша оған қатысушылардың 
мүдделерін қозғайтын серіктестік қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.
Серіктестікке қатысушылы рдың мүдделерін қозғайтын ақпарат болып:
5) серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы, байқаушы кеңес, 

атқарушы орган, серіктестіктің тексеру комиссиясы (тексеруші) қабылдаған 
шешімдер жəне қабылданған шешімдердің орындалғаны туралы ақпарат;

6) серіктестіктің меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес жəне одан да 
астам пайызды құрайтын мөлшерде серіктестіктің қарыз алуы;

7) серіктесті ктің нəтижесінде серіктестіктің меншікті капиталының мелшерінен 
жиырма бес жəне одан астам пайызды құрайтын сомағ а мүлік сатып 
алынатын немесе иеліктен шығарылатын ірі мəміле немесе жиынтығында 
өзара байланысты мəмілелер жасасуы;
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8) серіктестіктің қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар 
алуы жəне (немесе) белгілі бір əрекетті жасауы, олардың қолданылуын 
тоқтата тұру немесе тоқтату, сондай-ақ қызметтің қандай да бір түрлерін 
жүзеге асыруға жəне (немесе) белгілі бір əрекетті жасауға серіктестік бұрын 
алған лицензиялардан айыру;

9) серіктестіктің мүлкіне тыйым салу;
10) нəтижесінде серіктестік мүлкі жойылған, теңгерімдік құны қоғам активтерінің 

жалпы мөлшерінің он немесе одан астам пайызын құрайтын төтенше 
сипаттағы мəн-жайлардың басталуы;

11) серіктестікті жəне (немесе) оның лауазымды адамдарын əкімшілік 
жауапкершілікке тарту;

12) серіктестікті мəжбүрлі қайта ұйымдастыру туралы шешім;
13) аудиторлық есеп (ол бар болғанда); 
14) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат;
15) серіктестік жарғысына сəйкес серіктестікке қатысушылардың мүдделерін 

қозғайтын өзге де ақпарат танылады.
4.2. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат қатысушыларға олардың жазбаша 

сұраулары бойынша, атқарушы органға қатысушылардың (қатысушының) 
шешімінде белгіленген мерзімде беріледі.
Үлесті сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты беру тəртібі 
жəне көлемі қатысушылардың (қатысушының) шешімімен жəне үлесті сатып 
алу туралы алдын ала шартта белгіленеді.

 
5. Серіктестіктің мүлкі

 
5.1. Серіктестіктің мүлкін негізгі қорлар жəне айналым қаражаты, сондай-ақ құны 

серіктестіктің дербес теңгерімінде көрсеті летін өзге де мүлік құрайды.
Серіктестіктің мүлкі оның құрылтайшыларының (қатысушыларының) 
салымдары, серіктестіктің алған табыстары есебінен, сондай-ақ заңнамада 
тыйым салынбаған өзге де көздерден құралады.
Мүлік серіктестікке меншік құқығында тиесілі болады.

5.2. Мемлекеттік тіркеу сəтінде серіктестіктің жарғылық капиталы ______________
_____________________________ теңгені құрайды.
Серіктестіктің жарғылық капиталындағы салым ақша, бағалы қағаздар, 
заттар, мүліктік құқықтар, соның ішінде жерді пайдалану құқығы жəне 
зияткерлік қызмет нəтижелеріне құқық жəне өзге де мүлік болуы мүмкін 
(Қазақстан Республикасының секьюритилендіру туралы заңнамасына сəйкес 
құрылатын, жарғылық капиталы тек ақшамен ғана қалыптасатын арнайы 
қаржы компанияларын қоспағанда). Жеке мүліктік емес құқықтар жəне өзге де 
материалдық емес игіліктер түрінде салым енгізуге жол берілмейді.

5.3. Барлық қатысушылардың серіктестіктің мүлкіндегі үле стері олардың жарғылық 
капиталдағы салымдарына барабар болады жəне егер құрылтай шартында 
өзгеше көзделмесе, бүтіндегі бөлік немесе пайыз түрінде белгіленеді.

5.4. Серіктестіктің мүлкі қатысушылардың жарғылық капиталдағы бастапқы 
жарналарының, қосымша жарналарының, шаруашылық жəне кəсіпкерлік 
қызме ттен түскен табыстардың, сондай-ақ серіктестіктің белгіленген тəртіппен 
сатып алған немесе алған қарыз қаражатының жəне басқа да мүлкінің есебінен 
құралады.

5.5. Қатысушылардың шешімі бойынша серіктестіктің жарғылық ка питалының 
мөлшері өзгертілуі мүмкін.
Серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту серіктестікке барлық қатысушылар 
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өндіретін қосымша барабар салымдар; серіктестіктің меншікті капиталының 
есебінен жарғылық капиталдың мөлшерін ұлғайту, оның ішінде оның 
резервтік капиталы есебінен; барлық қалған қатысушылардың келісімі болған 
жағдайда бір немесе бірнеше қатысушының қосымша салымдар енгізуі; 
жаңа қатысушыларды серіктестіктің құрамына қабылдау жолымен жүзеге 
асырылады.
Серіктестіктің жарғылық капиталының азайтылуы серіктестікке барлық 
қатысушылар салымдарының мөлшерін бара бар кеміту не жекелеген 
қатысушылардың үлестерін толық немесе ішінара өтеу жолымен жүзеге 
асырылуы мүмкін.

 
6. Серіктестіктің органдары

6.1.  Серіктестіктің органдары:
серіктестіктің жоғары органы - оның қатысушыларының жалпы жиналысы 
(жалпы жиналыс);
серіктестіктің атқарушы органы (жеке дара немесе алқалы) болып табылады.
Серіктестіктің құрылтайшылары серіктестіктің қадағалау (қадағалау кеңесі) 
жəне (немесе) бақылаушы (тексеру комиссиясы, тексеруші) органдарын құру 
туралы шешім қабылдауы мүмкін.
Бір қатысушыдан тұратын серіктестікте, қатысушылардың жалпы жиналысының 
құзыретіне кіретін шешімді бір ғана қатысушы жеке дара қабылдайды жəне 
жазбаша ресімделеді.
Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне 
мыналар жатады:
1) серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшерін, орналасқан жері мен 

фирмалық атауын өзгертуді немесе серіктестіктің жаңа редакциядағы 
жарғысын бекітуді қоса алғанда, серіктестіктің жарғысын өзгерту;

2) серіктестіктің атқарушы органын құру жəне оның өкілеттіктерін мерзімінен 
бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның 
мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау жəне осылай берудің 
шарттарын айқындау;

3) серіктестіктің байқаушы кеңесін жəне (немесе) тексеру комиссиясын 
(тексерушісін) сайлау жəне олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) 
есептері мен қорытындыларын бекіту;

4) жылдық қаржылық есептілікті бекіту жəне таза табысты бөлу;
5) ішкі ережелерді, олардың қабылдану рəсімін жəне серіктестіктің 

жарғысымен бекітілуі серіктестіктің өзге органдарының  құзыретіне 
жатқызылған құжаттардан басқа, серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа 
да құжаттарды бекіту;

6) серіктестіктің өзге де шаруашылық серіктестіктеріне, сондай-ақ 
коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім;

7) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім;
8) тарату комиссиясын тағайындау жəне тарату теңгерімдерін бекіту;
9) серіктестікке қатысушыдан үлесті мəжбүрлеп сатып алу туралы шешім;
10) серіктестіктің барлық мүлкін кепілге беру туралы шешім;
11) серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналар енгізу туралы шешім;
12) серіктестікке қатысушыларға жəне үлесті сатып алушыларға серіктестіктің 

қызметі туралы ақпарат беру тəртібін жəне мерзімдерін бекіту.
Осы тармақтың 1), 7), 9) жəне 10) тармақшаларында көрсетілген мəселелер 
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бойынша, сондай-ақ жарғыда анықталған басқа да мəселелер бойынша 
шешімдер серіктестікке қатысушылардың жиналысына қатысушылардың 
жəне өкілдері арқылы білдірілгендердің төрттен үш білікті басым көпшігілігінің 
дауысымен қабылданады.
Осы тармақтың 9) тармақшасы бойынша шешім қабылданған кезде үлесі 
мəжбүрлеу тəртібімен сатып алынаты н қатысушы дауыс беруге қатыспайды 
жəне оған тиесілі дауыс саны санақ кезінде ескерілмейді.
Қалған шешімдер серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысына 
қатысушылардың жəне өкілдері арқылы білдірілгендердің жай көпшілік 
дауысымен қабылданады.
Жалпы жиналыс серіктестіктің қызметіне байланысты кез келген мəселені 
қарауға қабылдауға құқылы.

6.2. Атқарушы орган директор жəне (немесе) дирекция болып табылады, олар 
қатысушылардың жалпы жиналысына есеп береді жəне оның шешімдерінің 
орындалуын ұйымдастырады. Құрылтайшылар директорды тағайындаған 
кезде еңбек қатынастары еңбек заңнамасына сəйкес реттеледі.
Дирекция ______________ мүшеден тұрады. Дирекцияның басшылығы 
директор болады. Шешімдер дирекция мүшеле рінің көпшілік дауысымен 
қабылданады, дауыстар  тең болған жағдайда директор берген дауыс шешуші 
деп есептеледі.

6.3. Дирекцияның құзыретіне жалпы жиналыстың құзыретіне жатпайтын серіктестік 
қызметін қамтамасыз етудің барлық мəселелері жатады.
Серіктестіктің атқарушы органының құзыретіне, жалпы жиналыстың, оның 
айрықша құзыретіне жатпайтын Заңға сəйкес атқарушы органға берілген 
өкілеттіктер де жатады.

6.4. Серіктестік директорының өкілеттіктері:
1) серіктестіктің атынан сенімхатсыз əрекет жасайды;
2) серіктестіктің өкілі болу құқығына, оның ішінде қайта сенім білдіру құқығымен 

сенімхаттар береді;
3) серіктестіктің қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау 

туралы, оларды ауыстыру жəне жұмыстан шығару туралы бұйрықтар 
шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін белгілейді, лауазымдық жалақылар 
 мен дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлық беру мəселесін 
шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды жəне тəртіптік жазалар 
қолданады;

4) қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне немесе байқаушы 
органдардың құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-
ақ оған серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысында берілген 
өкілеттіктерді жүзеге асырады.

6.5. Серіктестіктің атқарушы органының қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін 
байқаушы кеңес құрылуы мүмкін.
Серіктестіктің байқаушы кеңесінің қызметі мен олардың шешімдер  қабылдау 
тəртібі ережемен жəне жалпы жиналыс қабылдаған өзге де құжаттармен 
анықталады.

6.6. Серіктестіктің атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды 
жүзеге асыру үшін серіктестікке қатысушылардың ішінен немесе олардың 
өкілдерінен тексеру комиссиясы құрылуы немесе тексеруші сайлануы мүмкін.
Серіктестіктің тексеру комиссиясы  немесе  жеке-дара тексерушісі жалпы 
жиналыста бес жылдан аспайтын мерзімге сайланады.
Серіктестіктің атқарушы органдарының мүшелері тексеру комиссиясының 
мүшелері бола алмайды.
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Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тəртібі ішкі қызметті реттейтін 
ережелермен ж əне өзге де құжаттармен белгіленеді.

 
7. Серіктестіктің таза табысын оған қатысушылардың арасында бөлу

 
7.1. Серіктестіктің оның жыл ішіндегі қызметінің нəтижелері бойынша алған 

таза табысын серіктестікке қатысушылардың арасында бөлу серіктестіктің 
тиісті жылдағы қызметінің нəтижелерін бекітуге арналған серіктестікке 
қатысушылардың кезекті жалпы жиналысының шешіміне сəйкес жүргізіледі.
Жалпы жиналыс таза табысты немесе  оның бір бөлігін серіктестікке 
қатысушылар арасында бөлуден шығарып тастау туралы шешім қабылдауға 
да құқылы.

7.2. Серіктестіктің жалпы жиналысы қатысушылар арасында табысты бөлу 
туралы шешім қабылдаған жағдайда, əр қатысушы бөлінген табыстың бір 
бөлігін серіктестіктің жарғылық капиталындағы оның үлесіне сəйкес алуға 
құқылы. Төлемді серіктестік жалпы жиналыс таза табысты бөлу туралы шешім 
қабылдаған күнінен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жүргізуі тиіс.

 
8. Серіктестікті қайта ұйымдастыру жəне тарату

 
8.1. Серіктестік қатысушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша не 

 Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де
негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы жəне таратылуы мүмкін.

8.2. Серіктестікті қайта ұйымдастыру жəне тарату тəртібі Заңмен жəне Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

Серіктестікке қатысушылар:
______________________________   ___________________________

_____________________________  ___________________________
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Утвержден
 Постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 16 сентября 2008 года № 852

 
Типовой устав

товарищества с ограниченной ответственностью
 

1. Общие положения
 

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью _______________________
______________________________________________________________________

 (указывается в заявлении)
(далее - товарищество) является юридическим лицом по законодательству 

Республики Казахстан.
1.2. Перечень участников товарищества (за исключением товарищества, ведение 

реестра участников которого осуществляется регистратором, с указанием их 
наименования, местонахождение, адреса, банковских реквизитов (если учредителем 
является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, 
удост оверяющего личность (если учредителем является физическое лицо): _______
______________________________________________________________________

(указывается в заявлении)
1.3. Фирменное наименование товарищества: ____________________________

______________________________________________________________________
1) на государственном языке ___________________________________________

______________________________________________________________________
2) на русском языке __________________________________________________

______________________________________________________________________
1.4. Местонахождение и адрес товарищества _____________________________

______________________________________________________________________
1.5. Срок деятельности товарищества ___________________________________

______________________________________________________________________
1.6. Статус субъекта частного предпринимательства _______________________

______________________________________________________________________
1.7. Основные виды деятельности __ ____________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1.8. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не 
запрещенные законодательными актами и учредительным договором.

Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами 
деятельности, перечень которых определяет ся законодательными актами.

 
 

2. Юридический статус товарищества
 

2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его 
государственн ой регистрации.

2.2. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки 
со своим наименованием.

Приложение 10
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2.3. Товарищество д ля достижения целей своей деятельности имеет право 
от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть  истцом и ответчиком в суде.

2.4. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за 
рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими 
юридическими лицами , а также быть участником иных юридических лиц.

2.5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Государство не отвечает по долгам товарищества. Товарищество 
не отвечает по долгам государства. Товарищество не отвечает по обязательствам 
своих участников, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

2.6. Участники товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов. 

 
 

3. Права и обязанности участников товарищества
 

3.1. Участники  товарищества вправе:
1) участвовать в управлении делами товарищества;
2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его  

бухгалтерской и иной документацией;
3) получат ь доход от деятельности товарищества, принимать участие в 

распределении чистого дохода;
4) получать в случае ликвидации товарищества часть его имущества, 

соответствующую их доле в имуществе тов арищества, оставшегося после расчетов 
с кредиторами, или его стоимость;

5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли;
6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие 

их права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответств енностью» (далее - Закон) и (или) уставом 
товарищества.

3.2. Участники товарищества обязаны :
1) соблюдать требования учредительного договора;
2) вносить вклады в уставный капитал товарищества в порядке, размерах и в 

сроки, предусмотренные учредительными документами;
3) не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой 

тайной;
4) письменно извещать исполнительный орган, а также регистратора в случае 

ведения реестра участников товарищества об изменении сведений, предусмотренных 
подпунктом 1.2 пу нкта 1 настоящего устава.

3.3. Участники товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные 
учредительным договором и законодательными актами Республики Казахстан.

 
 

4. Порядок представления участникам товарищества,
приобретателям долей информации о деятельности товарищества

 
4.1. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять 

информацию о деятельности товарищества, затрагивающую интересы его 
участников.



194

Информацией, затрагивающей интересы участников товарищества, признаются:
1) решения, принятые общим собранием участников товарищества, 

наблюдательного совета, исполнитель ного органа, ревизионной комиссии (ревизора) 
товарищества и информация об исполнении принятых решений;

2) получение товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и 
более процентов от размера собственного капитала товарищества;

3) совершение товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных 
между собой сдел ок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается 
имущество на сумму, составляю щую двадцать пять и более процентов от размера 
собственного капитала товарищества;

4) получение товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов 
деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или 
прекращение их действий, а также лишение ранее полученных товариществом 
лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение 
определенных действий;

5) арест имущества товарищества;
6) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате 

которых было уничтожено имущество товарищества, балансовая стоимость которого 
составляла десять или более процентов от общего размера активов общества;

7) привлечение товарищества и (или) его должностных лиц к административной 
ответственности;

8) решение о принудительной реорганизации товарищества;
9) аудиторский отчет (при его наличии);
10) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
11) иная информация, затрагивающая интересы участников товарищества, в 

соответствии с уставом товарищества.
4.2. Информация о деятельности товарищества представляется участникам по 

их письменному запросу исполнительному органу в сроки, установленные решением 
участников (участника).

Порядок представления и объем информации о деятельности товарищества 
приобретателям долей устанавливаются решением участников (участника) и 
предварительным договором о приобретении долей.

 
5. Имущество товарищества

 
5.1. Имущество товарищества составляют основные фонды и оборотные средства, 

а та кже иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе 
товарищества.

Имущество товарищества формируется за счет вкладов его учредителей 
(участников), доходов, полученных товариществом, а также иных источников, не 
запрещенных законодательством.

Имущество принадлежит товариществу на праве собственности.
5.2. На момент государственной регистрации уставный капитал товарищества 

составляет _____________________________________________________ тенге.

Вкладом в уставный капитал товарищества могут быть деньги, ценные 
бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и 
право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество (за 
исключением специальных финансовых компаний, создаваемых в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, уставный капитал 
которых формируется исключительно деньгами).
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Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных  прав и иных 
нематериальных благ.

5.3. Доли всех участников в имуществе товарищества пропорциональны их 
вкладам в уставный капитал и выражаются в части целого или в процентах, если 
иное не предусмотрено учредительным договором.

5.4. Имущество товарищества образуется за счет первоначальных взносов 
 участников в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств и другого 
имущества, приобретенного или полученного товариществом в у становленном 
порядке.

5.5. По решению участников может быть изменен размер уставного капитала 
товарищества.

Увеличение уставного капитала товарищества может осуществляться путем 
дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми участниками 
товарищества; увеличения размера уставного капитала за счет собственного 
капитала товарищества, в том числе за счет его резервного капитала; внесения 
одним или несколькими участниками дополнительных вкладов при согласии на это 
всех остальных участников; принятия в состав товарищества новых участников.

Уменьшение уставного капитала товарищества может осуществляться путем 
пропорционального уменьшения размера вкладов всех участников товарищества 
либо путем полного или частичного погашения долей отдельных участников.

 
6. Органы товарищества

 
6.1. Органами товарищества являются:
высший орган товарищества - общее собрание его участников (общее собрание);
исполнительный орган товарищества (единоличный или коллегиальный).
Учредителями товарищества может быть принято решение о создании 

наблюдательных (наблюдательного совета) и (или) контролирующих (ревизионной 
комиссии, ревизора) органов товарищества.

В товариществе, состоящем из одного участника, решения, относящиеся к 
компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником 
единолично и оформляются письменно.

К исключительной компетенции общего собрания участников товарищества 
относятся:

1) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного 
капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава 
товарищества в новой редакции;

2) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение 
его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества с ограниченной 
ответственностью или его имущества в доверительное управление и определение 
условий такой передачи;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и 
(или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов 
и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, 
утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов 
товарищества;
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6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а 
также в некоммерческих организациях;

7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;
8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов;
9) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;
10) решение о залоге всего имущества товарищества;
11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества;
12) утверждение порядка и сроков представления участникам товарищества и 

приобретателям долей информации о деятельности товарищества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 9) и 10) настоящего 

пункта, а также по другим вопросам, определенным в уставе, принимаются 
квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и 
представленных на собрании участников товарищества.

При принятии решения по подпункту 9) настоящего пункта участник, чья 
доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число 
принадлежащих ему голосов в подсчете не учит ывается.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества.

Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с 
деятельностью товарищества.

6.2. Исполнительным органом являются директор и (или) дирекция, которые 
подотчетны общему собранию участников и организуют выполнение его решений. 
При назначении учредителями директора трудовые отношения регулируются в 
соответствии с трудовым законодательством.

Дирекция состоит из ________ членов (указывается в заявлении). Во главе 
дирекции стоит директор. Решения принимаются большинством голосов членов 
дирекции, в случае равенства голосов решающим считается голос дир ектора.

6.3. К компетенции дирекции относятся все во просы обеспечения деятельности 
товарищества, не относящиеся к компетенции общего собрания.

К компетенции исполнительного органа товарищества относятся также 
полномочия общего собрания, не относящиеся к его исключительной компетенции, 
переданные исполнительному органу в соответствии с Законом.

6.4. Полномочия директора товарищества:
1) без доверенности действует от имени товарищества;
2) выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе 

доверенности с правом передоверия;
3) в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на 

должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, 
устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает 
вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарн ые 
взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего 
собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные 
ему общим собранием участников товарищества.

6.5. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа 
товарищества может быть создан наблюдательный совет.

Деятельность наблюдательного совета товарищества и порядок принятия 
им решений определяется правилами и иными документами, принятыми общим 
собранием.

6.6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
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исполнительного органа товарищества может быть образована ревизионная комиссия 
из числа участников товарищества или их представителей или избран ревизор.

Ревизионная комиссия или единоличный ревизор товарищества избирается 
общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.

Члены исполнительных органов товарищества не могут быть членами 
ревизионной комиссии.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и 
иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность.

 
7. Распределение чистого дохода товарищества

между его участниками
 

7.1. Распределение между участниками товарищества чистого дохода, полученного 
товариществ ом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии 
с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного 
утверждению результатов деятельности товарищества за соответствующий год.

Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода 
или его части из распределения между участниками товарищества.

7.2. В случае, если об щим собранием товарищества принимаются решения о 
распределении дохода между участниками, каждый участник вправе получить 
часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале 
товарищества. Выплата должна быть произведена товариществом в денежной форме 
в течение месяца со дня принятия общим собранием решения о распределении 
чистого дохода.

 
8. Реорганизация и ликвидация товарищества

 
8.1. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению 

общего собрания участников либо по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Республики Казахстан.

8.2. Порядок  реорганизации и ликвидации товарищества регулируется Законом и 
иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

 
Участники товарищества:

______________________________   ___________________________

_____________________________  ___________________________
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11 Қосымша

Қазақстан Республикасының салық қызметі органдарының ceнiм 
телефондары

№ Салық қызметі органдарының атауы «Сенім телефондардың» 
нөмірлері

1 Казахстан Республикасының қаржы министрлігі 
Салық комитеті 8 (7172) 71-79-63

2 Ақмола облысы бойынша Салық департаменті
8 (7162) 25-67-70

3 Ақтөбе облысы бойынша Салық департаменті
8 (7132) 59-51-33

4 Алматы облысы бойынша Салық департаменті
8 (7282) 24-38-06, 27-31-07

5 Атырау облысы бойынша Салық департаменті
8 (7122) 45-15-12

6 Шығыс Қазақстан облысы бойынша Салық департаменті
8 (7232) 24-48-68

7 Жамбыл облысы бойынша Салық департаменті
8 (7262) 45-19-93

8 Батыс Қазақстан облысы бойынша Салық департаменті
8 (7112) 50-94-07

9 Караганды облысы бойынша Салық департаменті
8 (7212) 41-07-10

10  Қызылорда облысы бойынша Салық департаменті
8 (7242) 23-79-88, 23-87-75

11  Қостанай облысы бойынша Салық департаменті
8 (7142) 53-56-13

12 Павлодар облысы бойынша Салық департаменті
8 (7182) 53-55-71

13 Маңғыстау облысы бойынша Салық департаменті
8  (7292) 33-66-70

14 Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Салық 
департаменті 8 (7152) 46-49-10

15 Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Салық 
департаменті 8 (7252) 21-45-03

16 Алматы қ. бойынша Салық департаменті
8 (7272) 67-15-57

17 Астана қ. бойынша Салық департаменті
8 (7172) 77-31-90

18 «Астана – жаңа қала» АЭА бойынша Салық 
департаменті 8 (7172) 24-13-10

19 «Оңтүстік» Салық департаменті
8 (7252) 94-22-20

20 «Морпорт Актау» Салық департаменті
8 (7292) 50-89-01

21 «Парк информационных технологий» Салық департаменті
8 (7272) 67-34-72
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Приложение 11

Телефоны доверия органов 
Налоговой службы Республики Казахстан

№ п/п Наименование органов налоговой службы Номера «телефонов 
доверия»

1 Налоговый комитет Министерства финансов Республики 
Казахстан 8 (7172) 71-79-63

2 Налоговый департамент по Акмолинской области
8 (7162) 25-67-70

3 Налоговый департамент по Актюбинской области
8 (7132) 59-51-33

4 Налоговый департамент по Алматинской области
8 (7282) 24-38-06, 27-31-07

5 Налоговый департамент по Атырауской области
8 (7122) 45-15-12

6 Налоговый департамент по Восточно-Казахстанской 
области 8 (7232) 24-48-68

7 Налоговый департамент по Жамбылской области
8 (7262) 45-19-93

8 Налоговый департамент по Западно–Казахстанской 
области 8 (7112) 50-94-07

9 Налоговый департамент по Карагандинской области
8 (7212) 41-07-10

10 Налоговый департамент по Кызылординской области
8 (7242) 23-79-88, 23-87-75

11 Налоговый департамент по Костанайской области
8 (7142) 53-56-13

12 Налоговый департамент по Павлодарской области
8 (7182) 53-55-71

13 Налоговый департамент по Мангистауской области
8  (7292) 33-66-70

14 Налоговый департамент по Северо-Казахстанской 
области 8 (7152) 46-49-10

15 Налоговый департамент по Южно-Казахстанской области
8 (7252) 21-45-03

16 Налоговый департамент по г. Алматы
8 (7272) 67-15-57

17 Налоговый департамент по г. Астана
8 (7172) 77-31-90

18 Налоговый департамент СЭЗ «Астана – жаңа қала»
8 (7172) 24-13-10

19 Налоговый департамент «Оңтүстік»
8 (7252) 94-22-20

20 Налоговый департамент «Морпорт Актау»
8 (7292) 50-89-01

21 Налоговый департамент «Парк информационных 
технологий» 8 (7272) 67-34-72
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