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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:
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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);
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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;



97

  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
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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. 
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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». 



118

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-
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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-
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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; 



138

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;



160

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 



166

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.


