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Берік отбасы – 
берекелі 
қоғам

Мемлекет басшысы аса 
көрнекті ғалым, қоғам қайрат-
кері, Қазақстан Респуб ликасы 
Парламенті Мəжілісінің II жəне 
III шақырылымдарының депу-
таты Амангелді Айталының 
дүниеден өтуіне байланысты 
оның отбасы мен жақын туыс-
тарына көңіл айтты.

«Амангелді Əбдірахман-
ұлы ұзақ жылдар бойы білім 
ж ə н е  ғ ы л ы м  с а л а с ы н д а 
жемісті жұмыс істеді. Соның 
ішінде Ақтөбе мемлекеттік 
педагогикалық институтында 

ж о ғ а р ы  б і л і к т і  м а м а н -
дар даярлау ісіне мол еңбек 
сіңірді. Мəжіліс депутаты 
болған кезінде отандық заң-
наманы жетілдіруге жəне 
парламентаризмді дамытуға ат-
салысты. Қажырлы қызметімен 
еліміздің өркендеп дамуына 
өз үлесін қосып, соңына жар-
қын із қалдырған Амангелді 
Əбдірахманұлының есімі 
мен бейнесі ұмытылмайды. 
Марқұмның иманы саламат, 
жаны жəннатта болсын», деп 
жазылған жеделхатта.

Ұлт жоқшысы
Маңдайға басқан зия лы лары-

мыздың жалғасы, Тəуелсіздік 
жылдардағы ұлт жоқшысы 
Амангелді Айталы бақиға озды. 

Туған елінің сəтті қадамына 
сүйі ніп, жаза бас қан жолына күйі-
ніп, осыны талдап-таразылай білу 
– азаматтың азаматы көтеретін 
ауыр да жауапты жүк болса, 
90-жылдардың соңынан бастап 
осы тағдыр Əбекеңе бұйырыпты. 

Азат еліміздің тарихында 
Амангелді Əбдірахманұлы қасиеті 
халықтың «Парла мент депутаты 

қандай болу керек?» сұрағына жауап секілді көрінеді. Оның əр 
кезеңде елдік мінбер мен баспасөзден сөйлеген сөзі ұлты мыздың 
бес саусақтай бірігіп, жұдырықтай жұмылған қуат ты болуына 
бағытталды. Байыпты ойы, парасатты тұжырымы, дəлелді 
ұсынысы нағыз ғалым екенін айқындап тұратын.   

(Соңы 12-бетте)

Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев «Салық жəне бюд-
жет ке төленетін басқа да міндет ті 
тө лем дер туралы» Қазақ стан Рес-
пуб  ликасының Ко дексіне (Салық 
ко дексі) жəне «Са лық жəне бюд-
жет ке төленетін басқа да міндет ті 
тө лемдер туралы» Қазақ стан Рес-
пуб  ликасының Кодексін (Салық 
ко дексі) қолданысқа енгізу ту ра-
лы» Қазақстан Респуб ликасы ның 
заңы на өзгерістер мен толық ты ру-
лар енгізу туралы» Қазақстан Рес-
пуб ликасының заңына қол қойды.

Мемлекет басшысы «Гео-
д е з и я ,  к а р т о г р а ф и я  ж ə н е 
кеңіс тіктік деректер туралы» 
Қазақстан Республикасының 
заңына қол қойды.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
геодезия, картография жəне 
кеңістіктік деректер мəселе-
лері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының 
заңына қол қойды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

«Салық және бюджетке т�ленетін басқа да міндетті 
т�лемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және 

бюджетке т�ленетін басқа да міндетті т�лемдер туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) 

қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне 
(Салық кодексі):

(Жалғасы 6-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Геодезия, картография және кеңістіктік деректер туралы
1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңның қолданылу саласы
Осы Заң кеңістіктік деректерді іздеуді, жинауды, сақтауды, өңдеуді, беруді 

жəне таратуды қоса алғанда, геодезиялық жəне картографиялық қызметті 
жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

(Жалғасы 10-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне геодезия, 

картография және кеңістіктік деректер мәселелері 
бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне:
1) 65-баптың 1-тармағы 12) тармақшасындағы «қамтамасыз етуге міндетті.» 

деген сөздер «қамтамасыз етуге;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:

(Соңы 11-бетте)

Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстанға 
мемлекет тік сапармен келді. Мемлекет 
басшысын Ташкент халықаралық 
əуежайында Өзбекстан Президенті 
Шавкат Мирзиёев қарсы алды.

Екі күндік сапар аясында Өзбекстан 
Президентімен шағын жəне кеңейтілген 
құрамда келіссөздер жүргізу, бірқатар 
келісімге қол қою жоспарланған.

Президент Ташкент қаласының 

«Янги Узбекистон» саябағындағы 
Тəуелсіздік монументіне гүл шоғын 
қойды.

Монумент былтыр Өзбекстан 
азаттығының 30 жылды ғына орай 

орнатылған еді. Ескерт кіште өзбек 
халқының тарихын дағы ең маңыз-
ды оқиғалар мен белгілі мемлекет 
қайрат керлерінің, қол бас шылары мен 
ғалымдарының бейнелері кескінделген.

Мемлекет басшысы Өзбек стан 
Республикасы Прези дентінің Таш-
кенттегі «Куксарой» рези денциясының 
құрметті қонақ тар аллеясында ағаш 
екті.

Өзбекстанға мемлекеттік сапармен барды

Президент
заңға қол қойды

РЕСМИ

Ғалымның есімі 
ұмытылмайды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы ғалым, қоғам қайраткері Амангелді 
Айталының отбасы мен жақын туыстарына к�ңіл айту же-
делхатын жолдады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––
Павлодар �ңірі обыр аурулары бойын-
ша республикада к�ш бастап тұруының 
себебін экологтер мен ақ желеңділер 
қоршаған ортаға зияны мол �ндіріс 
орын  дарының мол шоғырлануымен 
түсіндіреді. Жыл �ткен сайын эколо-
гия  лы қ жағдай ауырлай түспесе, оң нә-
тиж ені к�рсететіндей жағымды к�р сет-
кіш тіркелмегеніне ел куә. Қазір об лыс 
ор талығының жұртшылығын алаң да тып 
отырған мәселенің бірі – каль ций ленген 
сода шығаратын зауыт құрылысы.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Мұрат ҚАПАНҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan» 

Өндіріс қалдықтары қоршаған ортаға 
зор қауіп төндіретін болашақ кəсіпорынды 
тұрғызу туралы сөз сонау 2018 жылдан жал -
ға сып келе жатыр. Бірде жобаны əзір леуші-
лердің жазба-сызбалары дұрыс болмай, енді 
бірде көпшіліктің қарсылығынан талқылаулар 
нəтижесіз аяқталып, жобаның болашағы 
баян ды болмай тұр. Экологтер келешек жаңа 
өндіріс орны аса зиянды екенін айтудай-ақ 
айтып жүр. Алайда зауытты салуға құштар 
инвесторлар оның өңір экономикасына орасан 
пайда əкелетінін дəлелдегісі келеді.

«Павлодар-Сода» ЖШС жылына 200 мың 

тонна кальций қосылған сода өндіретін жо-
баны 2018 жылы ұсынған-ды. Өндірісте пай-
даланылатын қажетті шикізаттарды, мəселен, 
тұзды Үлкен Қалқаман жəне Тұздысор 
көлдерінен, əктасты «Керегатас» кенішінен, 
ал аммиакты сырттан сатып алмақ ниет-
те. Кальцийленген сода шыны бұйымдары, 
хром қосылыстары, натрий фасфиттері 
өндірісінде шикізат ретінде қолданылады. 
«Қазақстан алюминийі» АҚ бұл зауыттың 

негізгі тұтынушысы ретінде көрсетілген. 
Жаңа зауыттың құрылысы үшін облыс 

орталығындағы Солтүстік өнер кə  сіптік 
аймақтан 74 гектар жер де қа рас тырылып 
қойған. Аумақта жоба құ  ры лысы мен зауыт 
жұмысы үшін қа жетті инфрақұрылымның 
барлығы – ин же нер лік желілер, автомобиль 
жолдары жəне теміржол бар.

(Соңы 5-бетте)

ТҮЙТКІЛ

Сода зауытының жыры

Берік отбасы – Берік отбасы – 

5-бет3-бет

Ақпараттық инновация 
талқыланған 
алаң

ӨЛДІ ДЕУГЕ БОЛА МА...
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1) 1-баптың 1-тармағында:
38) тармақша мынадай мазмұндағы төртінші абзац-

пен толықтырылсын:
«төтенше жағдай салдарынан зардап шеккен жеке 

тұлғаға;»;
45) тармақшадағы «жер қойнауының» деген сөз 

«құнарсыздануды есепке алмағанда, жер қойнауының» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

49) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
« 49) өндіру – минералды шикізатты немесе пайдалы 

қатты қазбаларды жер қойнауынан жер бетіне шығаруға 
жəне (немесе) пайдалы қазбалар жатқан жерлерден, 
оның ішінде техногендік минералды түзілімдерден олар-
дың бөлінуіне тікелей байланысты, сондай-ақ жерас-
ты суларын алуға байланысты жұмыстардың (опера-
циялардың) бүкіл кешені;»;

49-1) тармақша алып тасталсын;
53) тармақша «салықтарды» деген сөзден кейін «жəне 

(немесе) бірыңғай төлемді» деген сөздермен толық-
тырылсын;

2) 16-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Электрондық салық төлеуші салық органдарының 
веб-қосымшасы арқылы өкілдің тиісті өкілеттіктері 
көрсетілетін салық төлеушінің электрондық құжатын 
ресімдеу жолымен уəкілетті өкілді айқындауға құқылы.»;

3) 19-бапта: 
2-тармақтың 7) тармақшасы мынадай мазмұндағы 

төртінші абзацпен толықтырылсын:
«осы Кодекстің 120-1-бабының 1-тармағына сəйкес 

электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде 
электрондық шот-фактураларды жазып беру шектелген;»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Салықтық тексеру барысында қылмыстық құқық 

бұзушылық белгілерін көрсететін салықтарды жəне бюд-
жетке төленетін төлемдерді төлеуден жалтару, сондай-
ақ əдейі банкроттық фактілері анықталған кезде салық 
органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
процестік шешім қабылдау үшін тиісті құқық қорғау 
органдарына олардың тергеуіне жататын материалдарды 
жібереді.»;

4) 24-баптың бірінші бөлігінде:
1) тармақшада:
бірінші бөліктегі «бір жұмыс күнінен» деген сөздер 

«екі жұмыс күнінен» деген сөздермен ауыстырылсын;
төртінші бөліктегі «үш» деген сөз «екі» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
6) тармақшада:
бірінші бөліктегі «бір жұмыс күнінен» деген сөздер 

«екі жұмыс күнінен» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөліктегі «үш» деген сөз «екі» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
13) тармақшаның сегізінші абзацы мынадай редакция-

да жазылсын:
«туындаған күнінен бастап екі ай бойы республикалық 

бюджет туралы заңда белгіленген жəне тиісті қаржы 
жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есеп -
тік көрсеткіштің 5 000 еселенген мөлшерінен аса тын 
мөлшерде өтелмеген салықтық берешегі бар, дара кəсіп-
кер ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлға ның, заңды 
тұлғаның, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің;»; 

15) тармақшада:
бірінші абзац «шарт бойынша банктік шоттарды» деген 

сөздерден кейін «, жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған 
тұрғын үй үшін ақы төлеу мақсатында тө лем дер мен субси-
дияларды, тұрғын үй жағдайларын жақ сарту жəне (немесе) 
емделуге ақы төлеу мақсатында бірың ғай жинақтаушы 
зейнетақы қорынан есепке жатқы зылатын біржолғы 
зейнетақы төлемдерін есепке жат қы зуға арналған банктік 
шоттарды» деген сөздермен толық тырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Бұл ретте салықтық берешегі, əлеуметтік төлемдер 

бойынша берешегі бар салық төлеуші келіскен жағдайда, 
банк салық төлеушінің салықтық берешегін, əлеуметтік 
төлемдер бойынша берешегін, оның ішінде берешектің 
осы түрлерін көрсетілген банктік шоттан аудару арқылы 
толық өтегеннен кейін осындай банктік шот бойынша 
шығыс операцияларын жүзеге асыру шартымен банктік 
шот ашуға құқылы.»; 

5) 25-баптың 3) тармақшасының үшінші абзацындағы 
«, сондай-ақ əуе кемесін тіркеуден алып тастауға 
жəне əкетуге кері қайтарып алынбайтын өкілеттікті 
мемлекеттік тіркеуді» деген сөздер алып тасталсын;

6) 29-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Уəкілетті орган осы баптың 1-тармағы бірінші бөлі-
гінің 1) жəне 2) тармақшаларында көрсетілген тұлға лар-
дың тізілімін өзінің интернет-ресурсында жария лайды.»;

7) 30-бапта:
1-тармақта:
5) тармақшадағы «19-бабында» деген сөздер «19 жəне 

29-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
11-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«11-1) тəуекел дəрежесін бағалау негізінде мерзімдік 

салықтық тексерулердің жартыжылдық графигі туралы;»;
18) тармақшадағы «туралы мəліметтерді қоспағанда, 

салық органы салық төлеуші (салық агенті) туралы алған 
кез кезген мəліметтер салықтық құпияны құрайды.» деген 
сөздер «туралы;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:

«19) салықтық есептілікте көрсетілген жалдамалы 
жұмыскерлердің саны туралы мəліметтерді қоспағанда, 
салық органы салық төлеуші (салық агенті) туралы алған 
кез келген мəліметтер салықтық құпияны құрайды.»; 

3-тармақ мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«5-1) жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын 
адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға 
уəкілеттік берілген адамдардың Қазақстан Респуб ликасы-
ның шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде 
ақшасының бар-жоғы туралы мəліметтер бөлігінде 
мемлекеттік органдардың кадр қызметтеріне ұсынады. 

Осы тармақшада көрсетілген уəкілетті мемлекеттік 
орган мəліметтерге қол жеткізе алатын лауазымды 
адамдардың тізбесін бекітеді;»;

7-тармақ мынадай мазмұндағы 4) жəне 5) тармақша-
лармен толықтырылсын:

«4) жеке тұлғаның көлік құралы салығын төлеуі 
үшін көлік құралының сəйкестендіру нөмірі туралы 
мəліметтерді екінші деңгейдегі банктерге беру;

5) осы Кодексте көзделген салықтық міндеттемелерді 
орындау үшін дара кəсіпкердің заңды мекенжайы туралы 
мəліметтерді екінші деңгейдегі банктерге беру салықтық 
құпияны жария ету болып табылмайды.»; 

8) 44-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің екінші аб-
зацында орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізілді, қазақ 
тіліндегі мəтін өзгермейді;

9) 49-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі «салығы,» 
деген сөзден кейін «қол қою бонусы,» деген сөздермен 
толықтырылсын;

10) 51-бапта:
5-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 

екінші сөйлеммен толықтырылсын:
«Бұл ретте салықтарды жəне (немесе) төлемақыларды 

төлеу бойынша мерзімін ұзартуды беру туралы шешім ге 
салықтық міндеттемені орындау графигі қоса беріледі.»;

мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
«7. Салықтық міндеттемені орындау графигі салық 

төлеушінің уəжді өтініші негізінде қайта қаралуы мүмкін.
Бұл ретте салықтық міндеттемені орындау графигі бір 

реттен асырылмай қайта қаралуы мүмкін.»;
11) 52-баптың 2) тармақшасының бесінші абзацы мы-

надай редакцияда жазылсын:
«мемлекеттік кіріс органдары қойған шектеулерді қос-

па ғанда, мемлекеттік органдар шектеулер қойған мүлік;»;
12) 54-баптың 2-тармағы 4) тармақшасындағы 

«бойын ша тоқтатылады, оның ішінде мерзімінен бұрын 
тоқта тылады.» деген сөздер «бойынша;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен 
толықтырылсын:

«5) салықтардың жəне (немесе) төлемақылардың 
сомаларын төлеу жөніндегі салықтық міндеттемені 
орындау графигінде белгіленген мерзім бес жұмыс күнінен 
астам уақытқа бұзылған жағдайларда тоқтатылады, оның 
ішінде мерзімінен бұрын тоқтатылады.»;

13) 55-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Осы Кодекстің 54-бабы 2-тармағының 2) жəне 
5) тармақшаларында белгіленген жағдайларда кейінге 
қалдырудың немесе мерзімін ұзартудың қолданылуы 
тоқтатылған кезде салық органы салық төлеушінің жəне 

(немесе) үшінші тұлғаның кепілге салынған мүлкіне 
өндіріп алуды қолданады не банк кепілдігін орындауды 
талап етеді.»;

14) 59-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 4) тар-
мақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) тəуекелдерді бағалау жүйесі іс-шараларының 
нəтижелері негізінде іріктелген салықтық тексерулер 
тізіміне енгізілмеген не тəуекел дəрежесін бағалау 
негізінде ерекше тəртіп бойынша жүргізілетін салық-
тық тексерулердің, сондай-ақ тəуекел дəрежесін баға-
лау негізінде мерзімдік салықтық тексерулердің жарты-
жылдық графигіне енгізілмеген;»;

15) 66-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақ-
шасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) тəуекелдерді бағалау жүйесі іс-шараларының 
нəтижелері бойынша іріктелген салықтық тексерулер 
тізіміне енгізілмеген не тəуекел дəрежесін бағалау 
негізінде ерекше тəртіп бойынша жүргізілетін салық-
тық тексерулердің, сондай-ақ тəуекел дəрежесін баға-
лау негізінде мерзімдік салықтық тексерулердің жарты-
жылдық графигіне енгізілмеген, қызметі тоқтатылатын 
дара кəсіпкерлердің жəне жеке практикамен айналысатын 
адамдардың салықтық міндеттемені орындау ерекше-
ліктерін белгілейді.»;

16) 67-бапта:
2-тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы мынадай 

редакцияда жазылсын:
«4) тəуекелдерді бағалау жүйесі іс-шараларының 

нəтижелері бойынша іріктелген салықтық тексерулер 
тізімінде жоқ не тəуекел дəрежесін бағалау негізінде ерекше 
тəртіп бойынша жүргізілетін салықтық тексерулердің, 
сондай-ақ тəуекел дəрежесін бағалау негізінде мерзімдік 
салықтық тексерулердің жартыжылдық графигінде жоқ;»;

6-тармақта:
төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«осы баптың 1-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында 

көзделген негіздер бойынша қызметті оңайлатылған 
тəртіппен тоқтату кезінде салықтық есептілікті ұсынуды 
тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық 
өтініште көрсетілген қызметті тоқтата тұру кезеңі 
аяқталған;»;

мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықты-
рылсын:

«осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында 
жəне 5-тармағы бірінші бөлігінің 1-1) тармақшасында 
көзделген негіздер бойынша қызметті оңайлатылған 
тəртіппен тоқтату кезінде жеке табыс салығы мен əлеу-
мет тік төлемдер (қызметті тоқтата тұру жағдайларын 
қос па ғанда) есептелген жəне төленген соңғы ай өткен 
күннен кейінгі күннен бастап дара кəсіпкер ретінде тіркеу 
есебінен шығарылған болып танылады.»;

17) 69-бапта:
3-тармақтың 6) тармақшасындағы «жəне жергілікті 

атқарушы органдардың» деген сөздер «органдардың, 
жергілікті атқарушы органдардың жəне «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Салықтық тексеру жүргізудің жалпы тəртібі осы 

Кодексте, сондай-ақ осы Кодекспен реттелмеген бөлігінде 
Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексінде 
айқындалады.»;

18) 73-баптың 1-тармағы 8) тармақшасындағы «өткі-
зу жолымен жəрдемдеседі.» деген сөздер «өткізу;» деген 
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«9) сервистік бағдарламалық өнімдер арқылы, оның 
ішінде басшыға жəне (немесе) бюджетпен есеп айырысу-
лар бойынша жауапты жұмыскерге ақпараттық хабарлар 
жіберу жолымен жəрдемдеседі.

Осы тармақшаның ережелері ірі кəсіпкерлік 
субъектілеріне қолданылмайды.»;

19) 79-баптың 3-тармағындағы «электрондық үкі-
мет» веб-порталы арқылы» деген сөздер «сервистік 
бағ дар ламалық өнімдер арқылы» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

20) 80-баптың 3-тармағындағы «электрондық үкімет» 
веб-порталы» деген сөздер «сервистік бағдарламалық 
өнімдер» деген сөздермен ауыстырылсын;

21) 85-бапта:
4-тармақтың 1) тармақшасы «қосылған құн салығы» 

деген сөздерден кейін «немесе ойын бизнесі» деген 
сөздермен толықтырылсын;

6-тармақтың 4) тармақшасының екінші бөлігіндегі 
«тоғызыншы абзацында» деген сөздер «сегізінші жəне 
тоғызыншы абзацтарында» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

22) 95-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2. Камералдық бақылау шот-фактуралар электрондық 
нысанда жазып берілгеннен кейін жəне (немесе) осы 
Кодексте белгіленген осындай кезең үшін салықтық есеп-
тілікті ұсыну мерзімі өткеннен кейін тиісті салықтық кезең 
үшін жүргізіледі.»;

23) 96-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Камералдық бақылау нəтижелері бойынша 

бұзушылықтар анықталған жағдайда:
тəуекел дəрежесі жоғары бұзушылықтар бойынша 

– анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы жəне 
олардың тəуекел дəрежесі қоса беріле отырып, камералдық 
бақылау нəтижелері бойынша салық органдары анықтаған 
бұзушылықтарды жою туралы хабарлама ресімделеді.

Бұл ретте тауарларды өткізу, жұмыстар мен қызметтер 
көрсету бойынша нақты айналым жасауды белгілеу 
мақсатында электрондық нысанда шот-фактуралар жазып 
берілгеннен кейін жүргізілген камералдық бақылау 
нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар тəуекел 
дəрежесі жоғары бұзушылықтар болып табылады;

тəуекел дəрежесі орташа бұзушылықтар бойынша 
– анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы жəне 
олардың тəуекел дəрежесі қоса беріле отырып, камералдық 
бақылау нəтижелері бойынша салық органдары анықтаған 
бұзушылықтарды жою туралы хабарлама;

тəуекел дəрежесі төмен бұзушылықтар бойынша 
– анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы жəне 
олардың тəуекел дəрежесі қоса беріле отырып, камералдық 
бақылау нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар 
туралы хабархат ресімделеді.

Камералдық бақылау нəтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтар туралы хабархат салық төлеушіге (салық 
агентіне) салықтық есептілікте бұзушылықтар анықталған 
күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін 
мерзімде мəлімет үшін жіберіледі.

Камералдық бақылау нəтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтар туралы хабархаттың нысанын уəкілетті 
орган белгілейді.»;

2-тармақтың екінші бөлігінде: 
1) жəне 2) тармақшалар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1) хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен 

келіскен жағдайда – салық төлеушінің (салық агентінің) 
анықталған бұзушылықтарды:

салық органдарында тіркеу есебіне қою;
анықталған бұзушылықтар жататын салықтық кезең 

үшін хабарлама бойынша салықтық есептілікті ұсыну;
салық төлеушінің қосылған құн салығын қайтару туралы 

талабы бойынша бұрын бюджеттен қайтарылған қосылған 
құн салығының сомасын бюджетке төлеу, сондай-ақ салық 
төлеушіге осындай сомалар аударылған күннен бастап 
əрбір күн үшін осы Кодекстің 104-бабының 4-тармағында 
көрсетілген мөлшерде өсімпұл төлеу;

Қазақстан Республикасының салық заңнамасында 
белгіленген тəртіппен электрондық нысанда жазып 
берілген шот-фактураларды кері қайтарып алу, түзету 
немесе толықтыру арқылы жоюы;

2) хабарламада көрсетілген тəуекел дəрежесі орташа 
бұзушылықтармен келіспеген жағдайда – осы баптың 
3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, салық 
төлеушінің (салық агентінің) камералдық бақылау 
нəти желері бойынша салық органдары анықтаған 
бұзу шы лықтарды жою туралы хабарламаны жіберген 
салық органына салықтық есептілікке енгізілген дерек-
тердің анықтығын растайтын салықтық жəне (не-
месе) бухгалтерлік есепке алулар (есепке алу) тірке-
лімдерінен үзінді көшірмелерді жəне (немесе) көрсетілген 
бұзушылықтарға қатысты құжаттарды қоса бере отырып, 
бұзушылықтардың жоқтығы туралы түсінікті қағаз немесе 
электрондық жеткізгіште ұсынуы;»;

мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
«3) хабарламада көрсетілген тəуекел дəрежесі жоға-

ры бұзушылықтармен келіспеген жағдайда – салық 
тө леу шінің (салық агентінің) камералдық бақылау 

нəти  желері бойынша салық органдары анықтаған 
бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны жіберген 
салық органына бұзушылықтарда көрсетілген опера-
цияларды (мəмілелерді) жүзеге асыру фактісін растайтын 
құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, түсінікті 
қағаз немесе электрондық жеткізгіште ұсынуы салық 
төлеушінің (салық агентінің) камералдық бақылау 
нəтижелері бойынша салық органдары анықтаған 
бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны орындауы 
болып танылады.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Осы баптың 2-тармағы екінші бөлігінің 2) жəне 

3) тармақшаларында көзделген түсініктерде:
салық төлеушінің (салық агентінің) түсінікке қол 

қойған күні;
түсінікті ұсынған тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты 

(егер ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе) 
не толық атауы, оның тұрғылықты жері (тұрған жері);

салық төлеушінің (салық агентінің) сəйкестендіру 
нөмірі;

камералдық бақылау нəтижелері бойынша салық 
органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы 
хабарламаны жіберген салық органының атауы;

түсінік ұсынылатын хабарламаның күні мен нөмірі;
түсінікті ұсынған тұлғаның осы баптың 2-тармағы 

екінші бөлігінің 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарды міндетті түрде қоса бере отырып, хабарламада 
көрсетілген бұзушылықтармен келіспеу мəн-жайлары 
көрсетілуге тиіс.

Камералдық бақылау нəтижелері бойынша салық 
органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы 
хабарламаны түсінік ұсыну арқылы орындау шеңберінде 
хабарламада сипатталған бұзушылықтарға жатпайтын 
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.»;

4 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Салық органы камералдық бақылау нəтижелері 

бойынша салық органдары анықтаған бұзушылықтарды 
жою туралы хабарламаны бұзушылық жойылмаған немесе 
бұзушылық толық көлемде жойылмаған жағдайларда 
орындалмады деп таниды.

Камералдық бақылау нəтижелері бойынша салық 
органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы 
хабарлама орындалмады деп танылған кезде салық 
органы уəкілетті орган белгілеген нысан бойынша жəне 
мерзімдерде камералдық бақылау нəтижелері бойынша 
салық органдары анықтаған бұзушылықтарды жою 
туралы хабарламаны орындалмады деп тану туралы 
шешiм шығарады жəне оны салық төлеушiге мынадай 
тəсілдерінің бірімен:

1) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы;
2) электрондық тəсілмен веб-қосымшаға немесе 

пайдаланушының «электрондық үкімет» веб-порта-
лындағы жеке кабинетіне жібереді;

3) оны салық төлеушіге қолын қойдыра отырып та-
быс етеді.

Бұл ретте төменде санамаланған тəсілдердің бірімен 
жіберілген шешім салық төлеушіге (салық агентіне) 
мынадай жағдайларда:

1) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы 
жіберілгенде – салық төлеуші (салық агенті) пошта немесе 
өзге де байланыс ұйымының хабарламасына белгі қойған 
күннен бастап табыс етілді деп есептеледі. Бұл ретте 
пош та немесе өзге де байланыс ұйымы мұндай шешімді 
пошта немесе өзге де байланыс ұйымының қабылдағаны 
туралы белгі қойылған күннен бастап он жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде жеткізуге тиіс;

2) электрондық тəсілмен жіберілгенде:
салық органы шешімді веб-қосымшаға жеткізген 

күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.
Бұл тəсіл Қазақстан Республикасының электрондық 

құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңна-
масына сəйкес салық органдарымен электрондық тəсілмен 
өзара іс-қимыл жасайтын салық төлеушіге қолданылады;

шешім пайдаланушының «электрондық үкімет» веб-
порталындағы жеке кабинетіне жеткізілген күннен бастап 
табыс етілді деп есептеледі.

Бұл тəсіл «электрондық үкімет» веб-порталында 
тіркелген салық төлеушіге қолданылады;

3) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы арқылы жіберілгенде – оны келу тəртібімен алған 
күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.»;

«6. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, камералдық 
бақылау нəтижелері бойынша салық органдары анықтаған 
бұзушылықтарды осы баптың 2 жəне 2-1-тармақтарында 
белгіленген тəртіппен жəне мерзімдерде жою туралы 
хабарламаның осы баптың 2-тармағында белгіленген 
мерзімде орындалмауы осы Кодекстің 118-бабына сəйкес 
салық төлеушінің банктік шоттары бойынша шығыс 
операцияларын тоқтата тұруға алып келеді.»;

мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
«6-1. Тəуекел дəрежесі жоғары бұзушылықтар 

бойын ша камералдық бақылау нəтижелері бойынша 
салық органдары анықтаған бұзушылықтарды жою 
туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау 
жəне (немесе) орындалмады деп тану осы Кодекстің 
120-1-бабына сəйкес электрондық шот-фактуралардың 
ақпараттық жүйесінде электрондық шот-фактуралардың 
жазып берілуін шектеуге алып келеді.»;

24) 97-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«8. Салық органдары салық төлеушінің жеке шотынан 
салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің, 
əлеуметтік төлемдердің, айыппұлдардың, өсімпұлдардың 
барлық немесе жекелеген түрлері бойынша бюджетпен 
есеп айырысулардың жай-күйі туралы үзінді көшірмені 
салық төлеушінің сұрау салуы бойынша сұрау салу 
алынған күннен бастап бір жұмыс күнінің ішінде береді.»;

25) 101-баптың 1-тармағының үшінші бөлігіндегі 
«азаматтық авиация саласындағы сертификаттарды,» 
деген сөздер алып тасталсын;

26) 108-бапта:
1-тармақта:
4) тармақшадағы «талап арыз немесе өзге де өтініш 

(шағым) қайтарылған» деген сөздер «азамат тың жол-
данымын Қазақстан Республикасының Конститу циялық 
Соты, талап арызды немесе өзге де өтінішті (шағым ды) 
сот қайтарған» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) тармақша:
«егер iс» деген сөздерден кейін «Қазақстан Респуб-

ликасының Конституциялық Сотында,» деген сөздермен 
толықтырылсын;

«іс бойынша» деген сөздерден кейін «конституциялық 
іс жүргізу,» деген сөздермен толықтырылсын;

2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1) азамат Қазақстан Республикасының Конституция-
лық Сотына өз жолданымын кері қайтарып алған, талап 
қоюшы талап қоюдан бас тартқан;»;

27) 11-тараудың 1-параграфы мынадай мазмұндағы 
108-1-баппен толықтырылсын:

«108-1-бап. Қазақстан Республикасының өнімді бөлу 
бойынша үлесі жөніндегі салықтық міндеттеме бойынша 
заттай нысанда есепке жатқызу ерекшеліктері

1. Жеке шот заттай нысанда жүргізілген кезде Қазақ-
стан Республикасының өнімді бөлу бойынша үлесі 
жөніндегі салықтық міндеттемені заттай нысанда орын-
дау есебіне жер қойнауын пайдаланушы заттай нысанда 
беретін пайдалы қазбалардың артық берілген көлемі 
есепке жатқызуды жүргізу күніне салықтық міндеттемені 
заттай нысанда орындау есебіне берілген пайдалы 
қазбалардың көлемі мен салықтық міндеттемені заттай 
нысанда орындау есебіне берілуге жататын пайдалы 
қазбалардың көлемі арасындағы оң айырма болып та-
былады.

2. Жеке шот заттай нысанда жүргізілген кезде Қазақ-
стан Республикасының өнімді бөлу бойынша үлесі 
жөніндегі салықтық міндеттемені заттай нысанда орын-
дау есебіне жер қойнауын пайдаланушы заттай ны-
сан да беретін пайдалы қазбалардың артық берілген 
көлемін есепке жатқызуды салық органы жер қойнауын 
пайдаланушының Қазақстан Республикасының өнімді 
бөлу бойынша үлесі жөніндегі жеке шотты жүргізу орны 
бойынша осындай жеке шоттың мəліметтері негізінде 
жүргізеді.

3. Жеке шот заттай нысанда жүргізілген кезде Қазақ-
стан Республикасының өнімді бөлу бойынша үлесі 
жөніндегі салықтық міндеттемені заттай нысанда 
орын дау есебіне жер қойнауын пайдаланушы заттай 
нысан да беретін пайдалы қазбалардың артық берілген 
көлемін есепке жатқызуды салық органы мерзімінде 
орындалмаған Қазақстан Республикасының өнімді бөлу 
бойынша үлесі жөніндегі салықтық міндеттемені заттай 
нысанда өтеу есебіне жер қойнауын пайдаланушының 

есепке жатқызуға салықтық өтінішінсіз жүргізеді.»;
28) 116-бапта:
5-тармақтағы «Тексеру нəтижелері» деген сөздер «Егер 

осы баптың 5-1-тармағында өзгеше көзделмесе, тексеру 
нəтижелері» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Уəкілетті орган салық төлеушінің (салық 

агенті нің) тексеру нəтижелері туралы хабарламаға 
шағы мын қанағаттандырусыз қалдырған жағдайда, 
салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкіне билік 
етуін шектеу ді қоспағанда, мерзімінде орындалмаған 
салықтық міндет теменің орындалуын қамтамасыз ету 
тəсілдерін қолдану шағымды қарау нəтижелері бойынша 
шешім шығарылған кезден бастап он бес жұмыс күніне 
тоқтатыла тұрады.»;

29) 117-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мына-
дай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын: 

«инвестициялар жөніндегі уəкілетті органмен жасалған 
инвестициялық салықтық кредит туралы келісім болған 
кезде оның қолданылу мерзімі ішінде жəне осындай 
кредит берілген салықтар бойынша;»;

30) 118-баптың 1-тармағының 7) тармақшасындағы 
«4-3-тармағында» деген сөздер «4 жəне 4-3-тармақ-
тарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

31) 13-тарау мынадай мазмұндағы 120-1-баппен толық-
тырылсын:

«120-1-бап. Электрондық шот-фактуралардың  ақпа-
раттық жүйесінде электрондық шот-фактуралардың жа-
зып берілуін шектеу

1. Салық органдары тəуекел дəрежесі жоғары бұзу-
шылықтар бойынша камералдық бақылау нəтижелері 
бойынша салық органдары анықтаған бұзушылықтарды 
жою туралы хабарлама белгіленген мерзімде орын-
далмаған жəне (немесе) орындалмады деп танылған 
жағ дайда электрондық шот-фактуралардың ақпараттық 
жүйесінде электрондық шот-фактуралардың жазып 
берілуін шектеуді жүргізеді.

2. Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық 
жүйесінде электрондық шот-фактуралардың жазып 
берілуін шектеу тəуекел дəрежесі жоғары бұзушылықтар 
бойынша камералдық бақылау нəтижелері бойынша 
салық органдары анықтаған бұзушылықтарды жою ту-
ралы хабарлама белгіленген мерзімде орындалмаған 
жəне (немесе) орындалмады деп танылған күннен кейінгі 
күннен бастап бір жұмыс күнінің ішінде уəкілетті орган 
белгілеген тəртіппен жəне нысан бойынша шығарылған 
электрондық шот-фактуралар жазып беруді шектеу 
туралы шешімнің негізінде жүргізіледі.

3. Электрондық шот-фактуралардың жазып берілуін 
шектеу туралы шешім осы баптың 2-тармағында көрсе-
тілген шешім қабылданған күннен кейінгі бір жұмыс 
күнінің ішінде электрондық тəсілмен электрондық 
шот-фактуралардың ақпараттық жүйесіне, веб-қосым-
шаға, пайдаланушының «электрондық үкімет» веб-
порталындағы жеке кабинетіне жіберіледі.

4. Салық органдары тəуекел дəрежесі жоғары 
бұзушылықтар бойынша камералдық бақылау нəтижелері 
бойынша салық органдары анықтаған бұзушылықтарды 
жою туралы хабарлама орындалған күннен бастап бір 
жұмыс күнінің ішінде уəкілетті орган белгілеген тəртіппен 
жəне нысан бойынша шектеудің күшін жою туралы 
шешім шығару арқылы электрондық шот-фактуралардың 
ақпараттық жүйесінде электрондық шот-фактуралардың 
жазып берілуін шектеудің күшін жоюды жүргізеді.

5. Салық төлеушінің электрондық шот-фактуралардың 
жазып берілуін шектеу туралы шешімге шағым жасауы 
оның қолданысын тоқтата тұрмайды.»;

32) 123-бапта:
2 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Салық төлеушi (салық агенті) салықтық берешекті 

өтеу туралы хабарламаны алған күннен бастап он жұмыс 
күнiнен кешiктiрмей, осындай хабарламаны жiберген 
салық органына дебиторлық берешек сомасын көрсете 
отырып, дебиторлар тiзiмiн ұсынуға мiндеттi. 

Соттардың дебиторлардан салық төлеушінің (салық 
агентінің) пайдасына берешек сомаларын өндіріп алу 
туралы заңды күшіне енген шешімдері болған кезде 
соттың осындай шешімі де беріледі.

Бұл ретте салық органы салық төлеушінің (салық 
агентінің) дебиторларын анықтау мақсатында салық 
органдарының ақпараттық жүйелерінің деректерін 
пайдалануға, сондай-ақ салық төлеуші (салық агенті) мен 
оның дебиторлары арасындағы өзара есеп айырысуларды 
айқындау мəселесі бойынша салық төлеушіге (салық 
агентіне) тексеру жүргізуге құқылы. Салық органы 
салық төлеушіні (салық агентін) тексеру барысында 
дебиторларға қарсы тексеру жүргізуге құқылы.

Салық органы сотта дау айтылатын дебиторлық 
берешек сомасын растауға құқылы емес.

Салық төлеушi (салық агенті) салықтық берешекті 
өтеген жағдайда, дебиторлар тiзiмi немесе өзара есеп 
айырысуларды салыстырып-тексеру актiсi ұсыныл-
майды.»;

«4. Дебиторлар өзара есеп айырысуларды салыстырып-
тексеру актiсiн осы баптың 3-тармағының екінші 
бөлігінде көзделген мерзiмде ұсынбаған не дебиторлық 
берешек сомасы расталмаған жағдайда, салық органы 
көрсетілген дебиторларға салықтық тексеру жүргiзеді. 
Бұл ретте салық органы сотта дау айтылатын дебиторлық 
берешек сомасын растауға құқылы емес. Дебиторлық 
бере шек болмаған жағдайда дебитор өзара есеп айыры-
суларды салыстырып-тексеру актісімен бір мезгілде салық 
органына салық төлеушінің (салық агентінің) алдындағы 
берешекті өтеу фактісін растайтын құжаттарды ұсынады.»;

5-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«5. Өзара есеп айырысуларды салыстырып-тексеру 
актісінің жəне (немесе) дебиторлық берешек сомасын 
растайтын дебиторды тексеру, оның ішінде осы баптың 
3-тармағына сəйкес жүргізілген қарсы тексеру актісінің 
жəне (немесе) ұсынылған сот шешімінің негізінде салық 
органы дебитордың банктік шоттарына салық төлеушінің 
(салық агентінің) салықтық берешегі сомасын өндіріп алу 
туралы инкассалық өкімдер шығарады.»;

33) 132-бапта:
2-тармақтың бесінші бөлігіндегі «хабарламаны алған 

күнінен бастап күнтiзбелiк бес күн» деген сөздер «хабар-
лама табыс етілген күннен бастап бес жұмыс күні» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Осы бапта көрсетілген талап, хабархат немесе 

уəжді шешім, егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, салық 
төлеушіге қолын қойғызып жеке өзіне немесе жөнелту 
жəне алу фактісін растайтын өзгеше тəсілмен табыс 
етілуге тиіс.

Бұл ретте төменде санамаланған тəсілдердің бірімен 
жіберілген талап, хабархат немесе уəжді шешім салық 
төлеушіге мынадай жағдайларда:

1) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы 
жіберілгенде – салық төлеуші пошта немесе өзге де 
байланыс ұйымының хабарламасына белгі қойған күннен 
бастап табыс етілді деп есептеледі. 

Бұл ретте пошта немесе өзге де байланыс ұйымы 
мұндай талапты, хабархатты немесе уəжді шешімді 
пошта немесе өзге де байланыс ұйымының қабылдағаны 
туралы белгі қойылған күннен бастап он жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде жеткізуге тиіс;

2) электрондық тəсілмен жіберілгенде:
салық органы талапты, хабархатты немесе уəжді 

шешімді веб-қосымшаға жеткізген күннен бастап табыс 
етілді деп есептеледі.

Бұл тəсіл Қазақстан Республикасының электрондық 
құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы 
заңнамасына сəйкес салық органдарымен электрондық 
тəсілмен өзара іс-қимыл жасайтын салық төлеушіге 
қолданылады;

талап, хабархат немесе уəжді шешім пайдаланушының 
«электрондық үкімет» веб-порталындағы жеке кабинетіне 
жеткізілген күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.

Бұл тəсіл «электрондық үкімет» веб-порталында 
тіркелген салық төлеушіге қолданылады.

Талаптың, хабархаттың жəне уəжді шешімнің 
нысандарын уəкілетті орган бекітеді.»;

34) 136-баптың 5-тармағының 1) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1) тəуекел дəрежесін бағалау негізінде мерзімдік 
салықтық тексеру субъектілерін (объектілерін) іріктеу;»;

35) 137-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3. Осы Кодекстің 136-бабы 5-тармағының 1) жəне 
2) тармақшаларын іске асыру мақсатында құпия өлшем-
шарттармен қатар құпия ақпарат болып табылмайтын 
өлшемшарттар қолданылады. Тəуекел өлшемшарттарын 

жəне мұндай өлшемшарттар бойынша тəуекелдерді 
басқару жүйесін қолдану тəртібін уəкілетті орган 
айқындайды.»;

36) 145-бапта:
1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«1) тəуекел дəрежесін бағалау негізінде мерзімдік 

салықтық тексерулер;»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Салық органдары салықтық есептілікті, уəкілетті 

мемлекеттік органдардың мəліметтерін, сондай-ақ салық 
төлеушілердің (салық агенттерінің) қызметі бойынша рес-
ми жəне ашық ақпарат көздерінен алынған мəліметтерді 
талдау нəтижелері бойынша салық төлеушілерге (салық 
агенттеріне) қатысты тағайындайтын тексерулер тəуе-
кел дəрежесін бағалау негізінде мерзімдік салықтық 
тексерулер болып табылады.

Уəкілетті органның шешімімен бекітілген жартыжыл-
дық график тəуекел дəрежесін бағалау негізінде мерзімдік 
салықтық тексерулер тағайындауға негіз болып табылады.

Тексерулер жүргізудің жартыжылдық графиктеріне 
өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

Уəкілетті орган тексерулер жүргізудің жартыжылдық 
жиынтық графигін тексерулер жүргізілетін жылдың 
алдындағы жылдың 25 желтоқсанына дейінгі жəне 
ағымдағы күнтізбелік жылдың 25 мамырына дейінгі 
мерзімде интернет-ресурста орналастырады.»;

3-тармақта:
4) тармақшаның бірінші бөлігі «анықталған» деген 

сөзден кейін «тəуекел дəрежесі орташа» деген сөздермен 
толықтырылсын;

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына 

сəйкес салық төлеушi (салық агентi) мен оның дебитор-
лары арасындағы өзара есеп айырысуларды айқындау 
мəселелерi бойынша;»;

37) 146-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«8. Хронометраждық зерттеп-қарауды жүргізу кезінде 
нұсқамада көрсетілген мерзім отыз жұмыс күнiнен 
аспайды.

Осы бапта көзделген салықтық тексеру мерзімінің 
өтуін ұзарту жəне (немесе) тоқтата тұру хронометраждық 
зерттеп-қарауды жүргізу кезінде қолданылмайды.

Хронометраждық зерттеп-қарау, егер тексерілетін 
тұлға өз қызметін көрсетілген уақытта жəне күндері 
жүзеге асыратын болса, жұмыстан тыс уақытта (түнгі 
уақытта, демалыс, мереке күндері) жүргізілуі мүмкін.»;

38) 147-бапта:
1-тармақта:
«тəуекел дəрежесін бағалау негізінде ерекше тəртіп 

бойынша» деген сөздер «тəуекел дəрежесін бағалау 
негізінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

«жүргізілетін салықтық» деген сөздер «мерзімдік 
салықтық» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақта:
«тəуекел дəрежесін бағалау негізінде ерекше тəртіп 

бойынша жүргізілетін» деген сөздер «тəуекел дəрежесін 
бағалау негізінде» деген сөздермен ауыстырылсын; 

«салықтық» деген сөз «мерзімдік салықтық» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

5-тармақта:
бірінші бөлікте:
«тəуекел дəрежесін бағалау негізінде ерекше тəртіп 

бойынша жүргізілетін» деген сөздер «тəуекел дəрежесін 
бағалау негізінде» деген сөздермен ауыстырылсын; 

«салықтық» деген сөз «мерзімдік салықтық» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлікте:
«тəуекел дəрежесін бағалау негізінде ерекше тəртіп 

бойынша жүргізілетін» деген сөздер «тəуекел дəрежесін 
бағалау негізінде» деген сөздермен ауыстырылсын; 

«салықтық» деген сөз «мерзімдік салықтық» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

39) 150-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің екінші аб-
зацы мынадай редакцияда жазылсын:

«тəуекел дəрежесін бағалау негізінде мерзімдік 
салықтық тексеру жүргізу кезінде – нұсқама табыс етілген 
күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде;»;

40) 158-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 
төртінші жəне бесінші бөліктермен толықтырылсын:

«Салық төлеуші (салық агенті) салықтық тексеру 
актісін алудан бас тартқан кезде осы Кодекстің 71-бабында 
көзделген хаттама (акт) жасала отырып, салықтық тексеру 
актісінде тиісті жазба жүргізіледі.

Бұл ретте хаттама (акт) жасалған күн салықтық тексеру 
актісін табыс ету күні болып табылады.»;

41) 172-баптың 10-тармағының бірінші абзацындағы 
«импорттаушының таңдауы бойынша» деген сөздер 
алып тасталсын;

42) 175-бапта: 
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«175-бап. Уəкілетті мемлекеттік органдардың, жергі-

лікті атқарушы органдардың жəне «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясының қызметін 
бақылау»;

1-тармақта:
бірінші бөліктегі «уəкiлеттi мемлекеттік жəне жергi-

лiктi атқарушы органдардың» деген сөздер «уəкілет ті 
мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдар-
дың жəне «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлік «Уəкілетті мемлекеттік органдардың» 
деген сөздерден кейін «жəне «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясының» еген сөздермен 
толықтырылсын;

төртінші бөліктің бірінші абзацындағы «жəне жер-
гiлiктi атқарушы органдардың» деген сөздер «орган-
дар дың, жергілікті атқарушы органдардың жəне «Аза-
маттарға арналған үкімет» мемлекеттік корпора циясы-
ның» деген сөздермен толықтырылсын; 

43) 189-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы он 
төртінші абзацындағы «орналастырғаны үшін төлемақылар 
қолданылады.» деген сөздер «орналастырғаны;» деген 
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы он бесінші 
абзацпен толықтырылсын:

«цифрлық майнинг үшін төлемақылар қолданылады.»;
44) 190-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Осы тармақтың мақсатында электрондық цифрлық 

қолтаңбаны қолдана отырып, электрондық шот-фактура-
лардың ақпараттық жүйесінде ресімделген бухгалтерлік 
құжаттама немесе бастапқы есепке алу құжаттары да 
есепке алу құжаттамасы болып танылады.»;

4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдарын сақтан-
дыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасасу жəне орындау 
жөніндегі қызметке байланысты салықтық есепке алу 
қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның уəкілетті 
органмен жəне салық саясаты саласындағы уəкілетті 
органмен келісілген талаптары ескеріле отырып, Қазақ-
стан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген есептілік 
деректеріне негізделеді.»;

45) 193-баптың 2-тармағы «шот-фактураларды» 
деген сөздерден кейін «, бухгалтерлік құжаттаманы 
жəне бастапқы есепке алу құжаттарын» деген сөздермен 
толықтырылсын;

46) 202-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын: 

«Аталған дара кəсіпкерлер электрондық цифрлық 
қолтаңбаны қолдана отырып, электрондық шот-
фактуралардың ақпараттық жүйесінде бастапқы есепке 
алу құжаттарын ресімдеуді жүргізуге де құқылы.»;

47) 208-баптың 3-тармағының екінші бөлігі алып тас-
талсын;

48) 209-баптың 5-тармағы 11) тармақшасындағы 
«ұсынылмаса, салық органдарына ұсынылмады деп 
есептеледі.» деген сөздер «ұсынылмаса;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 12) жəне 13) тармақ-
шалармен толықтырылсын: 

«12) салықтық есептілікті тіркелуі заңды күшіне енген 
сот шешімінің негізінде жарамсыз деп танылған дара 
кəсіпкер немесе заңды тұлға ұсынса;

13) қосылған құн салығы бойынша салықтық есепті-
лікті осы Кодекстің 85-бабының 4-тармағы 6) тармақ-
шасының сегізінші жəне тоғызыншы абзацтарында 
көзделген жағдайларда салық органының шешімі 
бойын ша қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
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шығарылған тұлғалар ұсынса, салық органдарына 
ұсынылмады деп есептеледі.»; 

49) 211-баптың 5-тармағында:
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) жеке тұлғаның декларация ұсыну жөніндегі 

міндеттемесі туындаған жыл басталғанға дейін Қа-
зақ стан Республикасында нотариат куəландырған 
мəмілелер бойынша берешектерден, сондай-ақ сот 
шешімі бойынша танылған берешектерден басқа жеке 
тұлғамен арада туындаған қатынастар бойынша қалып-
тасқан, басқа тұлғалардың жеке тұлға алдындағы 
берешегін (дебиторлық берешекті) жəне жеке тұлғаның 
басқа тұлғалар алдындағы берешегін (кредиторлық 
берешекті) жеке тұлғалардың декларацияларында көрсету 
бөлігінде;»;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Салық агентінің осы Кодекстің 648 жəне 657-бап-

тарында көрсетілген салықтық есептілікке салық органы:
төленген табыс салығын бюджеттен осы Кодекстің 

672-бабында көзделген халықаралық шарт негізінде 
қайтаруға арналған өтінішті;

осы Кодекстің 672-бабының негізінде ұсынылған 
өтінішке сəйкес жүргізілген тексеру нəтижелері тура лы 
хабарламаға берілетін шағымды қарамайтын бейрези-
денттер бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
жөніндегі құқығына осы тармақтың бірінші бөлігі 1) жəне 
2) тармақшаларының ережесі қолданылмайды.»; 

50) 214-баптың 7-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Арнаулы мобильдік қосымша пайдаланылатын 
арнаулы салық режиміне өткен кезде дара кəсіпкер 
осындай арнаулы салық режимінің қолданылуы басталған 
күннен бастап қызметін қайта бастаған деп танылады.»; 

51) 225-баптың 2-тармағында:
22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«22) мынадай:
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына 

сəйкес иесіз деп танылған, энергия беруші ұйым өтеусіз 
негізде меншікке қабылдаған;

энергия беруші ұйым мемлекеттік немесе жергілікті 
атқарушы органдардан, басқа да энергия беруші 
ұйымдардан немесе электр энергиясын беру жөніндегі 
қызметті жүзеге асырмайтын электр желілерінің меншік 
иелерінен балансқа өтеусіз негізде қабылдаған электр 
желілерінің құны;»;

мынадай мазмұндағы 26-1) жəне 28-1) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«26-1) осы Кодекстің 258-бабының 6-тармағына жəне 
(немесе) 268-бабының 2-1-тармағына сəйкес күрделі 
жобалар (құрлықтағы газ жобаларын қоспағанда) 
бойынша көмірсутектерді барлау мен өндіруге немесе 
өндіруге арналған келісімшарт бойынша жер қойнауын 
пайдаланушының шартты коэффициентті қолдануы 
салдарынан пайда болған амортизацияланатын активтер 
топтарының (кіші топтарының) құндық балансының 
ұлғайтылуы;»;

«28-1) жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз 
қатысатын заңды тұлға Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес қор нысанында құрылған 
коммерциялық емес ұйымнан қайырымдылық көмек 
шеңберінде өтеусіз алған мүліктің құны, мемлекеттік 
меншік объектілерін күрделі жөндеу, реконструкциялау 
құны;»; 

52) 231-бапта:
1-тармақта:
2) жəне 4) тармақшалар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«2) еңбекпен табылмаған сыйлықақылар, болмаған 

залалдар, мəлімделген, бірақ реттелмеген залалдар, 
болған, бірақ мəлімделмеген залалдар бойынша қайта 
сақтандыру активтерін ұлғайту;»;

«4) сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша 
сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдарының сақтандыру 
резервтерін төмендетуі;»;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдарының 

сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасасу жəне 
орындау жөніндегі қызметіне байланысты кірістер 
қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның уəкілетті 
органмен жəне салық саясаты саласындағы уəкілетті 
органмен келісілген талаптары ескеріле отырып, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген 
есептілік деректерінің негізінде айқындалады.»;

3-тармақтағы «құрылған» деген сөз «есептелген» деген 
сөзбен ауыстырылсын;

53) 232-баптың 6-тармағындағы «құрылған» деген сөз 
«есептелген» деген сөзбен ауыстырылсын;

54) 243-бапта: 
1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші 

бөліктермен толықтырылсын:
«Төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде ірі 

кəсіпкерлік субъектісі шеккен тауарлардың бүлінуі, 
жоғалуы қылмыстық қудалауды жүргізетін органның 
салық төлеушіні төтенше жағдайға байланысты 
қылмыстық істер бойынша жəбірленуші деп тану туралы 
қаулысының көшірмесі болған кезде төтенше жағдай 
қолданылған кезеңде келтірілген, төтенше жағдай күніне 
бухгалтерлік есепке алуда ескерілген жəне:

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сəйкес 
ресімделген тауардың бүліну, жоғалу фактілерін 
растайтын құжат;

осы Кодекстің 215-бабының 7-1-тармағына сəйкес 
жасалған салықтық тіркелімде көрсетілген мəліметтер 
бар тауарлардың құнындағы залал сомасында шегерімге 
жатады.

Бұл ретте тауарлардың бүлінуінің, жоғалуының 
шегеріміне жатқызылатын сома осы тауарлардың 
баланстық құнынан аспайды.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Салық төлеушінің Қазақстан Республикасының 

заңнамасында айқындалатын мөлшерде əлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорына есепке жазылған 
аударымдар бойынша шығыстары шегерімге жатады.»; 

мынадай мазмұндағы 14-2-тармақпен толықтырылсын:
«14-2. Жолаушыларды, багажды, жүк-багажды, 

пошта жөнелтілімдерін тасымалдау жөніндегі қызметті 
жүзеге асыратын теміржол тасымалдаушысына темір-
жол көлігімен жолаушыларды тасымалдау кезінде 
магистральдық теміржол желісінің қызметтерін өтеусіз 
негізде, оның ішінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес теміржол көлігімен жолаушыларды 
тасымалдау кезінде магистральдық теміржол желісінің 
реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифке 0 
мөл шеріндегі уақытша төмендету коэффициентін қолдана 
отырып көрсетуге байланысты Ұлттық инфрақұрылым 
операторы шеккен шығыстар шегерімге жатады.»;

55) 244-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі 1) 
тармақшасының төртінші абзацы алып тасталсын;

56) 246-баптың 4-тармағының оныншы абзацы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«Д – мынадай:»;
мынадай мазмұндағы он бірінші жəне он екінші 

абзацтармен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасында құрылған кредиттік 

серіктестік беретін, акцияларының бақылау пакеті ұлттық 
басқарушы холдингке тиесілі ұлттық даму институты 
болып табылатын банк беретін кредиттер (қарыздар) үшін;

ұстаушысы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
болып табылатын борыштық бағалы қағаздар бойынша 
дисконт не купон (дисконтты не бастапқы орналастыру 
құнынан жəне (немесе) сатып алу құнынан алынатын 
сыйлықақыны ескере отырып) түріндегі сыйақы сомасы;»;

57) 249-баптың 1-тармағында:
бірінші абзацтағы «есепке жазылған» деген сөздер 

алып тасталсын;
4) тармақшадағы «резервтерін құру жөніндегі 

шығыстарды» деген сөздер «резервтерін ұлғайтуды» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдарының 

сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасасу жəне 
орындау жөніндегі қызметіне байланысты шегерімдер 
қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның уəкілетті 
органмен жəне салық саясаты саласындағы уəкілетті 
органмен келісілген талаптары ескеріле отырып, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген 
есептілік деректері негізінде айқындалады.»;

58) 250-баптың 5-тармағында:
«сақтандыру резервтерін құру» деген сөздер 

«есептелген сақтандыру резервтері» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«құрылған» деген сөз «есептелген» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

59) 251-баптағы «құрылған» деген сөз «есептелген» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

60) 252-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Тарату қорына аударымдардың мөлшері мен тəртібі 
Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне жер 
қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сəйкес жер 
қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта немесе 
кен орнын игеру жобасында белгіленеді.»; 

61) 255-бапта:
2-тармақтың бірінші абзацындағы «Осы бапта» деген 

сөздер «Осы баптың 1-тармағында» деген сөздермен 
ауыс тырылсын;

мынадай мазмұндағы 5 жəне 6-тармақтармен 
толықтырылсын:

«5. Жүк тасымалдаушының Қазақстан Республикасы-
ның теміржол көлігі туралы заңнамасына сəйкес 
жолаушылар қозғалысындағы локомотивтік тартқыш 
операторына төленген уақытша теңгерімдеу төлемақысы 
бойынша шығыстарды шегеруге құқығы бар.

6. Осы баптың 5-тармағында көрсетілген шығыстарды 
шегеру табиғи монополиялар саласында басшылықты 
жүзеге асыратын мемлекеттік орган белгілеген мөлшерлер 
шегінде жүзеге асырылады.»;

62) 257-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі 3) тармақшасындағы «та-

нылатындарды қоспағанда, жұмыскердің осы Кодекстің 
322-бабының 1-тармағында көрсетілген, салық салынуға 
жататын кірістері бойынша шығыстары (оның ішінде 
жұмыскердің осы Кодекстің 644-бабы 1-тармағының 20), 
22), 23) жəне 24) тармақшаларында көрсетілген кірістері 
бойынша жұмыс берушінің шығыстары) шегерiмге жа-
тады.» деген сөздер «танылатындарды;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен 
толықтырылсын:

«4) салық төлеушінің осы баптың 2-тармағында 
көзделген шығыстарын қоспағанда, жұмыскердің осы 
Кодекстің 322-бабының 1-тармағында көрсетілген, 
салық салынуға жататын кірістері бойынша шығыстары 
(оның ішінде жұмыскердің осы Кодекстің 644-бабы 
1-тармағының 20), 22), 23) жəне 24) тармақшаларында 
көрсетілген кірістері бойынша жұмыс берушінің 
шығыстары) шегерiмге жатады.»; 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Салық төлеушінің осы Кодекстің 319-бабы 

2-тармағының 1), 5), 7), 8), 9), 10), 10-1), 10-2) жəне 12) 
тармақшаларында, 341-бабы 1-тармағының 42) жəне 
44) тармақшаларында көрсетілген шығыстары, оның 
ішінде жеке тұлғаларға төлемдер түріндегі шығыстары 
шегерімге жатады.»;

63) 258-бапта:
2-тармақта:
бірінші жəне екінші бөліктер мынадай редакцияда 

жазылсын:
«2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген шығыстар 

пайдалы қазбаларды коммерциялық табудан кейiн 
өндiру басталған кезден бастап жылдық жиынтық 
кірістен амортизациялық аударымдар түрінде шегерi-
ледi. Амортизациялық аударымдардың сомасы салық-
тық кезеңнің соңында осы тармақта көзделген аморти-
зацияланатын активтер тобы бойынша жинақталған 
шығыстар сомасына жер қойнауын пайдаланушының 
қалауы бойынша айқындалатын, бiрақ:

1) осы Кодекстің 722-1-бабының 4-тармағында 
көзделген мерзімге күрделі теңіз жобалары бойынша 
көмірсутектерді барлау мен өндіруге немесе өндіруге 
арналған келісімшарт бойынша – 37,5 пайыздан;

2) жер қойнауын пайдалануға арналған өзге де 
келісімшарттар бойынша, оның ішінде осы тармақтың 
1) тармақшасында көзделген мерзім аяқталғаннан кейін 
күрделі теңіз жобалары бойынша көмірсутектерді бар-
лау мен өндіруге немесе өндіруге арналған келісімшарт 
бойынша – 25 пайыздан аспайтын амортизация нормасын 
қолдану арқылы есептеледі.

Көрсетілген тəртіп сондай-ақ:
егер жер қойнауын пайдаланушы барлауға арналған 

келісімшарт шеңберінде кен орнын табу мен бағалау 
негізінде жасалған өндіруге арналған келісімшарт бойынша 
қызметті жүзеге асырған жағдайда қолданылады. Барлауға 
арналған осындай келісімшарт бойынша соңғы салықтық 
кезеңнің соңында қалыптасқан амортизацияланатын 
активтер тобы бойынша жинақталған шығыстар сомасы 
көрсетілген өндіруге арналған келісімшарт шеңберінде 
амортизациялық аударымдар түрінде жылдық жиынтық 
кірістен шегеруге жатады;

Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне жер 
қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сəйкес 2018 
жылғы 1 қаңтардан кейін, өзінен барлау учаскесінің 
бір бөлігін бөліп беру жүргізілетін барлау мен өндіруге 
арналған келісімшартқа өзгерістер енгізу арқылы осындай 
учаскенің бір бөлігі бөліп берілген жəне бөліп берілген 
жер қойнауы учаскесі бойынша өндіруге арналған жеке 
келісімшарт жасалған жағдайда қолданылады. Бұл ретте 
амортизацияланатын активтер тобы бойынша жинақталған 
шығыстардың өндіруге арналған келісімшарт бойынша 
шегерімге жатқызу мақсаттары үшін ауыстырылуға 
жататын сомасы жер қойнауын пайдаланушы барлауға 
арналған тиісті келісімшарт бойынша бөліп беру кезіне 
дейін жұмсаған тікелей шығыстардың жалпы сомасында 
барлау учаскесінің осындай бөліп берілетін бөлігіне 
тиесілі тікелей шығыстардың үлес салмағы бойынша 
айқындалады.»;

төртінші бөліктің бірінші абзацындағы «Осы Кодекстің 
осы бабының жəне 260-бабының» деген сөздер «Осы 
баптың, осы Кодекстің 260 жəне 722-1-баптарының» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Бұл ретте күрделі жобалар (құрлықтағы газ 
жобаларын қоспағанда) бойынша көмірсутектерді барлау 
мен өндіруге немесе өндіруге арналған келісімшарттар 
бойынша осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) жəне 5) 
тармақшаларында көзделген шығыстардың сомалары осы 
баптың 6-тармағында белгіленген, бұрын қолданылған 
шартты коэффициент ескеріле отырып айқындалады.»;

мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
«6. Осы Кодекстің 722-1-бабының 4-тармағында 

көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, күрделі жоба-
лар (құрлықтағы газ жобаларын қоспағанда) бойын ша 
көмірсутектерді барлау мен өндіруге немесе өн діруге 
арналған келісімшартқа қатысты осы баптың 1-тар-
мағында көрсетілген шығыстардың мөлшері осындай 
шығыстарға мынадай шартты коэффициентті қолдану 
жолымен айқындалады:

құрлықтағы күрделі жобалар бойынша көмірсутектерді 
барлау мен өндіруге немесе өндіруге арналған келісімшарт 
бойынша – 1,5;

күрделі теңіз жобалары бойынша көмірсутектерді 
барлау мен өндіруге немесе өндіруге арналған келісімшарт 
бойынша – 2,0.»;

64) 260-баптың 2-тармағында: 
үшінші бөліктің оныншы абзацындағы «жер 

қойнауындағы нормаланатын ысыраптар ескеріле 
отырып, уранның өтелген запастарының» деген сөздер 
«өндірілген уранның» деген сөздермен ауыстырылсын;

жетінші бөліктің сегізінші абзацындағы «жер 
қойнауындағы нормаланатын ысыраптар ескеріле 
отырып, уранның өтелген запастарының» деген сөздер 
«өндірілген уранның» деген сөздермен ауыстырылсын;

сегізінші бөліктегі «уранның өтелген запастарының» 
деген сөздер «өндірілген уранның» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

65) 268-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен 
толықтырылсын:

«2-1. Күрделі жобалар (құрлықтағы газ жобаларын 
қоспағанда) бойынша көмірсутектерді барлау мен өндіруге 
немесе өндіруге арналған келісімшарт бойынша жер 
қойнауын пайдаланушы активтердің бастапқы құнын осы 
бапта белгіленген тəртіппен, осы Кодекстің 258-бабының 
6-тармағында көзделген тиісті коэффициентті қолдана 
отырып айқындайды.»;

66) 270-бап мынадай мазмұндағы 15-тармақпен 
толықтырылсын:

«15. Күрделі жобалар (құрлықтағы газ жобаларын 
қоспағанда) бойынша көмірсутектерді барлау мен 
өндіруге немесе өндіруге арналған келісімшарт бойынша 
жер қойнауын пайдаланушының тіркелген активі шығып 
қалған кезде кіші топтың (топтың) құндық балансы осы 
Кодекстің 268-бабының 2-1-тармағында белгіленген 
бұрын қолданылған шартты коэффициент ескеріле 
отырып, шығып қалу күніне халықаралық қаржылық 
есептілік стандарттарына жəне (немесе) Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық 
есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес 
айқындалған баланстық құнға азайтылады.»;»;

67) 271-бапта:
7-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда 

жазылсын:
«Осы тармақтың мақсаттары үшін жерасты суларын 

өндіруді жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы 
осындай жерасты суларын өндіру құқығын иеленгендіктен 
ғана жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын жəне 
өндірілген жерасты суын алкогольсіз сусындар өндіру 
үшін пайдаланатын жағдайда, жерасты суларын өндіруге 
арналған келісімшарт, сондай-ақ күрделі жобалар 
(құрлықтағы газ жобаларын қоспағанда) бойынша 
көмірсутектерді барлау мен өндіруге немесе өндіруге 
арналған келісімшарт жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарт деп танылмайды.»;

мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
«7-1. Күрделі жобалар (құрлықтағы газ жобаларын 

қоспағанда) бойынша көмірсутектерді барлау мен 
өндіруге немесе өндіруге арналған келісімшарт 
бойынша жер қойнауын пайдаланушы осы Кодекстің 
722-1-бабының 4-тармағында көзделген ерекшеліктерді 
ескере отырып, əрбір кіші топ, топ бойынша амор-
тизациялық аударымдарды тіркелген активтер 
топтарының (кіші топтарының) құндық баланстарын 
айқындау жəне тіркелген активтер жөніндегі кейінгі 
шығыстар бойынша салықтық тіркелімде көрсетілген, 
осы тармақта белгіленген шекті нормалардан аспауға тиіс 
амортизация нормаларын кіші топтың, топтың салықтық 
кезеңнің соңындағы құндық балансына қолдану арқылы 
айқындайды:
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1 2 3 4
1. I Мұнай, газ ұңғымаларын жəне беру 

құрылғыларын қоспағанда, ғима-
раттар, құрылысжайлар

15

2. II Мұнай-газ өндіру машиналары мен 
жабдықтарын, сондай-ақ ақпаратты 
өңдеуге арналған компьютерлер мен 
жабдықтарды қоспағанда, машиналар 
мен жабдық

37,5

3. III Ақпаратты өңдеуге арналған компью-
терлер, бағдарламалық қамтылым 
жəне жабдық

60

4. IV Басқа топтарға енгізілмеген тіркелген 
активтер, оның ішінде мұнай, газ ұңғы-
малары, беру құрылғылары, мұнай-газ 
өндіру машиналары мен жабдығы

22,5

»;
68) 289-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай 

мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«пəтерлер, көппəтерлі тұрғын үйдің тұрғын емес үй-

жайлары меншік иелерінің кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізу үшін ақша 
жинақтауға бағытталған міндетті шығыстары;»;

69) 293-бапта:
1-тармақ 6) тармақшасындағы «салық төлеушілер 

қолданады.» деген сөздер «салық төлеушілер;» де-
ген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) 
тармақшамен толықтырылсын:

«7) Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне 
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сəйкес 
құрлықта газ жобаларын игеруді жүзеге асыратын жер 
қойнауын пайдаланушылар қолданады.»;

4-3-тармақтың үшінші бөлігі «кірістер бойынша» деген 
сөздерден кейін «, сондай-ақ күмəнді міндеттемелер 
бойынша кірістер, өсімпұлдардың жəне айыппұлдардың 
сомасы бойынша» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 4-4-тармақпен толықтырылсын:
«4-4. Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне 

жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сəйкес 
құрлықта газ жобаларын игеруді жүзеге асыратын жер 
қойнауын пайдаланушылар осы Кодекстің 722-1-бабының 
4-тармағында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, 
осындай келісімшарт бойынша бюджетке төленуге жата-
тын корпоративтік табыс салығының сомасын айқындау 
кезінде осы Кодекстің 302-бабына сəйкес есептелген 
кор поративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға 
азайтады.»;

70) 305-баптың 2-тармағы 10) тармақшасындағы «ұйым 
орындамайды.» деген сөздер «ұйым;» деген сөзбен ау-
ыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен 
толық тырылсын:

«11) «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 
6-бабы 2-тармағының шарттарына сəйкес келетін салық 
төлеушілер орындамайды.»;

71) 317-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен 
толықтырылсын:

«1-1. Бірыңғай төлем төлеушінің төлем көзінен салық 
салуға жататын кірістері бойынша жеке табыс салығын 
есептеуді, ұстап қалуды жəне аударуды, сондай-ақ 
салықтық есептілікті ұсынуды салық агенті осы Кодекстің 
89-1-тарауында белгіленген тəртіппен жүргізеді.»;

72) 319-баптың 2-тармағында:
1) тармақшадағы «осындай жұмыстың əрбір күніне 

республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне 
мұндай төлемдерді есепке жазу күніне қолданыста 
болатын айлық есептік көрсеткіштің 0,35 еселенген 
мөлшерінде» деген сөздер «ұжымдық, еңбек шарттарында 
жəне (немесе) жұмыс берушінің актісінде белгіленген 
нормалар шегінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

23) жəне 24) тармақшалар мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«23) мұндай тұлғаға кредит (қарыз, ипотекалық қарыз, 
ипотекалық тұрғын үй қарызы, микрокредит) берілгеннен 
кейін басталған мынадай:

қарыз алушы-жеке тұлға соттың заңды күшіне енген 
шешiмi негiзiнде хабарсыз кеткен, əрекетке қабiлетсiз, 
əрекет қабiлетi шектеулi деп танылған немесе соттың 
заңды күшiне енген шешiмi негiзiнде қайтыс болды деп 
жарияланған;

қарыз алушы-жеке тұлғаға бірінші немесе екінші 
топтағы мүгедектiк белгiленген, сондай-ақ қарыз алушы-
жеке тұлға қайтыс болған;

асыраушысынан айырылған, жүктілігіне жəне 
босануына, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына, 
бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты 
кірісінен айырылған жағдайларда «Міндетті əлеуметтік 
сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес əлеуметтік төлемдер алатын қарыз алушы-жеке 
тұлғаның көрсетілген төлемдерден басқа кірісі болмаған;

қарыз алушы-жеке тұлғаның жəне банк (микроқаржы 
ұйымы, ипотекалық ұйым) алдында қарыз алушы-
жеке тұлғамен бірлесіп ортақ немесе субсидиарлық 
жауапкершілікте болатын үшінші тұлғалардың өндіріп 
алуды қолдануға болатын мүлкі, оның ішінде ақшасы, 
бағалы қағаздары немесе кірістері болмаған жəне 
Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу 
жəне сот орындаушыларының мəртебесі туралы 
заңнамасына сəйкес сот орындаушысы оның мүлкін 
немесе кірістерін анықтау бойынша қолданған шаралар 
нəтижесіз болған жағдайда, сот орындаушысының 
атқарушылық құжатты банкке (микроқаржы ұйымына, 
ипотекалық ұйымға) қайтару туралы қаулысы заңды 
күшіне енген;

ипотекалық шарт жасалған күнге негізгі міндеттемені 
толық қамтамасыз еткен кепілге салынған мүлік соттан 
тыс тəртіппен сауда-саттықта негізгі міндеттеме 
сомасынан төмен бағаға сатылған немесе кепілге 
салынған мүлік сатылғаннан кейін мұндай мүлік 
«Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес өтелмеген кредиттің 
(ипотекалық қарыздың, ипотекалық тұрғын үй қарызының, 
микрокредиттің) сомасына кепіл ұстаушының меншігіне 
өткен жағдайларда, Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес кредит (қарыз, ипотекалық 
қарыз, ипотекалық тұрғын үй қарызы, микрокредит) 
бойынша, оның ішінде негізгі борыш, сыйақы, комиссия 
жəне тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл) бойынша 
міндеттемелер тоқтатылған кездегі кіріс.

Осы тармақшаның бірінші бөлігі бесінші жəне 
алтыншы абзацтарының ережелері:

банктің (ипотекалық ұйымның, микроқаржы 
ұйымының) жұмыскеріне, банк (ипотекалық ұйым, 
микроқаржы ұйымы) жұмыскерінің жұбайына 
(зайыбына), жақын туыстарына, банкпен (ипотекалық 
ұйыммен, микроқаржы ұйымымен) өзара байланысты 
тарапқа берілген;

талап ету құқығын басқаға беру жəне (немесе) борышты 
аудару жүргізілген кредит (қарыз, ипотекалық қарыз, 
ипотекалық тұрғын үй қарызы, микрокредит) бойынша 
міндеттемелердің тоқтатылуына қолданылмайды; 

24) банк (ипотекалық ұйым, микроқаржы ұйымы) 
берген кредит (қарыз, ипотекалық қарыз, ипотекалық 
тұрғын үй қарызы, микрокредит) бойынша міндеттемелер 
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына 
сəйкес тоқтатылған кезде:

негізгі борышты кешіру;
сыйақы, комиссия, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, 

айыппұл) бойынша берешекті кешіру;
қарыз алушы үшін банктің, банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның, сондай-ақ 
коллекторлық агенттіктің сотқа берілетін талап арыздан 
алынатын мемлекеттік бажды төлеуі нəтижесінде мұндай 
адам алған кіріс түрінде түзілген кіріс;»; 

35) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«35) қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүзеге асырғаны 

үшін жеке тұлғаның шотына банктің жəне (немесе) 
Ұлттық пошта операторының қаражаты есебінен 
банк жəне (немесе) Ұлттық пошта операторы есепке 
жатқызатын сома;»;

мынадай мазмұндағы 39-1) тармақшамен толық-
тырылсын:

«39-1) осы Кодекстің 22-бабының 14-тармағында 
көзделген тəртіпке сəйкес алынған сыйақы сомасы;»;

73) 331-бапта:
1-тармақта:
1) тармақшадағы «гараждар,» деген сөз «гараждар, 

тұрақ орындары,» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Ерлі-зайыптылардың біреуі осы тармақтың бірінші 

бөлігінің 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мұраға алған кездегі 
құн өсімін айқындау мақсаттары үшін осы тармақшаларда 
көрсетілген кезең ерлі-зайыптылардың осындай мүлікке 
ортақ бірлескен меншік құқығы тіркелген күннен бастап 
айқындалады.»;

7-тармақтың екінші жəне үшінші бөліктері мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Дара кəсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғаның өзі 
салған, өткізетін ғимарат, ғимараттың бір бөлігі өткізілген 
кезде осындай мүлікті өткізу бағасы (құны) мен осындай 
ғимаратты, ғимараттың бір бөлігін салу үшін сатып 
алынған жер учаскесінің құны арасындағы оң айырма құн 
өсімінен түсетін кіріс болып табылады. Ғимараттың бір 
бөлігін өткізу кезінде жер учаскесінің құны ғимараттың 

өткізілетін бөлігіне пропорционалды түрде айқындалады.
Кəсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын, бұрын жеке 

тұрғын үйден реконструкцияланған ғимарат өткізілген 
жағдайда, осындай мүлікті өткізу бағасы (құны) мен оны 
жеке тұрғын үй ретінде сатып алу құнының арасындағы 
оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.»;

8-тармақтың 1) тармақшасы «баға (құн) мен» деген 
сөздерден кейін «кедендік жəне кəдеге жарату төлемдері, 
сондай-ақ» деген сөздермен толықтырылсын;

74) 332-баптың 4-тармағындағы «Борыштық бағалы 
қағаздарды қоспағанда, жеке тұлғаның бағалы қағаздар 
өткізген кезде» деген сөздер «Жеке тұлғаның цифрлық 
активті, борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, 
бағалы қағаздарды өткізу кезінде» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

75) 341-баптың 1-тармағының 45) тармақшасы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«45) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген мөлшерлерде бюджет қаражаты есебінен 
төленетін мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек, жəр-
дем ақылар мен өтемақылар, сондай-ақ Қазақстан Рес-
публикасының тұрғын үй заңнамасына сəйкес жеке 
тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үйге ақы төлеу 
үшін бюджет қаражатынан берілетін субсидиялар;»; 

76) 348-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2. Ерікті зейнетақы жарналарының төленгенін 
растайтын құжат ерікті зейнетақы жарналары бойынша 
салықтық шегерімді қолдану үшін растайтын құжат 
болып табылады.»;

77) 358-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен 
толықтырылсын:

«4. Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер мен 
ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін арнаулы салық 
режимін қолданатын салық агенттері бірыңғай төлемнің 
есептелген сомаларын жеке табыс салығы мен əлеуметтік 
салық бойынша декларацияда көрсетеді.»;

78) 372-бапта:
2-тармақ 8) тармақшасындағы «қаржыландыруын 

білдіреді.» деген сөздер «қаржыландыруын;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен 
толықтырылсын:

«10) Қазақстан Республикасының теміржол көлігі 
туралы заңнамасына сəйкес жолаушылар қозғалысындағы 
локомотивтік тартқыш операторының уақытша теңге-
рімдеу төлемақысын алуын білдіреді.»;

5-тармақ мынадай мазмұндағы 38) тармақшамен 
толықтырылсын:

«38) Ұлттық инфрақұрылым операторының жолаушы-
ларды, багажды, жүк-багажды, пошта жөнелтілімдерін 
тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын темір-
жол тасымалдаушысына теміржол көлігімен жолау-
шыларды тасымалдау кезінде магистральдық теміржол 
желісінің көрсетілетін қызметтерін өтеусіз негізде, оның 
ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау кезінде 
магистральдық теміржол желісінің реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне арналған тарифке 0 мөлшеріндегі уақытша 
төмендету коэффициентін қолдана отырып көрсетуі.»;

79) 379-бап мынадай мазмұндағы 16-тармақпен 
толықтырылсын:

«16. Берешекті өтеу есебіне бас банктің күмəнді 
жəне үмітсіз активтерін сатып алатын банктің еншілес 
ұйымының балансына бұрын қабылданған кепілге 
салынған мүлікті төлемді кейінге қалдыру шарттарымен 
өткізу кезінде сатып алу-сату шарты бойынша осындай 
төлемді алу мерзімі басталған күн немесе оқиғаның 
қайсысы бұрын басталатынына қарай осындай төлемді 
алған күн өткізу бойынша айналым жасалған күн болып 
табылады.»;

80) 381-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы 
«белгілейтін» деген сөзден кейін «, қосылған құн салығы 
қосылмаған» деген сөздермен толықтырылсын;

81) 388-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«388-бап. Халықаралық ұшуды, халықаралық əуе 

тасымалдарын орындайтын шетелдік авиакомпаниялардың 
əуе кемелеріне жанармай құю кезінде əуежайлар, жерде 
қызмет көрсету қызметтерін берушілер жүзеге асыратын 
жанар-жағармай материалдарын өткізуге салық салу»;

1-тармақта:
бірінші бөлік «əуежайлар» деген сөзден кейін «, жерде 

қызмет көрсету қызметтерін берушілер» деген сөздермен 
толықтырылсын;

екінші бөлік «əуежайларға» деген сөзден кейін «, 
жерде қызмет көрсету қызметтерін берушілерге» деген 
сөздермен толықтырылсын;

3-тармақта:
бірінші абзац «əуежайлар» деген сөзден кейін «, жерде 

қызмет көрсету қызметтерін берушілер» деген сөздермен 
толықтырылсын;

1) тармақшада:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1) тұрақты рейстерді жүзеге асыру кезінде – əуежай-

дың, жерде қызмет көрсету қызметтерін беруші-
лер дің шетелдік авиакомпаниямен жанар-жағармай 
материалдарын өткізуді көздейтін жəне (немесе) қамти-
тын шарты;

тұрақты емес рейстерді жүзеге асыру кезінде – шетелдік 
авиакомпанияның өтінімі жəне (немесе) əуежайдың, 
жерде қызмет көрсету қызметтерін берушілердің шетелдік 
авиакомпаниямен шарты (келісімі).»;

төртінші бөліктің екінші абзацында: 
«қызметін» деген сөз «қызметі» деген сөзбен ауысты-

рылсын;
«реттейтін» деген сөз «туралы» деген сөзбен ауысты-

рылсын;
2) тармақшаның бесінші абзацы мынадай редакция-

да жазылсын:
«əуе кемесі командирінің немесе шетелдік авиаком-

пания өкілінің жəне əуежайдың, жерде қызмет көрсету 
қызметтерін берушінің тиісті қызметінің жанармай құюды 
жүзеге асырған қызметкерінің қолтаңбалары.»;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) əуежай, жерде қызмет көрсету қызметтерін беруші 

өткізген жанар-жағармай материалдары үшін ақы төлеу 
фактісін растайтын құжат;»;

82) 394-баптың бірінші бөлігінде:
48) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«48) мынадай шарттар сақталған кезде:
өткізуші заңды тұлға көлік құралдарын жəне (немесе) 

ауыл шаруашылығы техникасын, тұрмыстық аспаптарды 
жəне (немесе) тұрмыстық электроника аспаптарын 
өндірушінің уəкілетті өкілі болып табылса;

көлік құралдары жəне (немесе) ауыл шаруашылығы 
техникасы, тұрмыстық аспаптар жəне (немесе) тұрмыстық 
электроника аспаптары осы баптың бірінші бөлігінің 
38) тармақшасына немесе 53) тармақшасына сəйкес 
өндірушіден қосылған құн салығынсыз сатып алынса, 
көлік құралдарын жəне (немесе) ауыл шаруашылығы 
техникасын, тұрмыстық аспаптарды жəне (немесе) 
тұрмыстық электроника аспаптарын өткізу бойынша 
айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.

Осы тармақшаны қолдану мақсатында көлік құрал-
дарын жəне (немесе) ауыл шаруашылығы техникасын, 
тұрмыстық аспаптарды жəне (немесе) тұрмыстық 
электро ника аспаптарын өндірушімен жасалған мə міле 
шеңберінде уəкілетті өкіл тағайындаған жəне өндіру-
шісінен сатып алынған көлік құралдарын жəне (немесе) 
ауыл шаруашылығы техникасын, тұрмыстық аспаптарды 
жəне (немесе) тұрмыстық электроника аспаптарын өткізу 
кезінде қосылған құн салығынан босатуды қолданатын 
уəкілетті өкілдердің тізіліміне енгізілген заңды тұлға 
көлік құралдарын жəне (немесе) ауыл шаруашылығы 
техникасын, тұрмыстық аспаптарды жəне (немесе) 
тұрмыстық электроника аспаптарын өндірушінің уəкілетті 
өкілі деп танылады;»;

мынадай мазмұндағы 51), 52) жəне 53) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«51) Қазақстан Республикасының азаматтық заңна-
масына сəйкес қор нысанында құрылған коммерциялық 
емес ұйымның қайырымдылық көмегі шеңберінде өтеу-
сіз негізде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қыз-
мет терді; 

52) бағалы металдарды өндіру субъектілерінің Қазақ-
стан Республикасының аумағында қызметін жүзеге 
асыратын зергерлік жəне басқа да бұйымдарды өндіру 
субъектілеріне аффинирленген алтынды жəне (немесе) 
күмісті;

53) мынадай шарттар бір мезгілде сақталған кезде:
өткізілетін тұрмыстық аспаптың жəне (немесе) 

тұрмыстық электроника аспабының, сондай-ақ олардың 
құрамдастарының құрамына бұрын əкелінген, осы 
Кодекстің 399-бабының 3-тармағына немесе 451-бабының 
5-тармағына сəйкес қосылған құн салығынан босатылатын 
шикізат жəне (немесе) материалдар, сондай-ақ олардың 
құрамдастары кірсе;

тұрмыстық аспаптар жəне (немесе) тұрмыстық 
электроника  аспаптары,  сондай-ақ  олардың 
құрамдастары мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уəкілетті органмен жəне уəкілетті органмен 
келісу бойынша өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
саласындағы уəкілетті орган бекіткен, өткізілуі қосылған 
құн салығынан босатылатын тұрмыстық аспаптар жəне 
(немесе) тұрмыстық электроника аспаптары, сондай-ақ 
олардың құрамдастары тізбесіне енгізілсе, тұрмыстық 
аспаптарды жəне (немесе) тұрмыстық электроника 
аспаптарын, сондай-ақ олардың құрамдастарын 
өткізу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан 
босатылады.»;

83) 395-баптың бірінші бөлігінің алтыншы абзацындағы 

«қызметін реттейтін» деген сөздер «қызметі туралы» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

84) 399-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мы-
надай мазмұндағы 19), 20) жəне 21) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«19) шикі құрақ қантының;
20) бір мезгілде мынадай талаптар сақталған кезде:
көрсетілген тауарлар өндірісі Қазақстан Республика-

сының аумағында болмаса немесе Қазақстан Респуб-
ликасының қажеттіліктерін жаппаса;

əкелінген тауарлар уəкілетті органмен, салық саясаты 
саласындағы уəкілетті органмен жəне агроөнеркəсіптік 
кешенді дамыту саласындағы уəкілетті органмен келісу 
бойынша индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау 
саласындағы уəкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілсе;

əкелінген тауарлар тек қана пестицидтерді өндіруге 
арналса жəне одан əрі өткізуге арналмаса, пестицидтерді 
өндіруге арналған химиялық заттардың (шикізаттың) 
импорты қосылған құн салығынан босатылады. 

Қазақстан Республикасының аумағында ішкі тұтыну 
үшін тауарлар шығарылған күннен бастап үш жыл ішінде 
осы тармақшада белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, 
импортталатын тауарларға қосылған құн салығы 
Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасында 
жəне (немесе) Қазақстан Республикасының кеден 
заңнамасында айқындалған тəртіппен жəне мөлшерде, 
импортталатын тауарларға қосылған құн салығын төлеу 
үшін белгіленген мерзімнен бастап өсімпұл есепке жазыла 
отырып, төленуге жатады;

21) мемлекеттік емес музейлер əкелетін өнер туынды-
ларының импорты қосылған құн салығынан босатылады.

Осы тармақшада көрсетілген өнер туындыларының 
тізбесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органмен келісу бойынша мəдениет саласындағы 
уəкілетті орган бекітеді.»;

85) 400-бапта:
6-тармақтағы «Осы» деген сөз «Осы баптың 

8-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, осы» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
«8. Жолаушыларды, багажды, жүк-багажды, по-

шта жөнелтілімдерін тасымалдау жөніндегі қызметті 
жүзеге асыратын теміржол тасымалдаушысына 
теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдау кезінде 
магистральдық теміржол желісінің қызметтерін өтеусіз 
негізде, оның ішінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес теміржол көлігімен жолаушыларды 
тасымалдау кезінде магистральдық теміржол желісінің 
реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған тариф-
ке 0 мөлшеріндегі уақытша төмендету коэффициентін 
қолдана отырып көрсету үшін Ұлттық инфрақұрылым 
операторы пайдаланған немесе пайдаланатын тауарлар, 
жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қосылған құн 
салығының сомасы осы баптың 1-тармағында белгіленген 
шарттар сақталған кезде есепке жатқызылуға жатады.»;

86) 402-баптың 1-тармағының 3) тармақшасында:
бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«шот-фактура осы Кодекстің 412-бабы 2-тармағының 

1) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, осы 
Кодекстің 412-бабы 1-тармағының талаптары бұзыла 
отырып, қағаз жеткізгіште жазып берілген;»;

мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықты-
рылсын:

«шот-фактура осы Кодекстің 412-бабының 2-тарма-
ғының 2) тармақшасына жəне 2-1-тармағына сəйкес 
қағаз жеткізгіште жазып берілген жəне электрондық 
шот-фактуралардың ақпараттық жүйесіне енгізілмеген 
тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді;»;

87) 404-бапта:
2-тармақтың 2) тармақшасы екінші бөлігінің бірінші 

абзацындағы жəне үшінші бөлігінің бірінші абзацындағы 
«шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері» деген сөздер 
алып тасталсын;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Осы баптың 2-тармағының 1), 2), 3), 4) жəне 

5) тармақшаларында жəне 3-тармағында белгіленген 
жағдайларда есепке жатқызылуға жататын қосылған құн 
салығының сомасын түзету осындай жағдайлар басталған 
салықтық кезеңде жүргізіледі. 

Осы баптың 2-тармағының 6) тармақшасында бел гі-
ле нген жағдайда есепке жатқызылуға жататын қосыл-
ған құн салығының сомасын түзету осы Кодекстің 
401-бабының 5-тармағында айқындалған салықтық 
кезеңде жүргізіледі.»;

88) 410-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Есепке жатқызылуға жатуына рұқсат етілмеген 
қосылған құн салығы осы Кодекстің 243-бабы 9-тарма-
ғының мақсаттары үшін есепке алынбайды.»;

89) 411-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2) 
тармақшасында:

бірінші абзацтың бірінші сөйлемі «балық өсіру ша-
руашылығының» деген сөздерден кейін «немесе кəсіп-
шілік балық өсіру шаруашылығының» деген сөздермен 
толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы он жетінші, он сегізінші жəне он 
тоғызыншы абзацтармен толықтырылсын:

«ашытқы өндіру;
салық төлеуші агроөнеркəсіптік кешенді дамыту 

саласындағы уəкілетті орган айқындаған тəртіппен келісім 
жасасқан жағдайда, ұзақ сақталатын шоколад, қантты 
кондитерлік өнімдер, печенье жəне ұннан жасалған 
кондитерлік өнімдер өндіру;

қант өндіру;»;
90) 412-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 10) 

жəне 11) тармақшалармен толықтырылсын:
«10) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу 

туралы заңнамасында айқындалған сəйкестікті растау 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін белгіленген 
тəртіппен аккредиттелген заңды тұлға;

11) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 
заңнамасына жəне (немесе) Қазақстан Республикасының 
кеден заңнамасына сəйкес кеден өкілі, кедендік тасы-
малдаушы, уақытша сақтау қоймаларының иесі, кеден 
қоймаларының иесі жəне уəкілетті экономикалық опера-
тор болып табылатын салық төлеуші.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Осы Кодекстің 120-1-бабына сəйкес электрондық 

шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық 
шот-фактуралардың жазып берілуін шектеу кезінде шот-
фактура қағаз жеткізгіште жазып беріледі.

Бұл ретте қағаз жеткізгіште жазып берілген шот-
фактура осы Кодекстің 120-1-бабына сəйкес электрондық 
шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-факту-
раларды электрондық нысанда жазып беруді шектеудің 
күші жойылған күннен бастап күнтізбелік он бес күн 
ішінде электрондық шот-фактуралардың ақпараттық 
жүйесіне енгізілуге жатады.»;

7-тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1) өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт), 
Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен жер 
қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінде 
жасалған (орындалған) мəмілелер (операциялар) 
бойынша;»;

14-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Осы баптың 13-тармағының бірінші бөлігінің 

1) жəне 2) тармақшаларында жəне үшінші бөлігінде 
көзделген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді алушы өнім беруші өткізу 
бойынша айналым жасаған күннен бастап күнтізбелік 
бір жүз сексен күн ішінде шот-фактураны жазып беру 
талабымен осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді берушіге жүгінуге құқылы, ал өнім берушi 
осындай талапты осы баптың ережелерін ескере отырып, 
оның ішінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді алушы туралы мəліметтерде тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
сенім білдірілген тұлғасы арқылы жүзеге асырылатын 
заңды тұлғаның немесе тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді сатып алатын дара кəсіпкердің 
деректемелерін көрсету бөлігінде орындауға мiндеттi.»;

екінші бөлік «жағдайда, көрсетілетін қызметтерді 
алушы» деген сөздерден кейін «өнім беруші өткізу 
бойынша айналым жасаған күннен бастап күнтізбелік бір 
жүз сексен күн ішінде» деген сөздермен толықтырылсын;

үшінші бөліктегі «осы Кодекстің 413-бабының 
2-тармағында белгіленген мерзім ішінде» деген сөздер 
«өнім беруші өткізу бойынша айналым жасаған күннен 
бастап күнтізбелік бір жүз сексен күн ішінде» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықты-
рылсын:

«Осы тармақтың ережелеріне сəйкес шот-фактураны 
жазып беру тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді өткізу орны бойынша жүзеге асырылады.»;

91) 413-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2. Осы Кодекстің 412-бабы 14-тармағының талапта-
рын орындау мақсатында шот-фактураны жазып беру 
айналым жасалған күні немесе жасалған күннен кейін 
күнтізбелік бір жүз тоқсан бес күн ішінде жүзеге асыры-
лады.»;

92) 424-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Осы тармақтың ережесі осы Кодекстің 85-бабы 
4-тармағының 4) тармақшасында, 6) тармақшасының 

(Жалғасы. Басы 1, 6-беттерде) 

(Жалғасы 8-бетте) 
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сегізінші жəне тоғызыншы абзацтарында көрсетілген 
тұлғаларға қолданылмайды.»;

93) 431-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің үшінші 
абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«қалған жағдайларда – жетпіс бес жұмыс күні ішінде.»;
94) 434-баптың 2-тармағының он бірінші бөлігінде:
төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«мыналарға:»;
мынадай мазмұндағы бесінші жəне алтыншы абзацтар-

мен толықтырылсын:
«осы Кодекстің 429-бабы 2-тармағының шарттарына 

сəйкес келетін, өңдеуші өнеркəсіптің өз өндірісінің тауар-
ларын өндірушілер болып табылатын салық төлеушілер 
үшін – есепті салықтық кезеңде қалыптасқан қосылған 
құн салығының асып кету сомасының 50 пайызынан 
аспайтын мөлшерде;

осы Кодекстің 429-бабы 3-тармағының шарттарына 
сəйкес келетін, өңдеуші өнеркəсіптің өз өндірісінің 
тауарларын өндірушілер болып табылатын салық 
төлеушілер үшін – нөлдік мөлшерлеме бойынша салық 
салынатын өткізу жөніндегі айналым мақсаттары үшін 
пайдаланылған тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қыз-
меттер) бойынша есепке жатқызуға жатқызылған қосыл-
ған құн салығы сомасының бір бөлігінің 50 пайызынан 
аспайтын, бірақ есепті салықтық кезеңде қалыптасқан 
қосылған құн салығының асып кету сомасының 50 
пайызынан аспайтын мөлшерде;»;

95) 440-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы 
бесінші бөлікпен толықтырылсын:

«Уақытша əкелінген тауарлар əкелу күнінен бас-
тап екі жылдан астам Қазақстан Республикасының ау-
ма ғында болған жағдайда, мұндай тауарларды əкелу 
салық салынатын импорт болып танылады жəне мұн-
дай тауарларды есепке алуға қабылдаған күннен бастап 
импортталған тауарлар бойынша осы Кодексте айқын-
далған тəртіппен жəне мөлшерде қосылған құн салығы 
салынуға жатады.»;

96) 453-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«6. Импорттаушы Еуразиялық экономикалық одақ-
қа мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Респуб-
ликасының аумағына əкелінген тауарларды бір салықтық 
кезеңде өткізген кезде шот-фактура электрондық нысан-
да салықтық кезеңнен кейінгі айдың 20-күнінен кешік-
тірілмей жазып беріледі.

Өзге жағдайларда импорттаушы Еуразиялық экономи-
калық одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан 
Республикасының аумағына əкелінген тауарларды 
өткізген кезде шот-фактура осы Кодекстің 47-тарауында 
белгіленген мерзімдерде жазып беріледі.»;

97) 463-баптың 4-тармағы 1) тармақшасының 
кестесінде:

1-жолдағы «, емдiк жəне фармацевтикалық препарат-
тарды» деген сөздер алып тасталсын;

3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

3.

22
08

-д
ен

Денатуратталмаған этил спирті, спирт 
тұнбалары жəне 80 көлемдік пайыздан аз 
спирт концентрациясы бар өзге де спиртті 
ішімдіктер (алкоголь өнімін өндіру үшін 
өткізілетін немесе пайдаланылатын жəне 
белгіленген квоталар шегінде мемле-
кеттік медициналық мекемелерге берілетін 
денатуратталмаған этил спиртінен басқа), 
этил спирті жəне кез келген концен-
трациядағы денатуратталған өзге де спирт-
тер (ішкі нарықта тұтыну үшін денату-
ратталған отындық (түссіз емес, боялған) 
этил спиртінен (этанолдан) басқа 25

50
 т

ең
ге

/л
ит

р 
10

0%
 с

пи
рт

»;
мынадай мазмұндағы 3-1-жолмен толықтырылсын:
«

3-1. 2208-
ден

Емдік жəне фармацевтикалық 
препа рат тар үшін өткізілетін 
немесе пайда ланылатын 
денатуратталмаған этил спирті

600 
теңге/
литр 
100% 
спирт

»;
8-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

8. 2208-
ден

Коньяк, бренди 1000 теңге/литр 100% 
спирт

»;
98) 464-баптың 3-тармағының 2) жəне 5) тармақшалары 

мынадай редакцияда жазылсын:
«2) этил спирті мен алкоголь өнімін өндіруді жəне оның 

айналымын бақылау жөніндегі уəкілетті мемлекеттік 
орган айқындайтын квоталар шегіндегі, өз қызметінің 
басталғаны туралы белгіленген тəртіппен хабардар еткен 
мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарына босатылатын 
этил спирті;»;

«5) есептен шығару жəне жою туралы актінің негізінде 
салық органдары қабылдаған, ақаулық, жоғалу, бүліну 
себебі бойынша айналымнан шығарылған сəйкестендіру 
құралдары.»;

99) 484-баптың 3-тармағының 3) тармақшасындағы 
«53) тармақшасында» деген сөздер «50) тармақшасында» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

100) 494-бапта:
3-тармақ алып тасталсын;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Жеке тұлғалардың салық төлеуі тұрғылықты жері 

бойынша бюджетке есепті салықтық кезеңнен кейінгі 
жылдың 1 сəуірінен кешіктірілмей жүргізіледі.»;»;

101) 505-баптың кестесі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«

Р/с 
№

Елді мекеннің 
санаты

Тұрғын үй қоры, оның ішінде 
оның жанындағы құрылыстар 

мен құрылысжайлар алып 
жатқан жерді қоспағанда, 
елді мекен дердің жеріне 

арналған базалық салықтық 
мөлшерлемелер (теңге)

1 2 3
Қалалар:

1. Алматы 28,95
2. Шымкент 9,17
3. Астана 19,30
4. Актау 9,65
5. Ақтөбе 6,75
6. Атырау 8,20
7. Жезқазған 8,20
8. Көкшетау 5,79
9. Қарағанды 9,65
10 Қонаев 9,17
11. Қостанай 6,27
12. Қызылорда 8,68
13. Орал 5,79
14. Өскемен 9,65
15. Павлодар 9,65
16. Петропавл 5,79
17. Семей 8,68
18. Талдықорған 9,17
19. Тараз 9,17
20. Түркістан 7,79
21. Алматы 

облысы:
22. облыстық 

маңызы бар 
қалалар

6,75

23. аудандық 
маңызы бар 
қалалар

5,79

24. Ақмола 
облысы:

25. облыстық 
маңызы бар 
қалалар

5,79

26. аудандық 
маңызы бар 
қалалар

5,02

27. Облыстық 
маңызы бар 
қалған қалалар

облыс орталығы үшін 
белгіленген мөлшер леменің 85 

пайызы
28. Аудандық 

маңызы бар 
қалған қалалар

облыс орталығы үшін белгі-
ленген мөл шерлеменің 75 пай-

ызы
29. Кенттер 0,96
30. Ауылдар 0,48

»;
102) 517-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай 

мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) осы Кодекстің 722-1-бабының 4-тармағында 

көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, келісімшарттық 
қызмет шеңберінде күрделі жобалар (құрлықтағы газ 
жобаларын қоспағанда) бойынша көмірсутектерді барлау 
мен өндіруге немесе өндіруге арналған келісімшарттар 
бойынша жер қойнауын пайдаланушылар.»;

103) 518-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, халықара-
лық қаржылық есептілік стандарттарына жəне (немесе) 
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына 
сəйкес келетін, қаржылық жалдауға берілген объектілер 
бойынша жалға беруші салық төлеуші болып табылады.

Қаржылық лизингке берілген объектілер бойынша 
лизинг алушы салық төлеуші болып табылады.»;

104) 519-баптың 1-тармағы 6) тармақшасындағы 
«құрылыстар салық салу объектісі болып табыла-
ды.» деген сөздер «құрылысжайлар;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен 
толықтырылсын:

«7) техникалық реттеу саласындағы уəкілетті орган 
белгілеген сыныптауышқа сəйкес осындайларға жататын 
ғимараттар мен құрылысжайлар, осындай ғимараттар 
мен құрылысжайлардың қаржылық жалға берілген жəне 
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне 
(немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талап-
тарына сəйкес дебиторлық берешек ретінде ескерілетін 
бөліктері салық салу объектісі болып табылады.»;

105) 520-баптың 2 жəне 4-тармақтары мынадай редак-
цияда жазылсын:

«2. Осы Кодекстің 519-бабы 1-тармағының 2) жəне 7) 
тармақшаларында көрсетілген дара кəсіпкерлер мен заңды 
тұлғалардың салық салу объектiлерi бойынша салықтық 
база халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 
жəне (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының та-
лаптарына сəйкес айқындалатын дебиторлық берешектің, 
оның ішінде ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің 
жылдық орташа сомасы мөлшерінде белгіленеді.»;

«4. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 
жəне (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының 
талаптарына сəйкес белгіленетін дебиторлық берешектің, 
оның ішінде ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің 
жылдық орташа сомасы ағымдағы салықтық кезеңнің 
əрбір айының 1-күніне жəне есептіден кейінгі салықтық 
кезең айының 1-күніне дебиторлық берешектің, оның 
ішінде ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің сомаларын 
қосқан кезде алынған соманың он үштен бір сомасы 
ретінде айқындалады.»;

106) 521-баптың 3-тармағының 9) тармақшасындағы 
«Нұр-Сұлтан» деген сөз «Астана» деген сөзбен ауыс-
тырылсын;

107) 529-баптың 2-тармағының кестесі мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«
Р/с 
№ Елді мекеннің санаты Базалық құны 

теңгемен
1 2 3

Қалалар:
1. Алматы 60 000
2. Шымкент 60 000
3. Астана 60 000
4. Ақтау 36 000
5. Ақтөбе 36 000
6. Атырау 36 000
7. Жезқазған 36 000
8. Көкшетау 36 000
9. Қарағанды 36 000
10. Қонаев 36 000
11. Қостанай 36 000
12. Қызылорда 36 000
13. Орал 36 000
14. Өскемен 36 000
15. Павлодар 36 000
16. Петропавл 36 000
17. Семей 36 000
18. Талдықорған 36 000
19. Тараз 36 000
20. Түркістан 36 000
21. Облыстық маңызы бар қалалар 12 000
22. Аудандық маңызы бар қалалар 6 000
23. Кенттер 4 200
24. Ауылдар 2 700

»;
108) 531-баптың 2-тармағының кестесі мынадай ре-

дакцияда жазылсын: 
«

Р/с
№

Елді мекеннің 
санаты

Тұрғын үй қоры, соның 
ішінде оның жанындағы 

құрылыстар мен құры лыс-
жайлар алып жатқан жер-
лерге арналған базалық 

салықтық мөлшерлемелер 
(теңге)

1 2 4
Қалалар:

1. Алматы 0,96
2. Шымкент 0,58
3. Астана 0,96
4. Ақтау 0,58
5. Ақтөбе 0,58
6. Атырау 0,58
7. Жезқазған 0,58
8. Көкшетау 0,58
9. Қарағанды 0,58
10. Қонаев 0,58
11. Қостанай 0,58
12. Қызылорда 0,58
13. Орал 0,58
14. Өскемен 0,58
15. Павлодар 0,58
16. Петропавл 0,58
17. Семей 0,58
18. Талдықорған 0,58
19. Тараз 0,58
20. Түркістан 0,39
21. Алматы облысы:
22. облыстық маңызы 

бар қалалар
0,39

23. аудандық маңызы 
бар қалалар

0,39

24. Ақмола облысы:
25. облыстық маңызы 

бар қалалар
0,39

26. аудандық маңызы 
бар қалалар

0,39

27. Облыстық маңызы 
бар қалған қалалар

0,39

28. Аудандық маңызы 
бар қалған қалалар

0,19

29. Кенттер 0,13
30. Ауылдар 0,09

»;
109) 550-бапта:
2-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы тараудың мақсаттары үшін тіркеу əрекеттері 

деп уəкілетті мемлекеттік органдардың Қазақстан 
Республикасының заңнамасында айқындалған тəртіппен 
мынадай əрекеттер жасауы түсініледі:»;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) жылжымалы мүлік кепілін жəне кеме ипотекасын 

мемлекеттік тіркеу;»;
3-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Тиісті уəкілетті мемлекеттік органдар, салық 

орган дары, жергілікті атқарушы органдар Қазақстан 
Республикасының заңнамасында айқындалған тəртіппен 
мынадай құжаттарды немесе олардың телнұсқаларын 
берген кезде алымдар алынады:»;

5) тармақша алып тасталсын;
4-тармақтағы «жəне азаматтық авиация саласындағы 

уəкілетті ұйым» деген сөздер алып тасталсын;
5-тармақтағы «жəне азаматтық авиация саласындағы 

уəкілетті ұйым» деген сөздер алып тасталсын;
110) 552-баптың 1-тармағындағы «, жергілікті 

атқарушы органға жəне азаматтық авиация саласындағы 
уəкілетті ұйымға» деген сөздер «жəне жергілікті 
атқарушы органға» деген сөздермен ауыстырылсын;

111) 553-бапта:
3-тармақ кестесінің 17., 17.1. жəне 17.2.-жолдары мы-

надай редакцияда жазылсын: 
«

17. Жылжымалы мүлік кепілін жəне кеме ипотека-
сын мемлекеттік тіркегені үшін:

17.1.
жылжымалы мүлік кепілін жəне кеме ипотека-
сын, сондай-ақ тіркелген кепілдің өзгерістерін, 
толық  тыруларын жəне тоқтатылуын тіркегені 
үшін:

»;
«

17.2. жылжымалы мүлік кепілінің жəне кеме 
ипотекасының мемлекеттік тіркелгенін 
куəландыратын құжаттың телнұсқасын 
бергені үшін **

0,5

»;
4-тармақ кестесінің 1.5., 2.5. жəне 3.5.-жолдары алып 

тасталсын;
112) 554-бапта:
4-тармақтың кестесінде:
мынадай мазмұндағы 1.85.-жолмен толықтырылсын: 
«

1.85. Денсаулық сақтау саласында дезинфекциялау, 
дезинсекциялау жəне дератизациялау бойын-
ша қызметтер көрсету

10

»;
2.1. жəне 2.2.-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 

«
2.1. 1.51. – 1.53.1., 

1.55. – 1.59., 1.79. – 
1.80.-тармақтарда 
көрсетілгендерді 
қоспағанда, барлық 
қызмет түрлеріне

осы кестенің 
1-тармағында 
белгіленген тиісті 
мөлшерлеменің 
100 %-ы

2.2. 1.51. – 1.53.1., 1.55. – 
1.59.-тармақтарда 
көрсетілген қызмет 
түрлеріне

осы кестенің 
1-тармағында 
белгіленген тиісті 
мөлшерлеменің 10 %-ы

»;
7-тармақ алып тасталсын;
113) 558-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1. Төлемақы төлеушілер төлемақы сомаларын салық 

салынатын объектінің тұрған жері бойынша ағымдағы 
жылғы 25 наурыздан, 25 маусымнан, 25 қыркүйектен 
жəне 25 желтоқсаннан кешіктірмей тең үлестермен жыл 
сайын төлейді.»;

114) 582-баптың 3-тармағы кестесінің 1., 1.1., 1.3., 1.7.1. 
жəне 1.8.1.-жолдары мынадай редакцияда жазылсын:

«
1. Кəсіпшілік, ғылыми жəне өсімін молай-

ту мақсаттарында:
1.1. бекiре тұқымдас балықтар (қортпа, 

бекіре, шоқыр, сүйрік, пілмай, Сiбip 
бeкipeci, Сырдария тасбекiресi)

0,064

»;
«

1.3. албырт балықтар (құбылмалы бақтақ, 
майқан, хариус, Каспий албырты, Арал 
албырты, таймень, сылан, ақбалық )

0,017

»;
«

1.7.1. ақ амур, сазан, тұқы, ақмарқа, берiш, 
жайын, нəлiм, дөңмаңдай, шортан, жы-
ланбас балық, көксерке, күтiм, шортан 
тектес ақмарқа (тазбалық), Арал қаязы, 
Түркiстан қаязы

0,013

»;
«

1.8.1. табан, торта, тұрпа балық, майбалық, 
көкбас, қызылкөз, аққайран, мөңке, 
ала бұға, оңғақ, кəдiмгi жəне Талас 
тарғақ балығы, қызылқанат, балпан 
балық, бiлеу балық, айнакөз, көктыран, 
қы лыш балық, буффало, қарабалық, 
Іле қарабалығы (Іле популяциясы), 
Шу сүйрiкқанаты, Балқаш алабұғасы 
(Балқаш-Іле популяциясы), шатқалдық 
тас тасалағыш, Волга көп аталықты 
майшабағы

0,004

»;
115) 591-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1. Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлемақы 
мөлшерлемелері республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген жəне ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 
пайдалану қажеттігі туындайтын тиісті қаржы жылының 
1 қаңтарында қолданыста болатын мынадай АЕК есебінен 
ерекше қорғалатын табиғи аумақта болған əрбір күн үшін 
айқындалады:

жаяу жүргіншіден – 0,1 АЕК;
мотоциклдерден, мопедтерден, квадроциклдерден – 

0,2 АЕК;
жеңіл автомобильдерден – 0,3 АЕК;
орын саны 16-ға дейінгі шағын автобустар мен жүк 

автомобильдерінен – 1,0 АЕК;
орын саны 32-ге дейінгі автобустардан – 2,0 АЕК;
орын саны 32-ден жоғары автобустардан – 3,0 АЕК.»;
116) 605-бапта:
3-тармақ кестесінің 8.1. жəне 8.2.-жолдары мынадай 

редакцияда жазылсын:
«

8.1. 20 ш.м-ге дейін 20 14 6
8.2. 20 ш.м-ден жоғары 30 24 16

»;
ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:
«Ескертпе. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орна-

лас тыру жағы деп, орналастырылатын сыртқы (көр-
некі) жарнаманың, оның ішінде көріністердің, бейне-
көріністердің, қазақ жəне орыс тілдеріндегі жүгіртпе 
жолдар дың санына қарамастан, сыртқы (көрнекі) жарна-
маның орналасқан жері мен оны орналастыру жағының 
алаңы негізге алынатын сыртқы (көрнекі) жарнама объек-
тісінің жағы түсініледі.»; 

117) 606-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«606-2-бап. Төлемақы төлеушілер
Осы тараудың мақсатында:
Қазақстан Республикасының аумағында цифрлық 

майнингті жүзеге асыратын;
цифрлық майнинг қызметін жүзеге асыратын тұлғаларға 

есептеу операцияларын орындау жəне деректерді өңдеу 
үшін кешенді есептеу инфрақұрылымымен қамтамасыз 
ету бойынша қызметтер көрсететін тұлғалар төлемақы 
төлеушілер болып табылады.»;

118) 606-4-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«606-4-бап. Салықтық кезең жəне салық декларациясы
1. Төлемақыны есептеу үшін тоқсан салықтық кезең 

болып табылады.
2. Декларация салық төлеушінің орналасқан жеріндегі 

салық органына тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі 
екінші айдың 15-күнінен кешіктірілмей ұсынылады.»;

119) 606-5-бапта:
2-тармақтағы «айдың 20-күнінен» деген сөздер «екінші 

айдың 25-күнінен» деген сөздермен ауыстырылсын; 
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Төлемақы сомасы салық төлеушінің орналасқан 

жері бойынша бюджетке төленуге жатады.»;
120) 609-баптың 1-тармағында:
1) тармақшадағы «сотқа» деген сөз «Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Сотына берілетін 
азаматтардың жолданымдарынан, сотқа» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«17) мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін есепке алу 

бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында 
оларды сақтау үшін белгіленген мерзімнен аспайтын 
кезең ішінде сақтауда тұрған автомобильге арналған 
мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін қоспағанда, 
мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін (телнұсқаларын) 
бергені үшін;»;

121) 610-бапта: 
тақырыптағы «Соттардағы» деген сөз «Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Сотындағы жəне 
соттардағы» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
« 1-1. Қазақстан Республикасының Конституциялық 

Сотына берілетін азаматтардың жолданымдарынан 
мемлекеттік баж 1 АЕК мөлшерінде алынады.»;

122) 616-бапта:
тақырыптағы «Соттарда» деген сөз «Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Сотында жəне 
соттарда» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының Конституциялық 

Сотында мемлекеттік баж төлеуден жеке тұлғалар – Кеңес 
Одағының батырлары, Социалистiк Еңбек ерлерi, үш 
дəрежелі Даңқ жəне үш дəрежелі Еңбек Даңқы, «Алтын 
Қыран», «Отан» ордендерiмен наградталған, «Халық 
қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері» атақтарына 
ие болған адамдар, «Батыр Ана» атағына ие болған, 
«Алтын алқа», «Күмiс алқа» алқаларымен наградталған 
көп балалы аналар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, 
жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 
теңестірілген ардагерлер жəне басқа мемлекеттердің 
аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, Ұлы 
Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен 
мінсіз əскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының 
ордендерімен жəне медальдарымен наградталған 
адамдар, 1941 жылғы 22 маусым – 1945 жылғы 9 мамыр 
аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет 
өткерген) жəне Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы 
қажырлы еңбегі мен мінсіз əскери қызметі үшін бұрынғы 
КСР Одағының ордендерімен жəне медальдарымен 
наградталмаған адамдар, мүгедектігі бар адамдар, сондай-
ақ бала жасынан мүгедектігі бар адамның, мүгедектігі бар 
баланың ата-анасының бірі босатылады.»;

123) 621-баптың 1) тармақшасының бесінші абза-
цын дағы жəне 2) тармақшасының үшінші абзацындағы 
«Конституциялық Кеңесінің» деген сөздер «Консти-
туциялық Сотының» деген сөздермен ауыстырылсын;

124) 623-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы 
мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты 
қарайтын азаматтардың жолданымдары бойынша – 
жолданым берілгенге дейін;»;

125) 628-баптың 5) тармақшасының төртінші 
абзацындағы жəне 6) тармақшасының төртінші 
абзацындағы «Конституциялық Кеңесінің» деген сөздер 
«Конституциялық Сотының» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

126) 631-бапта:
1-тармақта: 
1) тармақша мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Бұл ретте «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде 
орналасқан шетелдік банктерде шоттарды (салымдарды) 

ашу жəне иелену, Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде қолма-қол 
ақша мен құндылықтарды сақтау бойынша сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шектеуді қабылдайтын адамдар 
активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда банктік 
салым сомасына қарамастан, Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс жердегі шетелдік банктерде ақшасының бар-
жоғы туралы ақпаратты көрсетеді;»;

2) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакция-
да жазылсын:

«бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары (орын-
далуы базалық активті сатып алу немесе өткізу арқылы 
жүргізілетін туынды қаржы құралдарын қоспағанда), 
цифрлық активтер;»;

4-тармақтың бірінші бөлігі «қалауы бойынша» 
деген сөздерден кейін «есепті салықтық кезеңнің 31 
желтоқсанына» деген сөздермен толықтырылсын;

127) 632-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің екінші 
абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына 
жəне «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес сайланбалы 
лауазымға, мемлекеттік лауазымға не мемлекеттік немесе 
оларға теңестірілген функцияларды орындауға байланыс-
ты лауазымға кандидаттар мен олардың жұбайлары;»;

128) 634-баптың 2-тармағында:
5) тармақша мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Бұл ретте «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде 
орналасқан шетелдік банктерде шоттарды (салымдарды) 
ашу жəне иелену, Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде қолма-қол 
ақша мен құндылықтарды сақтау бойынша сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шектеуді қабылдайтын адамдар 
кірістер мен мүлік туралы декларацияда банктік салым 
сомасына қарамастан, Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс жердегі шетелдік банктерде ақшасының бар-
жоғы туралы ақпаратты көрсетеді;»;

6) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«эмитенттері Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерде тіркелген бағалы қағаздар, цифрлық активтер;»;

129) 644-баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде:
5) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«егер осы тармақшада өзгеше көзделмесе, аванс 

(алдын ала төлем) төленген күннен бастап екі жылдық 
кезең өткенге дейін авансты (алдын ала төлемді) төлеген 
тұлға таратылған кезде таратудың салықтық есептілігін 
ұсынған күнге бейрезидент қанағаттанбаған шарттардың 
бірі орындалған кезде алынған аванс (алдын ала төлем) 
бойынша міндеттемелер түріндегі, осы бөліктің 5-1) 
тармақшасына сəйкес салық салынбаған кірістері:»;

мынадай мазмұндағы 5-1) жəне 26-1) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«5-1) шет мемлекетте тіркелген тұлғаның бір мезгілде 
мынадай:

бейрезиденттің мемлекетімен қосарланған салық са-
луды болғызбау туралы халықаралық шарт жасалмаған;

шарт (келісімшарт) мерзімі екі жылдан асатын шарттар 
болған кезде алынған аванс (алдын ала төлем) бойынша 
міндеттемелер түріндегі кірістері;»;

«26-1) бейрезидент-жеке тұлғаларға зейнетақы 
аннуитеті шарты бойынша жүзеге асырылатын 
сақтандыру төлемдері;»;

130) 645-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы 6) 
тармақшамен толықтырылсын:

«6) осы Кодекстің 644-бабы 1-тармағы бірінші 
бөлігінің 6) тармақшасында көрсетілген кірісті салық ор-
ганында салық төлеуші ретінде тіркелмеген бейрезидент-
заңды тұлғаға төлеген резидент-жеке тұлға. 

Бұл ретте, қор биржасында бағалы қағаздармен 
мəмілелер жасау жағдайларын қоспағанда, осы Кодекстің 
644-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің 6) тармақшасында 
көрсетілген кірісті төлеген резидент-жеке тұлға осы 
тармақшаның бірінші бөлігін іске асыру мақсатында 
салық агенті деп танылады.

Бейрезидент-заңды тұлғаның кірістерінен төлем 
көзінен корпоративтік табыс салығын есептеу, ұстап 
қалу жəне бюджетке аудару осы Кодекстің 650-бабында 
айқындалған тəртіппен жүргізіледі.»;

131) 655-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы ал-
тыншы абзацпен толықтырылсын:

«бейрезидент-жеке тұлғаларға зейнетақы аннуитеті 
шарты бойынша жүзеге асырылатын сақтандыру 
төлемдері;»;

132) 667-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 
үшінші жəне төртінші бөліктермен толықтырылсын:

«Бұл ретте Қазақстан Республикасы көпжақты 
халықаралық шартпен өзгерістер енгізілген халықаралық 
шарт жасасқан мемлекеттің резиденті болып табылатын 
бейрезидент-өзара байланысты тарапқа дивидендтер, 
сыйақылар жəне (немесе) роялти түрінде кіріс төлеу 
кезінде салық агенті мынадай:

мұндай кіріс бейрезидент резиденті болып табыла-
тын шет мемлекеттегі бейрезиденттің салық салынатын 
кірісіне енгізілуге жататын жəне есепті кезеңде осындай 
кірісті салық салынатын кірістен алып тастау жəне (неме-
се) салық салынатын кірісті осындай кіріс сомасына азай-
ту (түзету) жəне (немесе) осы салық салынатын кірістен 
төленген салықты есепті жəне (немесе) кейінгі кезеңдерде 
қайтару құқығынсыз салық салынуға жататын;

бейрезидент резиденті болып табылатын шет мем-
лекетте осы кіріске салық салу кезінде қолданылатын 
номиналды салық мөлшерлемесі есепті кезеңде кемінде 
15 пайызды құрайтын шарттар бір мезгілде орындалған 
кезде осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесін қолдануға 
құқылы.

Осы тармақтың үшінші бөлігінің мақсаты үшін 
номиналды мөлшерлеме деп шет мемлекеттің салық 
заңнамасында белгіленген мөлшерлеме түсініледі.»;

133) 679-баптың 8-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«2-1) арнаулы мобильді қосымша пайдаланылатын 
арнаулы салық режиміне өтуді жүзеге асыратын тұлғалар 
үшін – қолданылатын салық салу режимі туралы 
хабарламада арнаулы мобильді қосымша пайдаланылатын 
арнаулы салық режимін таңдау күні;»; 

134) 683-баптың 2-тармағының 3) тармақшасында:
он төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу 

туралы заңнамасына сəйкес сауда базарларына, 1, 2 жəне 
3-санаттағы стационарлық сауда объектілеріне жататын 
сауда объектілерін, сондай-ақ олардың аумағындағы сауда 
орындарын, сауда объектілерін жəне қоғамдық тамақтану 
объектілерін қосалқы жалға беруді;»;

он бесінші абзац алып тасталсын;
он алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«екі жəне одан көп салық төлеушілердің бір қонақүйдің 

немесе қонақүй қызметтері көрсетілетін жеке тұрған 
тұрғын емес ғимараттың аумағында осындай қызметтерді 
көрсету саласындағы қызметін;»;

135) 684-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1. Күнтізбелік жыл патент негізіндегі арнаулы салық 
режимін, тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы 
салық режимін немесе арнаулы мобильді қосымша 
пайдаланылатын арнаулы салық режимін қолдану үшін 
салықтық кезең болып табылады.»;

136) 686-1-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Арнаулы мобильді қосымшада арнаулы мобильді 

қосымша пайдаланылатын немесе оңайлатылған 
декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын, 
қосылған құн салығын төлеуші болып табылмайтын дара 
кəсіпкер мен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып 
алушы (клиент), алушы арасында есеп айырысуларды 
жүзеге асыру фактісін растайтын құжат ретінде арнаулы 
мобильді қосымшаның чегі қалыптастырылады.»;

3-тармақта:
5), 6), 7), 8) жəне 9) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын:
«5) өткізілетін тауар санаты, орындалған жұмыстар, 

көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу күні мен уақытын;
6) өткізілетін тауар санатының, орындалған жұмыс-

тардың, көрсетілген қызметтердің құнын (өлшем бірлігі 
үшін);

7) өткізілетін тауар санатының, орындалған жұмыстар-
дың, көрсетілген қызметтердің атауын;

8) өткізілетін тауарлар санаттарының, орындалған 
жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің көлемін (олар-
дың өлшем бірліктерімен);

9) өткізілетін тауарлар санаттарының, орындалған 
жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің жалпы құнын;»;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы тармақтың мақсаты үшін тауар санаты деп 

функционалдық мақсаты бойынша біріктірілген тауарлар 
тобы түсініледі.»;

4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Арнаулы мобильді қосымша пайдаланылатын 
немесе оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық 
режимін қолданатын дара кəсіпкерлер екінші деңгейдегі 
банктің немесе банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымның, электрондық алаңдар 
операторының мобильді қосымшасын пайдаланған 
кезде оларға арнаулы мобильді қосымшаның чектерін 
қалыптастыруға уəкілеттік беруге құқылы.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Арнаулы мобильді қосымшаны оңайлатылған 

декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын 
дара кəсіпкерлер арнаулы мобильді қосымшаның чегін 
қалыптастыру жəне беру үшін, жеке табыс салығы мен 
əлеуметтік төлемдерді есептеу, оларды төлеу жəне 
оңайлатылған декларацияны ұсыну бойынша салықтық 
міндеттемелерді орындау үшін пайдалана алады.»;

137) 688-бапта:
2-тармақтың екінші бөлігіндегі «Қазақстан Рес-

публикасының Заңына сəйкес есептелген Мемлекеттiк 
əлеуметтiк сақтандыру қорына əлеуметтiк аударымдар 
сомасын» деген сөздер «Қазақстан Республикасының 
Заңына жəне осы Кодекстің 89-1-тарауына сəйкес есеп-
телген Мемлекеттiк əлеуметтiк сақтандыру қорына 
əлеуметтiк аударымдар сомасын немесе бірыңғай 
төлемдегі əлеуметтік аударымдардың үлесіне тура келетін 
əлеуметтік аударымдардың сомасын» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3-тармақтағы «жəне əлеуметтік төлемдердің» деген 
сөздер «, əлеуметтік төлемдердің жəне (немесе) бірыңғай 
төлемнің» деген сөздермен ауыстырылсын;

138) 689-бапта:
тақырыптағы «түрлері мен əлеуметтік төлемдерді» 

деген сөздер «түрлерін, əлеуметтік төлемдерді жəне 
бірыңғай төлемді» деген сөздермен ауыстырылсын; 

бірінші бөлік «тəртіппен» деген сөзден кейін «жəне 
(немесе) осы Кодекстің 89-1-тарауында көзделген 
тəртіппен» деген сөздермен толықтырылсын;

екінші бөліктегі «жəне əлеуметтік төлемдердің» деген 
сөздер «, əлеуметтік төлемдердің жəне (немесе) бірыңғай 
төлемнің» деген сөздермен ауыстырылсын; 

139) 700-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 
екінші жəне үшінші бөліктермен толықтырылсын:

«Бірыңғай төлемге енгізілген сомаларды қоспағанда, 
төлем көзінен ұстап қалатын жеке табыс салығының 
сомаларын есептеуді, төлеуді жəне əлеуметтік төлемдерді 
аударуды осы арнаулы салық режимін қолданатын салық 
төлеуші жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен жүргізеді.

Бірыңғай төлем сомасын есептеу, төлеу осы Кодекстің 
89-1-тарауында көзделген тəртіппен жүргізіледі.»;

140) 702-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арна-
улы салық режимiн қолдану мақсатында жеке меншік 
жəне (немесе) жер пайдалану құқығындағы (кейінгі жер 
пайдалану құқығын қоса алғанда) ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскелерінің жиынтық алаңы мы-
налар үшін:

1-аумақтық аймақ – 5 000 га;
2-аумақтық аймақ – 3 500 га;
3-аумақтық аймақ – 1 500 га;
4-аумақтық аймақ – 500 га болып белгіленген жер 

учаскесінің шекті алаңының көлемінен аспауға тиіс.
Осы тармақтың мақсаты үшін жер учаскелерін 

мынадай аймақтарға бөлу қолданылады:
1-аумақтық аймақ: Алматы, Ақтөбе, Атырау, 

Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан жəне Жетісу 
облыстарының, Алматы жəне Шымкент қалаларының 
топырақ-климаттық аймақтарындағы шөлді, жартылай 
шөлді жəне тау бөктеріндегі шөлді-далалық жерлеріндегі 
жайылымдар;

2-аумақтық аймақ: Ақмола, Шығыс Қазақстан, Батыс 
Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік 
Қазақстан, Ұлытау, Абай облыстарының, Астана 
қаласының, сондай-ақ 1-аумақтық аймақтың жерлерін 
қоспағанда, Ақтөбе облысының жерлері;

3-аумақтық аймақ: 1-аумақтық аймақтың жерлерiн 
қоспағанда, суармалы жерлерін қоса алғанда, Атырау, 
Маңғыстау облыстарының жерлері;

4-аумақтық аймақ: 1-аумақтық аймақтың жерлерін 
қоспағанда, суармалы жерлерін қоса алғанда, Алматы, 
Жамбыл, Қызылорда, Түркістан, Жетісу облыстарының, 
Алматы жəне Шымкент қалаларының жерлері.»;

141) 705-баптың 2-тармағы «тəртіппен» деген сөзден 
кейін «не осы Кодекстің 89-1-тарауында көзделген 
тəртіппен» деген сөздермен толықтырылсын;

142) 707-баптың 1-тармағындағы «жəне əлеуметтік 
аударымдардың» деген сөздер «, əлеуметтік аударым дар-
дың жəне (немесе) бірыңғай төлемнің» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

143) 708-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«Арнайы экономикалық аймақ құру мақсатына сəйкес 

келетін арнайы экономикалық аймақтар бөлінісінде ба-
сым қызмет түрлерінің тізбесін жəне оны қалыптастыру 
қағидаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайды.»;

2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелерін 
қолдану мақсатында Қазақстан Республикасының 
Үкіметі «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы 
экономикалық аймағын құру мақсатына сəйкес келетін, 
көрсетілген арнайы экономикалық аймақ аумағының 
шегінен тыс жерде жүзеге асырылуы мүмкін басым 
қызмет түрлерінің жеке тізбесін айқындайды.»;

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«Шектері Еуразиялық экономикалық одақтың 
кедендік шекарасының учаскелерімен толық неме-
се ішінара тұспа-тұс келетін арнайы экономикалық 
аймақты құру мақсатына сəйкес келетін басым қызмет 
түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайды.»;

144) 712-1-баптың 1-тармағының 2) жəне 3) тармақ-
шалары мынадай редакцияда жазылсын:

«2) инвестициялар туралы келісімде көзделген қызмет 
түрі бойынша инвестициялық жобаны іске асыратын;

3) мыналарды:
есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар 

айналымына байланысты қызметті;
акцизделетін өнімдерді өндіруді жəне (немесе) көтерме 

саудада өткізуді;
лотерея өткізуді;
ойын бизнесі саласындағы қызметті;
радиоактивті материалдардың айналымына байланыс-

ты қызметті;
банк қызметін (не банк операцияларының жекеле-

ген түрлерін) жəне сақтандыру нарығындағы қызметті 
(сақтандыру агентінің қызметінен басқа);

аудиторлық қызметті;
бағалы қағаздар нарығындағы кəсіптік қызметті;
цифрлық майнинг саласындағы қызметті;
кредиттік бюролар қызметін;
күзет қызметін;
азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патронда-

рының айналымына байланысты қызметті;
жер қойнауын пайдалану саласындағы қызметті, оның 

ішінде кен іздеушілер қызметін;
пайдалы қазбаларды өткізуді, оның ішінде трейдерлер 

қызметін, көмір, мұнай өткізу жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын тұлға болып табылмайтын;»;

145) 712-4-баптың 1-тармағының 2) жəне 3) тармақ-
шалары мынадай редакцияда жазылсын:

«2) көмірсутекті пайдалы қазбаларды өндіретін жер 
қойнауын пайдаланушыларды жəне мұнай өнімдерін 
өндірушілерді қоспағанда, тауар өндіруші болып табылса, 
инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан 
тұлға болып табылады. Осы тараудың мақсаттары үшін 
тауар өндіруші деп инвестициялық міндеттемелер туралы 
келісім жасасуға өтінім берілген жылдың алдындағы жыл 
үшін жылдық жиынтық кірісінің кемінде жетпіс пайызын 
өз өндірісінің тауарларын өткізуден не осындай тұлға 
өндірген пайдалы қазбаларды жəне (немесе) осындай 
тұлғаның пайдалы қазбаларды қайта өңдеуі нəтижесінде 
алынған өнімдерді өткізуден түсетін кіріс құрайтын заңды 
тұлға түсініледі; 

3) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
сəйкес ірі немесе орта кəсіпкерлік субъектісі болып та-
былса;»;

146) 713-баптың бірінші бөлігінің үшінші абзацы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«жер қойнауын пайдалануға баламалы салық төлеу-
шілер болып табылатын жер қойнауын пайдаланушылар 
өндірген шикі мұнай мен газ конденсаты экспортының 
көлемдері кірмейді.»;

147) 720-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«5. Толығымен Каспий теңізінің қазақстандық 
секторында орналасқан жер қойнауы учаскесінде 
(учаскелерінде) жəне (немесе) тау-кендік бөлуде немесе 
тау-кендік бөлу болмаған кезде көмірсутектерді өндіруге 
немесе барлау мен өндіруге арналған келісімшартта 
көрсетілген көмірсутектер кенжатындарының жоғарғы 
нүктесінің тереңдігі 4500 метрден жоғары емес жəне 
тау-кендік бөлуде немесе тау-кендік бөлу болмаған 
кезде көмірсутектерді өндіруге немесе барлау 
мен өндіруге арналған келісімшартта көрсетілген 
көмірсутектер кенжатындарының төменгі нүктесінің 
тереңдігі 5000 метр жəне одан төмен жер қойнауы 
учаскелерінде көмірсутектерді өндіруге немесе барлау 
мен өндіруге арналған келісімшарттар бойынша 
салықтық міндеттемелерді орындау тарихи шығындарды 
өтеу бойынша төлемнің, пайдалы қазбаларды өндiру 
салығының жəне үстеме пайда салығының орнына жер 
қойнауын пайдалануға баламалы салықты есептеу жəне 
төлеу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.»;

(Жалғасы. Басы 1, 6-7-беттерде) 

(Жалғасы 9-бетте) 
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148) 721-баптың 1-тармағы «722-бабының 1-тар-
мағында» деген сөздерден кейін «жəне 722-1-бабында» 
деген сөздермен толықтырылсын;

149) мынадай мазмұндағы 722-1-баппен толықты-
рылсын:

«722-1-бап. Күрделі жобалар бойынша көмірсутектерді 
барлау мен өндіруге немесе өндіруге арналған келісім-
шарттар бойынша салықтық міндеттемені орындау 
ерек шеліктері

1. Күрделі жобалар бойынша көмірсутектерді барлау 
мен өндіруге немесе өндіруге арналған келісімшарттар 
бойынша осы Кодекстің 258-бабы 6-тармағының, 268-
бабы 2-1-тармағының, 271-бабы 7-1-тармағының, 293-
бабы 4-4-тармағының, 517-бабы 3-тармағының бірінші 
бөлігі 5) тармақшасының, 767-бабының 2-тармағы 
екінші бөлігінің жəне 768-бабы екінші бөлігінің 
ереже лері жер қойнауын пайдалануға арналған тиісті 
келісімшартқа қол қойылған күнге қолданыста болатын 
Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес 
қолданылады.

2. Салықтық міндеттемелерді орындау осы баптың 
1-тармағына сəйкес жүзеге асырылатын салықтардың, 
бюджетке төленетін төлемдердің күші жойылған жағдай-
да жер қойнауын пайдаланушылар күрделі жобалар 
бойынша (құрлықтағы газ жобаларын қоспағанда) 
көмірсутектерді барлау мен өндіруге немесе өндіруге 
арналған келісімшарттар бойынша тиісті салықтар мен 
төлемдер бойынша салықтық міндеттемелерді орындауды 
осындай келісімшарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға 
немесе тараптардың келісімі бойынша оған тиісті 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенге дейін, тиісті 
келісімшартқа қол қойылған күнге қолданыста болатын 
Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес 
жалғастырады. 

3. Күрделі жобалар бойынша (құрлықтағы газ жобала-
рын қоспағанда) көмірсутектерді барлау мен өндіруге не-
месе өндіруге арналған келісімшарт тоқтатылған жағдайда 
(оның ішінде мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда), тиісті 
келісімшартта белгіленген салдарлар қолданылады. Бұл 
ретте мұндай келісімшарттар бойынша жер қойнауын 
пайдаланушы келісімшарт бойынша берілген боса-
тулар, жеңілдіктер немесе өзге де алып қоюлар сал-
дарынан бюджетке төленбеген салықтар, төлемдер 
сомаларын төлемейді. Күрделі жобалар бойынша 
көмірсутектерді барлау мен өндіруге немесе өндіруге 
арналған келісімшарт тоқтатылғаннан кейін (оның 
ішінде мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда) салықтық 
міндеттемелерді орындау осындай келісімшарттың 
қолданылуы тоқтатылған күннен кейінгі салықтық 
кезеңнен бастап салықтық міндеттеме туындаған күнге 
қолданыста болатын Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

4. Осы Кодекстің 258-бабы 2-тармағының бірінші 
бөлігі 1) тармақшасының жəне 6-тармағының, 268-бабы 
2-1-тармағының, 271-бабы 7-1-тармағының, 293-бабы 
4-4-тармағының жəне 517-бабы 3-тармағының бірінші 
бөлігі 5) тармақшасының, 767-бабының 2-тармағы 
екінші бөлігінің жəне 768-бабы екінші бөлігінің 
ережелерін жер қойнауын пайдаланушы – күрделі 
жобалар бойынша көмірсутектерді барлау мен өндіруге 
немесе өндіруге арналған келісімшарт тіркелген күннен 
бастап, ал 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін жасалған жер 
қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша 
көмірсутектерді барлау мен өндіруге немесе өндіруге 
арналған келісімшартты күрделі жобалар бойынша 
көмірсутектерді барлау мен өндіруге немесе өндіруге 
арналған үлгілік келісімшартқа сəйкес жаңа редакцияда 
жазуды көздейтін осындай келісімшартқа толықтыру 
тіркелген күннен бастап жер қойнауын пайдалануға 
арналған тиісті келісімшарт шеңберінде өндірілген 
пайдалы қазбалар экспорты басталған күннен бастап 
күнтізбелік жиырма жыл өткенге дейін қолданады.»;

150) 736-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, пайда-
лы қазбаларды өндіру салығын есептеу мақсатында 
салықтық кезеңде өндірілген көмірсутектердің, минерал-
ды шикізаттың, жерасты сулары мен емдік балшықтардың 
жалпы көлемінен технологиялық сынап көру мен зерттеу-
лер жүргізу үшін берілетін көмірсутектердің, минералды 
шикізаттың, жерасты сулары мен емдік балшықтардың 
көлемі алып тасталуға жатады. Технологиялық сынап 
көру мен зерттеулер үшін берілетін көмірсутектердің, 
минералды шикізаттың, жерасты сулары мен емдік 
балшықтардың көлемі көмірсутектердің, минералды 
шикізаттың, жерасты сулары мен емдік балшықтардың 
тиісті түрлері (сұрыптары) үшін ұлттық стандарттарда 
көрсетілген технологиялық сынамалардың ең төмен мас-
сасымен шектеледі.

Бұл ретте технологиялық сынап көру мен зерттеу-
лер жүргізу үшін берілген көмірсутектердің, минерал-
ды шикізаттың, жерасты сулары мен емдік балшықтың 
көлемін жоғарыда көрсетілген жалпы өндіру көлемінен 
алып тастау олар өткізілген жағдайда, оның ішінде 
бастапқы қайта өңдеуден (байытудан) кейін, сондай-ақ 
олар қайта өңделген кезде жүргізілмейді.»;

151) 744-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«744-бап. Салық салу объектісі
Салықтық кезеңдегі жер қойнауындағы нақты ысырап-

тардың Қазақстан Республикасының осы мақсаттар үшін 
уəкілеттік берілген мемлекеттік органы бекіткен кен 
орнын игерудің техникалық жобасында белгіленген жер 
қойнауындағы нормаланатын ысыраптардың шегінен асып 
түсетін көлемі ескеріле отырып, салықтық кезеңде жер 
қойнауын пайдаланушы өндірген минералды шикізаттың 
немесе пайдалы қатты қазбалардың физикалық көлемі 
(пайдалы қазбалардың салық салынатын көлемі) салық 
салу объектісі болып табылады. 

Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушы есепті жылдан 
кейінгі жылдың 30 сəуірінен кешіктірмей, жер қойнауын 
зерделеу жəне пайдалану жөніндегі уəкілетті органға 
осындай уəкілетті орган белгілеген нысан бойынша өткен 
(есепті) күнтізбелік жылда жер қойнауын пайдаланушы 
өндірген минералды шикізаттың немесе пайдалы қатты 
қазбалардың физикалық көлемі туралы мəліметтерді 
береді.

Салық салу объектісін айқындау мақсаттары үшін 
өндірілген минералды шикізат жəне (немесе) пайдалы 
қатты қазбалар Геологиялық барлау жұмыстарының 
нəтижелері, минералды ресурстар мен минералды 
запастар туралы жария есептіліктің қазақстандық кодексі 
(бұдан əрі – KAZRC кодексі) бойынша запастарды есепке 
алуға көшу күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша 
қолданыста болатын мемлекеттік баланс шеңберінде, 
сондай-ақ кен орнында есептен шығарылған запастар 
(ысырапты қайтару) құрамынан өндірілетін минералды 
шикізат ескеріле отырып айқындалады. 

Бұрын Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі 
мемлекеттік комиссия бекітпеген минералды шикізат 
жəне (немесе) пайдалы қатты қазбалар бойынша – 
өндірілген минералды шикізат жəне (немесе) пайдалы 
қазбалар KAZRC кодексіне сəйкес пайдалы қазбалар 
запастары шеңберінде айқындалады.

Пайдалы қазбалардың салық салынатын көлемін 
айқындау мақсаттары үшін жер қойнауын зерделеу жəне 
пайдалану жөніндегі уəкілетті органға ұсынылатын 
минералды шикізат жəне (немесе) пайдалы қатты қазбалар 
запастарының есепті жəне жиынтық баланстарында 
пайдаланылатын өлшем бірліктері қолданылады.

Жерасты ұңғымалық сілтілеу əдісімен өндіру шеңбе-
рінде жер қойнауына қайтарылған уран көлемі салық салу 
объектісі болып табылмайды.»;

152) 745-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Салықтық кезеңде пайдалы қазбалардың салық 

салынатын көлемінің құны пайдалы қазбаларды өндіру 
салығын есептеу үшін салықтық база болып табылады.»; 

2-тармақтың 3) тармақшасындағы «минералды 
шикізат;» деген сөздер «минералды шикізат болып 
бөлінеді.» деген сөздермен ауыстырылып, 4) жəне 5) 
тармақшалары алып тасталсын;

3-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Пайдалы қазбаларды өндіру салығын есептеу 

мақсатында салықтық кезеңдегі пайдалы қазбалардың 
салық салынатын көлемінің құны:»;

1) тармақшаның бірінші жəне тоғызыншы бөліктері 
мынадай редакцияда жазылсын:

«1) осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында 
көрсетілген өндірілген минералды шикізат құрамындағы 
пайдалы қатты қазбалар бойынша – салықтық кезеңдегі 
осындай пайдалы қазбалардың орташа биржалық бағасы 
негізінде айқындалады.»;

«Пайдалы қазбаның орташа биржалық бағасы осы 
баптың 4-тармағында көрсетілген, өндірілген минералды 
шикізат құрамындағы пайдалы қатты қазбаның əрбір 
түрінің барлық көлеміне, оның ішінде кейіннен қайта 
өңдеу жəне (немесе) өзінің өндірістік мұқтаждарына 
пайдалану үшін басқа заңды тұлғаларға жəне (немесе) бір 
заңды тұлға шеңберінде құрылымдық бөлімшеге берілген 
көлемге қолданылады;»;

2) жəне 3) тармақшалар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2) осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында 
көрсетілген, өндірілген минералды шикізат құрамындағы 
пайдалы қатты қазбалар бойынша:

осы баптың 4-тармағында көрсетілген пайдалы қатты 
қазбалар бойынша – осы тармақтың 1) тармақшасында 
айқындалған тəртіппен;

өндірілген минералды шикізат құрамындағы 
өндірілген пайдалы қатты қазбалардың басқа түрлері 
бойынша – оларды өткізудің орташа өлшемді бағасы 
негізінде, ал кейіннен қайта өңдеу жəне (немесе) өзінің 
өндірістік мұқтаждарына пайдалану үшін басқа заңды 
тұлғаларға жəне (немесе) бір заңды тұлға шеңберінде 
құрылымдық бөлімшеге берілген жағдайда – халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес 
айқындалатын, пайдалы қазбалардың осындай түрлеріне 
тура келетін, 20 пайызға ұлғайтылған өндіру мен бастапқы 
қайта өңдеудің (байытудың) нақты өндірістік өзіндік 
құны негізінде;

3) осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында 
көрсетілген минералды шикізат бойынша – минерал-
ды шикізатты жəне (немесе) пайдалы қатты қазбаны, 
оның ішінде бастапқы қайта өңдеуден (байытудан) ғана 
өткендерін өткізудің орташа өлшемді бағасы негізінде 
айқындалады.»;

4-тармақтағы «пайдалы қазба» деген сөздер «пайдалы 
қатты қазба» деген сөздермен ауыстырылсын; 

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Минералды шикізатты жəне (немесе) пайдалы 

қатты қазбаны, оның ішінде бастапқы қайта өңдеуден 
ғана өткендерін өткізу болмаған жағдайда пайдалы 
қазбалардың салық салынатын көлемінің құны мұндай 
өткізу орын алған соңғы салықтық кезеңдегі өткізудің 
орташа өлшемді бағасы негізінде айқындалады.

Осы тармақтың ережелері осы баптың 4-тармағында 
көрсетілген минералды шикізатқа қатысты қолданыл-
майды.»;

6-тармақтың бірінші бөлігінде:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Келісімшарттың қолданылуы басталғаннан 

бастап минералды шикізатты жəне (немесе) пайдалы 
қатты қазбаны, оның ішінде бастапқы қайта өңдеуден 
(байытудан) ғана өткендерін өткізу мүлдем болмаған 
жағдайда, пайдалы қазбалардың салық салынатын 
көлемінің құны:»;

1), 2) жəне 3) тармақшалар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1) осы баптың 4-тармағында көрсетілген пайдалы 
қатты қазбалар бойынша – осы баптың 3-тармағының 1) 
тармақшасында айқындалған тəртіппен;

2) осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында 
көрсетілген пайдалы қатты қазбалардың басқа да түрлері 
бойынша – халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарына жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының 
талаптарына сəйкес айқындалатын, пайдалы қатты 
қазбалардың осындай түрлеріне тура келетін, 20 пайызға 
ұлғайтылған өндіру мен бастапқы қайта өңдеудің 
(байытудың) нақты өндірістік өзіндік құны негізінде; 

3) осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасында 
көрсетілгенді қоспағанда, осы баптың 2-тармағының 3) 
тармақшасында көрсетілген минералды шикізат жəне (не-
месе) пайдалы қатты қазбалар бойынша – халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес 
айқындалатын, пайдалы қазбалардың осындай түрлеріне 
тура келетін, 20 пайызға ұлғайтылған өндіру мен бастапқы 
қайта өңдеудің (байытудың) нақты өндірістік өзіндік құны 
негізінде айқындалады.

Осы баптың 4-тармағында көрсетілген пайдалы 
қазбалардан басқа, минералды шикізатты жəне (немесе) 
пайдалы қатты қазбаны, оның ішінде бастапқы қайта 
өңдеуден ғана өткендерін кейіннен өткізген жағдайда, 
жер қойнауын пайдаланушы алғашқы өткізу орын алған 
салықтық кезеңдегі өткізудің нақты орташа өлшемді 
бағасын ескере отырып, пайдалы қазбаларды өндіру 
салығының есептелген сомаларына түзету жүргізуге 
міндетті.»; 

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Осы баптың мақсатында салықтық кезеңде 

өткізудің орташа өлшемді бағасы мына формула бойынша 
айқындалады:

Б ор. = (V1 ө.п. х Б1ө. + V2 ө.п. х Б2 ө.… + Vn ө.п. х 
Бn ө.)/V жалпы өткізу,

мұнда:
V1 ө.п., V2 ө.п.,. Vn ө.п. – салықтық кезеңде өткізілетін 

минералды шикізаттың жəне (немесе) пайдалы қатты 
қазбаның əрбір партиясының көлемдері;

Б1 ө., Б2 ө..., Бn ө. – салықтық кезеңде əрбір партия 
бойынша минералды шикізатты жəне (немесе) пайдалы 
қатты қазбаны өткізудің нақты бағалары;

n – салықтық кезеңде өткізілген минералды шикізат 
жəне (немесе) пайдалы қатты қазба партияларының саны;

V жалпы өткізу – салықтық кезеңде минералды 
шикізатты жəне (немесе) пайдалы қатты қазбаны өткізудің 
жалпы көлемі.

Бұл ретте, егер минералды шикізатты жəне (немесе) 
пайдалы қатты қазбаны өткізудің орташа өлшемді 
бағасы олардың 20 пайызға ұлғайтылған, халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес 
айқындалатын өндірістік өзіндік құнынан төмен болса, 
онда салықтық кезеңде өткізудің орташа өлшемді бағасы 
20 пайызға ұлғайтылған осындай өндірістік өзіндік құн 
негізінде айқындалады.

Жер қойнауын пайдаланушы өткізудің орташа өлшемді 
бағасын пайдалы қазбалардың барлық салық салына-
тын көлеміне, оның ішінде кейіннен қайта өңдеу үшін 
бір заңды тұлға шеңберінде құрылымдық бөлімшеге 
өндірудің өндірістік өзіндік құны бойынша берілген 
жəне (немесе) тауарлы өнім өндіру үшін бастапқы 
шикізат ретінде пайдалануды қоса алғанда, жер қойнауын 
пайдаланушының өзінің өндірістік мұқтаждарына 
пайдаланылған көлемдерге қолданады.»;

153) 746-баптың 1-тармағында:
бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, пайдалы 

қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері мынадай 
мөлшерлерде белгіленеді:»;

үшінші, төртінші жəне бесінші бөліктер мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, кен орны 
бойынша баланстан тыс запастардың құрамынан 
өндірілетін пайдалы қатты қазбалардың жəне минералды 
шикізаттың барлық түрлеріне салынатын пайдалы 
қазбаларды өндіру салығы 0 пайыз мөлшерлеме бойынша 
төленеді.

Осы тараудың мақсаттарында баланстан тыс запастарға 
мыналар жатады:

KAZRC кодексі бойынша запастарды есепке алуға 
көшудің алдындағы күнгі жағдай бойынша Пайдалы 
қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссияның 
кен орны бойынша баланстан тыс запастар етіп бекітуі 
негізінде осындай запастарға жатқызылған пайдалы қатты 
қазбалар мен минералды шикізат;

KAZRC кодексі бойынша запастарды есепке алуға 
көшкеннен кейін алынған жер қойнауын пайдалануға 
арналған лицензиялар негізінде пайдалы қатты қазбаларды 
өндіру жүзеге асырылған жағдайда, баланстан тыс 
запастарға көлемдері болжанатын минералды ресурстар 
санатына енгізілген жəне тиісті салықтық кезеңде 
дəлелденген немесе ықтимал минералды запастар болып 
табылмайтын, минералды шикізат құрамындағы пайдалы 
қатты қазбалар жатады. 

Бұл ретте баланстан тыс запастар құрамынан 
өндірілетін минералды шикізат жəне (немесе) пайдалы 
қатты қазбалар өткізілген жағдайда, пайдалы қазбаларды 
өндіру салығының 0 пайыз мөлшеріндегі мөлшерлемесі 
қолданылмайды.»;

154) 766-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Егер осы баптың 4-тармағында өзгеше белгіленбесе, 

Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне жер 
қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сəйкес:

1) толығымен Каспий теңізінің қазақстандық 
секторында орналасқан жер қойнауы учаскесінде 
(учаскелерінде) көмірсутектерді өндіруге жəне (немесе) 
бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшартты;

2) тау-кендік бөлуде немесе тау-кендік бөлу болмаған 
кезде көмірсутектерді өндіруге немесе барлау мен өндіруге 
арналған келісімшартта көрсетілген көмірсутектер 
кенжатындары жоғарғы нүктесінің тереңдігі 4500 метрден 
жоғары емес жəне тау-кендік бөлуде немесе тау-кендік 
бөлу болмаған кезде көмірсутектерді өндіруге немесе 
барлау мен өндіруге арналған келісімшартта көрсетілген, 
көмірсутектер кенжатындары төменгі нүктесінің тереңдігі 
5000 метр жəне одан төмен жер қойнауы учаскесі 
(учаскелері) бойынша көмірсутектерді өндіруге жəне 
(немесе) барлау мен өндіруге арналған келісімшартты 
жасасқан жер қойнауын пайдаланушы-заңды тұлғалар 
тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемнің, пайдалы 
қазбаларды өндіру салығының, үстеме пайда салығының 
орнына жер қойнауын пайдалануға баламалы салықты 
қолдануға құқылы.»;

үшінші бөліктегі «жасалған» деген сөз «тіркелген» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне 

жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сəйкес 
күрделі жобалар бойынша көмірсутектерді барлау 
мен өндіруге немесе өндіруге арналған келісімшартты 
жасасқан жер қойнауын пайдаланушы-заңды тұлғалар 

тиісті келісімшарт тіркелген күннен бастап оған орай 
тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемнің, пайдалы 
қазбаларды өндіру салығының, үстеме пайда салығының 
орнына жер қойнауын пайдалануға баламалы салықты 
қолданады. Аталған жер қойнауын пайдаланушылар 
осы баптың 1-тармағында көрсетілген хабарламаны 
жібермейді.

Бұл ретте осы тараудың мақсаттары үшін Қазақстан 
Республикасының жер қойнауы жəне жер қойнауын 
пайдалану туралы заңнамасына сəйкес күрделі жобалар 
бойынша көмірсутектерді барлау мен өндіруге немесе 
өндіруге арналған үлгілік келісімшартқа сəйкес жаңа 
редакцияда жазылған көмірсутектерді барлау мен 
өндіруге немесе өндіруге арналған келісімшарт та күрделі 
жобалар бойынша көмірсутектерді барлау мен өндіруге 
немесе өндіруге арналған келісімшарт деп танылады. 
Мұндай жағдайда осы тармақтың бірінші бөлігінің 
ережелері бұрын жасалған жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшартқа толықтыру тіркелген күннен 
бастап қолданылады.»;

155) 767-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын: 
«Осы Кодекстің 722-1-бабының 4-тармағында 

көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, күрделі 
теңіз жобалары бойынша көмірсутектерді барлау мен 
өндіруге немесе өндіруге арналған келісімшарт бойынша 
жер қойнауын пайдаланушы үшін жер қойнауын 
пайдалануға баламалы салықты есептеу мақсаттары 
үшін шегерімдердің салықтық кезеңде жер қойнауын 
пайдалануға баламалы салықтың мақсаттары үшін 
есептелген жылдық жиынтық кірістің сомасынан асып 
кетуі кейінгі қоса алғандағы он жылға жер қойнауын 
пайдалануға баламалы салықтың мақсаттары үшін 
есептелген осы кейінгі салықтық кезеңдердің салық 
салынатын кірісінің есебінен өтеу үшін ауыстырылады.»; 

3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Стратегиялық əріптес жер қойнауын пайдалану 
жөніндегі ұлттық компанияның немесе акциялары 
(жарғылық капиталға қатысу үлестері) тікелей немесе 
жанама түрде осындай жер қойнауын пайдалану 
жөніндегі ұлттық компанияға тиесілі заңды тұлғаның 
міндеттемесін барлау кезеңінде коммерциялық табуға 
дейін есептен шығарған кезде туындаған оң бағамдық 
айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан 
асып кетуі осы тармақтың мақсатында кіріс ретінде 
қарастырылмайды.»;

4-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық 
айырма сомасынан, оның ішінде осы Кодекстің 258-бабына 
сəйкес шегерімдерге жатқызылатын шығыстар құрамында 
асып кетуі шегерімге жатпайтыны;»;

156) 768-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«768-бап. Салық мөлшерлемесі
Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, жер қойнауын 

пайдалануға баламалы салық осы Кодекстің 741-бабының 
3-тармағында айқындалған тəртіппен есептелген 
мұнайдың əлемдік бағасы негізге алына отырып мына 
мөлшерлемелер бойынша есептеледі:
Р/с
№ Əлемдік баға Мөлшер-

леме %-бен
1 2 3
1. Бiр баррель үшiн 50 АҚШ долларын 

қоса алғанға дейiн
0

2. Бiр баррель үшiн 60 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

6

3. Бiр баррель үшiн 70 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

12

4. Бiр баррель үшiн 80 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

18

5. Бiр баррель үшiн 90 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

24

6. Бiр баррель үшiн 100 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

30

7. Бiр баррель үшiн 110 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

32

8. Бiр баррель үшiн 120 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

34

9. Бiр баррель үшiн 130 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

36

10. Бiр баррель үшiн 140 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

38

11 Бiр баррель үшiн 150 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

40

12. Бiр баррель үшiн 150 АҚШ доллары-
нан жоғары

42

Осы Кодекстің 722-1-бабының 4-тармағында 
көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан 
Республикасының жер қойнауы жəне жер қойнауын 
пайдалану туралы заңнамасына сəйкес күрделі теңіз 
жобалары бойынша көмірсутектерді барлау мен өндіруге 
немесе өндіруге арналған келісімшарттар бойынша жер 
қойнауын пайдалануға баламалы салық осы Кодекстің 
741-бабының 3-тармағында айқындалған тəртіппен 
есептелген мұнайдың əлемдік бағасы негізге алына 
отырып, мынадай мөлшерлемелер бойынша есептеледі:
Р/с
№ Əлемдік баға Мөлшер-

леме %-бен
1 2 3
1. Бiр баррель үшiн 50 АҚШ долларын 

қоса алғанға дейiн
0

2. Бiр баррель үшiн 60 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

2

3. Бiр баррель үшiн 70 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

4

4. Бiр баррель үшiн 80 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

6

5. Бiр баррель үшiн 90 АҚШ долларын 
қоса алғанға дейiн

8

6. Бiр баррель үшiн 100 АҚШ 
долларын қоса алғанға дейiн

10

7. Бiр баррель үшiн 110 АҚШ 
долларын қоса алғанға дейiн

10,7

8. Бiр баррель үшiн 120 АҚШ 
долларын қоса алғанға дейiн

11,3

9. Бiр баррель үшiн 130 АҚШ 
долларын қоса алғанға дейiн

12,0

10. Бiр баррель үшiн 140 АҚШ 
долларын қоса алғанға дейiн

12,7

11 Бiр баррель үшiн 150 АҚШ 
долларын қоса алғанға дейiн

13,3

12. Бiр баррель үшiн 150 АҚШ 
долларынан жоғары

14,0

»;
157) 774-баптың 3-тармағының 6) тармақшасы бесінші 

абзацындағы «жүзеге асыратын адамдар» деген сөздер 
алып тасталып, мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен 
толықтырылсын:

«цифрлық майнингті жүзеге асыру жəне (немесе) 
цифрлық активтер айналымы жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын тұлғалар;»;

158) мынадай мазмұндағы 24-1-бөліммен толықты-
рылсын:

«24-1-бөлім. Бірыңғай төлем
89-1-тарау. Бірыңғай төлем 
776-1-бап. Жалпы ережелер
1. Салық агенті тиісті декларацияда осы тараудың 

ережелеріне немесе осы Кодекстің 8-бөлімінің ережеле-
ріне сəйкес жұмыскерлердің төлем көзінен салық салы-
нуға жататын кірістеріне салық салудың бірыңғай тəртібін 
дербес өзі айқындайды.

2. Микрокəсіпкерлік жəне шағын кəсіпкерлік субъек-
тілері болып табылатын, осы Кодекстің 77-та рауы ның 
3-параграфында жəне 78-тарауында көзделген арнау лы 
салық режимдерін қолданатын, жеке тұлғаға жалақы 
түрінде кіріс төлейтін жəне бірыңғай төлем құрамында 
осындай кірістерден жеке табыс салы ғын есептеу, ұстап 
қалу жəне аудару жөніндегі міндет темелерді орын-
дауды таңдаған дара кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар 
осы тараудың мақсаттары үшін салық агенттері деп 
танылады.

3. Бірыңғай төлемге төлем көзінен салық салыну ға 
жататын кірістерден алынатын жеке табыс салы ғының 
төленуге жататын сомалары, «Қазақстан Республи-
касында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес төленетін 
міндетті зейнетақы жарналары жəне жұмыс берушінің 
міндетті зейнетақы жарналары, «Міндетті əлеуметтік 
сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес төленетін əлеуметтік аударымдар, «Міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес төленетін міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен 
аударымдар енгізіледі.

4. Бастапқы немесе кезекті декларацияда жұмыскер-
лердің төлем көзінен салық салынуға жататын кірістеріне 
салық салудың таңдалған тəртібі салықтық кезең ішінде 
өзгертілуге жатпайды.

776-2-бап. Бірыңғай төлемді салу объектісі
Жұмыскердің осы Кодекстің 322-бабында көзделген, 

микрокəсіпкерлік жəне шағын кəсіпкерлік субъектісі 
болып табылатын, осы Кодекстің 77-тарауының 
3-параграфында жəне 78-тарауында көзделген арнаулы 
салық режимдерін қолданатын жұмыс беруші есепке 
жазған кірісі бірыңғай төлемді салу объектісі болып 
табылады.

776-3-бап. Бірыңғай төлемнің мөлшерлемесі жəне 

ондағы төлем көзінен салық салынатын кірістерден алы-
натын жеке табыс салығының үлесі

1. Салық салу объектісіне қолданылатын бірыңғай 
төлем мөлшерлемесі:

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – 20,0 пайызды;
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 21,5 пайызды;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 23,8 пайызды;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 24,8 пайызды;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 25,8 пайызды;
2028 жылғы 1 қаңтардан бастап – 26,3 пайызды 

құрайды.
Бұл ретте «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы», «Міндетті əлеуметтік 
сақтандыру туралы», «Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес əлеуметтік төлемдерді (міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналарын қоспағанда) төлеуден 
босатылған жұмыскерлер үшін, сондай-ақ «Міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 26-бабы 1-тармағының 1), 7), 
8), 9), 11), 12) жəне 13) тармақшаларына сəйкес міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған 
жарналарды мемлекет төлейтін жұмыскерлер үшін 
бірыңғай төлемнің мөлшерлемесі əлеуметтік төлемдердің 
(міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын қоспағанда) 
тиісті үлесіне төмендетіледі.

2. Бірыңғай төлем төлеушінің жеке табыс салығының 
бірыңғай төлем мөлшерлемесіндегі үлесі:

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – 9,0 пайызды;
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 8,4 пайызды;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 7,6 пайызды;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 7,3 пайызды;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 7,0 пайызды;
2028 жылғы 1 қаңтардан бастап – 6,9 пайызды құрайды.
776-4-бап. Бірыңғай төлемді есептеу, төлеу жəне ол 

бойынша міндеттемелерді тиісті салықтық есептілікте 
көрсету тəртібі

1. Салық агенті бірыңғай төлемнің тиісті үлестерін 
есептеуді, ұстап қалуды жəне оны аударуды, сондай-ақ 
ол бойынша міндеттемелерді тиісті салықтық есептілікте 
көрсетуді осы тарауда белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімдерде жүргізеді.

2. Салық агенті салық салу объектісін есепке жазу 
кезінде бірыңғай төлемді есептеуді жүргізеді.

3. Салық агенті төлем көзінен салық салынуға 
жататын кіріс төленетін күннен кешіктірмей, бірыңғай 
төлемнің жеке табыс салығына, міндетті зейнетақы жар-
наларына, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жарналарына тиесілі тиісті үлестерінің сомаларын ұстап 
қалуды жүргізеді.

4. Салық агенттері жұмыс берушінің міндетті зейнет-
ақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды өз 
қаражаты есебінен жұмыскерлердің пайдасына жүзеге 
асырады.

5. Салық агенті есепке жазылған кірістер бойынша 
бірыңғай төлемді екінші деңгейдегі банктер немесе банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдар арқылы жалпы сомамен ай сайын, есепті айдан 
кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының банктік 
шотына осындай бірыңғай төлем аударылатын айды 
көрсете отырып аударады.

6. Бірыңғай төлемді төлеу, аудару жəне оны жеке та-
быс салығы мен əлеуметтік төлемдер (міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналарын қоспағанда) түрінде бөлу, сондай-
ақ оларды қайтару Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкімен, уəкілетті органмен, сондай-ақ мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі, денсаулық сақтау саласындағы 
жəне цифрлық даму саласындағы уəкілетті мемлекеттік 
органдармен келісу бойынша əлеуметтік қамсыздандыру 
саласындағы уəкілетті мемлекеттік орган айқындайтын 
тəртіппен жүзеге асырылады.

7. Бірыңғай төлем сомалары осы Кодекстің 358, 688 
жəне 707-баптарында көзделген тəртіппен тиісті декла-
рацияларда көрсетіледі.

776-5-бап. Салықтық кезең
Салық агенттерінің бірыңғай төлемді есептеуі үшін 

күнтізбелік ай салықтық кезең болып табылады.
776-6-бап. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясының бірыңғай төлем шеңберіндегі құзыреті
1. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік кор-

порациясы бірыңғай төлем шеңберінде мемлекеттік 
монополияға жататын мынадай қызмет түрлерін жүзеге 
асырады:

1) жеке сəйкестендіру нөмірі базасында бірыңғай төлем 
төлеушілерді дербестендіріп есепке алуды жүргізеді;

2) бірыңғай төлем төлеушілерді дербестендіріп есепке 
алуды жаңартып отырады;

3) бірыңғай төлемнің сомасын Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорына, əлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорына, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне 
салық агентінің тұратын жері бойынша тиісті бюджетке 
бөледі жəне аударады; 

4) бірыңғай төлемнің қате (артық) төленген сома-
ларын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, 
уəкілетті органмен, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі, денсаулық сақтау саласындағы жəне цифрлық 
даму саласындағы уəкілетті мемлекеттік органдармен 
келісу бойынша əлеуметтік қамсыздандыру саласындағы 
уəкілетті мемлекеттік орган айқындайтын тəртіппен 
қайтаруды жүзеге асырады.

2. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы өндіретін жəне (немесе) өткізетін 
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағаларын 
орталық мемлекеттік органдар арасынан Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын 
уəкілетті орган монополияға қарсы органмен жəне 
уəкілетті органмен келісу бойынша белгілейді.»;

159) 780-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігіндегі «тауар, көрсетілетін 

қызмет үшін төлем түскен күннің» деген сөздер «салық 
төлеу күнінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 2 жəне 3-тармақтармен 
толықтырылсын:

«2. Осы бөлімнің мақсаттары үшін тауарды жəне 
(немесе) көрсетілетін қызметтерді сатып алушының 
төлемді жүзеге асыру күні жеке тұлғаларға тауарлардың 
электрондық саудасы жəне (немесе) электрондық ны-
санда қызметтер көрсету бойынша айналым жасау күні 
болып табылады.

3. Қосылған құн салығының төленген сомалары осы 
бапқа сəйкес қайтарылуға жатпайды.».

2. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін 
(Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 33-баптың 2) тармақшасында:
мынадай мазмұндағы оныншы абзацпен толықты-

рылсын:
«1-1. Салық агенті бірыңғай төлем төлеушінің төлем 

көзінен салық салынуға жататын кірістері бойынша жеке 
табыс салығын есептеуді, ұстап қалуды жəне аударуды, 
сондай-ақ салықтық есептілікті ұсынуды осы Кодекстің 
89-1-тарауында белгіленген тəртіппен жүргізеді.»; 

жиырма бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жұмыскерлердің жұмысы жол бойында өтетін, 

жол жүру сипатына ие, қызмет көрсетілетін учаскелер 
шегіндегі қызметтік сапарларға байланысты болатын 
жағдайларда, оларға ұжымдық, еңбек шарттарында жəне 
(немесе) жұмыс берушінің актісінде белгіленген нормалар 
шегінде өтемақы төлемдері;»;

мынадай мазмұндағы қырық бірінші абзацпен 
толықтырылсын:

«10-2) Қазақстан Республикасының заңнамасында ны-
санды киім киіп жүру жəне (немесе) онымен қамтамасыз 
ету жөніндегі міндет белгіленген жағдайларда, 
жұмыскерге берілген нысанды киімнің құны;»;

елу алтыншы – алпыс бесінші абзацтар мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«23) мұндай тұлғаға кредит (қарыз, ипотекалық қарыз, 
ипотекалық тұрғын үй қарызы, микрокредит) берілгеннен 
кейін басталған мынадай:

қарыз алушы-жеке тұлға соттың заңды күшiне енген 
шешiмi негiзiнде хабарсыз кеткен, əрекетке қабiлетсiз, 
əрекет қабiлетi шектеулi деп танылған немесе соттың 
заңды күшiне енген шешiмi негiзiнде қайтыс болды деп 
жарияланған;

қарыз алушы-жеке тұлғаға бірінші немесе екінші 
топтағы мүгедектiк белгiленген, сондай-ақ қарыз алушы-
жеке тұлға қайтыс болған;

асыраушысынан айырылған, жүктілігіне жəне боса-
нуына, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына, 
бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты 
кірісінен айырылған жағдайларда «Міндетті əлеуметтік 
сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына  сəйкес əлеуметтік төлемдер алатын қарыз 
алушы-жеке тұлғаның көрсетілген төлемдерден басқа 
кірісі болмаған;

қарыз алушы-жеке тұлғаның жəне банк (микроқаржы 
ұйымы, ипотекалық ұйым) алдында қарыз алушы-
жеке тұлғамен бірлесіп ортақ немесе субсидиарлық 
жауапкершілікте болатын үшінші тұлғалардың өндіріп 
алуды қолдануға болатын мүлкі, оның ішінде ақшасы, 
бағалы қағаздары немесе кірістері болмаған жəне 
Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу 
жəне сот орындаушыларының мəртебесі туралы 
заңнамасына сəйкес сот орындаушысы оның мүлкін 
немесе кірістерін анықтау бойынша қолданған шара-
лар нəтижесіз болған жағдайда, сот орындаушысының 
атқарушылық құжатты банкке (микроқаржы ұйымына, 

ипотекалық ұйымға) қайтару туралы қаулысы заңды 
күшіне енген;

ипотекалық шарт жасалған күнге негізгі міндеттемені 
толық қамтамасыз еткен кепілге салынған мүлік соттан 
тыс тəртіппен сауда-саттықта негізгі міндеттеме сомасы-
нан төмен бағаға сатылған немесе кепілге салынған мүлік 
сатылғаннан кейін мұндай мүлік «Жылжымайтын мүлік 
ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
сəйкес өтелмеген кредиттің (ипотекалық қарыздың, 
ипотекалық тұрғын үй қарызының, микрокредиттің) со-
масына кепіл ұстаушының меншігіне өткен жағдайларда, 
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына 
сəйкес кредит (қарыз, ипотекалық қарыз, ипотекалық 
тұрғын үй қарызы, микрокредит) бойынша, оның ішінде 
негізгі борыш, сыйақы, комиссия жəне тұрақсыздық 
айыбы (өсімпұл, айыппұл) бойынша міндеттемелер 
тоқтатылған кездегі кіріс.

Осы тармақшаның бірінші бөлігі бесінші жəне алтын-
шы абзацтарының ережелері:

банктің (ипотекалық ұйымның, микроқаржы 
ұйымының) жұмыскеріне, банк (ипотекалық ұйым, 
микроқаржы ұйымы) жұмыскерінің жұбайына 
(зайыбына), жақын туыстарына, банкпен (ипотекалық 
ұйыммен, микроқаржы ұйымымен) өзара байланысты 
тарапқа берілген;

талап ету құқығын басқаға беру жəне (немесе) борышты 
аудару жүргізілген кредит (қарыз, ипотекалық қарыз, 
ипотекалық тұрғын үй қарызы, микрокредит) бойынша 
міндеттемелердің тоқтатылуына қолданылмайды;

24) банк (ипотекалық ұйым, микроқаржы ұйымы) 
берген кредит (қарыз, ипотекалық қарыз, ипотекалық 
тұрғын үй қарызы, микрокредит) бойынша міндеттемелер 
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына 
сəйкес тоқтатылған кезде:»;

алпыс сегізінші абзацтағы «берген кредит (қарыз, 
микрокредит) бойынша Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес міндеттемелер тоқтатылған 
кезде» деген сөздер алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы жетпіс төртінші абзацпен 
толықтырылсын:

«25-1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
бекіткен Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын (ипотекалық 
қарыздарды) қайта қаржыландыру бағдарламасы 
шеңберінде ипотекалық ұйым сатып алған тұрғынжайды 
жалға алу бойынша берешекті есептен шығару кезінде 
түзілген кіріс;»;

тоқсан үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«35) қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүзеге асырғаны 

үшін жеке тұлғаның шотына банктің жəне (неме-
се) Ұлттық пошта операторының қаражаты есебінен 
банк жəне (немесе) Ұлттық пошта операторы есепке 
жатқызатын сома;»;

мынадай мазмұндағы бір жүзінші абзацпен 
толықтырылсын:

«39-1) осы Кодекстің 22-бабының 14-тармағында 
көзделген тəртіпке сəйкес алынған сыйақы сомасы;»;

бір жүз жетпіс екінші абзац мынадай редакцияда 
жазылсын:

«17) осы баптың 1) – 16) тармақшаларында көрсетіл-
меген, Қазақстан Республикасының аумағында немесе 
Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі 
көздерден алынған басқа да кірістер;»;

екі жүз алпыс екінші абзац мынадай редакцияда 
жазылсын:

«8) эмитенттері Қазақстан Республикасында тіркелген 
бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары (орындалуы 
базалық активті сатып алу немесе өткізу арқылы 
жүргізілетін туынды қаржы құралдарын қоспағанда), 
цифрлық актив, Қазақстан Республикасында тіркелген 
заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестері.»;

мынадай мазмұндағы екі жүз алпыс үшінші абзацпен 
толықтырылсын:

«Ерлі-зайыптылардың біреуі осы тармақтың бірінші 
бөлігінің 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мұраға алған кездегі 
құн өсімін айқындау мақсаттары үшін осы тармақшаларда 
көрсетілген кезең ерлі-зайыптылардың осындай мүлікке 
ортақ бірлескен меншік құқығы тіркелген күннен бастап 
айқындалады.»;

екі жүз жетпіс алтыншы жəне екі жүз жетпіс жетінші 
абзацтар мынадай редакцияда жазылсын: 

«Дара кəсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғаның өзі 
салған, өткізетін ғимарат, ғимараттың бір бөлігі өткізілген 
кезде осындай мүлікті өткізу бағасы (құны) мен осын-
дай ғимаратты, ғимараттың бір бөлігін салу үшін сатып 
алынған жер учаскесінің құны арасындағы оң айырма құн 
өсімінен түсетін кіріс болып табылады. Ғимараттың бір 
бөлігін өткізу кезінде жер учаскесінің құны ғимараттың 
өткізілетін бөлігіне пропорционалды түрде айқындалады.

Кəсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын, бұрын жеке 
тұрғын үйден реконструкцияланған ғимарат өткізілген 
жағдайда, осындай мүлікті өткізу бағасы (құны) мен оны 
жеке тұрғын үй ретінде сатып алу құнының арасындағы 
оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып табылады.»;

екі жүз тоқсан екінші абзац мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Жеке тұлғаның цифрлық активті, борыштық бағалы 
қағаздарды қоспағанда, бағалы қағаздарды өткізген кез-
де Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі 
көздерден алған кірісі өткізу құны мен сатып алу құнының 
арасындағы оң айырма ретінде айқындалады.»;

мынадай мазмұндағы төрт жүз қырық тоғызыншы аб-
зацпен толықтырылсын:

«8-1) ашық жəне аралық инвестициялық пай 
қорларының пайларын өткізу кезінде құн өсімінен 
түсетін кірістер;»;

бес жүз қырық бесінші абзац мынадай редакцияда 
жазылсын:

«41) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген мөлшерлерде бюджет қаражаты есебінен 
төленетін мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек, жəр-
дем ақылар мен өтемақылар, сондай-ақ Қазақстан Рес-
публикасының тұрғын үй заңнамасына сəйкес жеке 
тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үйге ақы төлеу 
үшін бюджет қаражатынан субсидиялар;»;

мынадай мазмұндағы бес жүз алпыс бесінші абзацпен 
толықтырылсын:

«55) жеке тұлғалардың ұлттық валютада (теңгеде) 
орналастырылған депозиттері бойынша Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындаған тəртіппен 
төленетін өтемақы (сыйлықақы).»;

алты жүз жиырма бірінші абзац мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«2. Ерікті зейнетақы жарналарының төленгенін рас-
тайтын құжат ерікті зейнетақы жарналары бойынша 
салықтық шегерімді қолдану үшін растайтын құжат бо-
лып табылады.»;

алты жүз жиырма екінші жəне алты жүз жиырма 
үшінші абзацтар алып тасталсын; 

мынадай мазмұндағы жеті жүз қырық төртінші абзац-
пен толықтырылсын: 

«4. Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер мен 
ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін арнаулы салық 
режимін қолданатын салық агенттері бірыңғай төлемнің 
есептелген сомаларын жеке табыс салығы мен əлеуметтік 
салық бойынша декларацияда көрсетеді.»;

сегіз жүз он төртінші абзац мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Егер осы Кодекстің 365-бабының 3-тармағында 
өзгеше белгіленбесе, салықтық кезеңнің қорытындысы 
бойынша жеке табыс салығын төлеуді салық төлеуші жеке 
табыс салығы бойынша декларацияны:»;

мынадай мазмұндағы сегіз жүз қырқыншы абзацпен 
толықтырылсын: 

«12-1) есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша меншігінде цифрлық активтері бар 
Қазақстан Республикасының азаматтары, қандастар 
жəне Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты 
бар адамдар;»;

2) 43-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«43-1-бап. Мыналар:
1) Салық кодексінің 505-бабы 1-тарма ғының 

қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла 
тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай 
редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

«1. Елді мекендердің жеріне (үй жанындағы учаскелерді 
қоспағанда) арналған базалық салықтық мөлшерлемелер 
алаңның бір шаршы метріне есептегенде мынадай 
мөлшерде белгіленеді:
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1 2 3 4
Қалалар:

1. Алматы 28,95 0,96
2. Шымкент 9,17 0,58
3. Нұр-Сұлтан 19,30 0,96
4. Ақтау 9,65 0,58

(Жалғасы. Басы 1, 6-8-беттерде) 

(Соңы 10-бетте) 
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5. Ақтөбе 6,75 0,58
6. Атырау 8,20 0,58
7. Көкшетау 5,79 0,58
8. Қарағанды 9,65 0,58
9. Қостанай 6,27 0,58
10. Қызылорда 8,68 0,58
11. Орал 5,79 0,58
12. Өскемен 9,65 0,58
13. Павлодар 9,65 0,58
14. Петропавл 5,79 0,58
15. Талдықорған 9,17 0,58
16. Тараз 9,17 0,58
17. Түркістан 7,79 0,39
18. Алматы 

облысы:
19. облыстық 

маңызы бар 
қалалар

6,75 0,39

20. аудандық 
маңызы бар 
қалалар

5,79 0,39

21. Ақмола 
облысы:

22. облыстық 
маңызы бар 
қалалар

5,79 0,39

23. аудандық 
маңызы бар 
қалалар

5,02 0,39

24. Облыстық 
маңызы бар 
қалған қалалар

облыс орталығы 
үшін белгіленген 
мөлшерлеменің 

85 пайызы 

0,39

25. Аудандық 
маңызы бар 
қалған қалалар

облыс орталығы 
үшін белгіленген 
мөлшерлеменің 

75 пайызы 

0,19

26. Кенттер 0,96 0,13
27. Ауылдар 0,48 0,09

»;
2) Салық кодексінің 505-бабы бірінші бөлігінің 

қолданысы 2022 жылғы 3 мамырдан бастап 2024 жылғы 
1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру 
кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады 
деп белгіленсін:

«Елді мекендердің жеріне (үй жанындағы учаскелерді 
қоспағанда) арналған базалық салықтық мөлшерлемелер 
алаңның бір шаршы метріне есептегенде мынадай 
мөлшерде белгіленеді:

Р/с
№

Елді мекеннің 
санаты

Тұрғын үй қоры, соның 
ішінде оның жанындағы 

құрылыстар мен 
құрылысжайлар алып 

жатқан жерді қоспағанда, 
елді мекендердің жеріне 

арналған базалық салықтық 
мөлшерлемелер (теңге)

1 2 3
Қалалар:

1. Алматы 28,95
2. Шымкент 9,17
3. Астана 19,30
4. Ақтау 9,65
5. Ақтөбе 6,75
6. Атырау 8,20
7. Жезқазған 8,20
8. Көкшетау 5,79
9. Қарағанды 9,65
10. Қонаев 6,75
11. Қостанай 6,27
12. Қызылорда 8,68
13. Орал 5,79
14. Өскемен 9,65
15. Павлодар 9,65
16. Петропавл 5,79
17. Семей 8,20
18. Талдықорған 9,17
19. Тараз 9,17
20. Түркістан 7,79
21. Алматы облысы:

22. облыстық маңызы 
бар қалалар

6,75

23. аудандық маңызы 
бар қалалар

5,79

24. Ақмола облысы:
25. облыстық маңызы 

бар қалалар
5,79

26. аудандық маңызы 
бар қалалар

5,02

27. Облыстық маңызы 
бар қалған қалалар

облыс орталығы үшін 
белгіленген мөлшерлеменің 

85 пайызы
28. Аудандық маңызы 

бар қалған қалалар
облыс орталығы үшін 

белгіленген мөлшерлеменің 
75 пайызы

29. Кенттер 0,96
30. Ауылдар 0,48

»;
3) 43-3-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«43-3-бап. Мыналар:
1) Салық кодексінің 529-бабы 2-тармағының 

қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла 
тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай 
редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

«2. Тұрғынжайдың, саяжай құрылысының бір шаршы 
метрінің ұлттық валютадағы базалық құны (Қ б) елді 
мекеннің түріне қарай мынадай мөлшерде айқындалады:

Р/с 
№ Елді мекеннің санаты Базалық құны 

теңгемен
1 2 3

Қалалар:
1. Алматы 60 000
2. Шымкент 36 000
3. Нұр-Сұлтан 60 000
4. Ақтау 36 000
5. Ақтөбе 36 000
6. Атырау 36 000
7. Көкшетау 36 000
8. Қарағанды 36 000
9. Қостанай 36 000
10. Қызылорда 36 000
11. Орал 36 000
12. Өскемен 36 000
13. Павлодар 36 000
14. Петропавл 36 000
15. Талдықорған 36 000
16. Тараз 36 000
17. Түркістан 12 000
18. Облыстық маңызы бар қалалар 12 000
19. Аудандық маңызы бар қалалар 6 000
20. Кенттер 4 200
21. Ауылдар 2 700

»;
2) Салық кодексінің 529-бабы 2-тармағы бірінші 

бөлігінің қолданысы 2022 жылғы 3 мамырдан бастап 2024 
жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру 
кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда қолданылады 
деп белгіленсін:

«2. Тұрғынжайдың, саяжай құрылысының бір шаршы 
метрінің ұлттық валютадағы базалық құны (Қ б) елді 
мекеннің түріне қарай мынадай мөлшерде айқындалады:

Р/с
№ Елді мекеннің санаты Базалық құны

теңгемен
1 2 3

Қалалар:
1. Алматы 60 000
2. Шымкент 60 000
3. Астана 60 000
4. Ақтау 36 000
5. Ақтөбе 36 000
6. Атырау 36 000
7. Жезқазған 12 000
8. Көкшетау 36 000
9. Қарағанды 36 000
10. Қонаев 12 000
11. Қостанай 36 000
12. Қызылорда 36 000
13. Орал 36 000
14. Өскемен 36 000
15. Павлодар 36 000

16. Петропавл 36 000
17. Семей 12 000
18. Талдықорған 36 000
19. Тараз 36 000
20. Түркістан 36 000
21. Облыстық маңызы бар қалалар 12 000
22. Аудандық маңызы бар қалалар 6 000
23. Кенттер 4 200
24. Ауылдар 2 700

»;»;
4) мынадай мазмұндағы 43-10-баппен толық-

тырылсын:
«43-10-бап. Салық кодексінің 531-бабы 2-тармағы 

бірінші бөлігінің қолданысы 2022 жылғы 3 мамырдан 
бастап 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, 
тоқтатыла тұру кезеңінде осы бөлік мынадай редакцияда 
қолданылады деп белгіленсін:

«2. Тұрғын үй қоры, соның ішінде оның жанындағы 
құрылыстар мен құрылысжайлар алып жатқан жерге (үй 
жанындағы учаскелерді қоспағанда) арналған базалық 
салықтық мөлшерлемелер алаңның бір шаршы метріне 
есептегенде мынадай мөлшерде белгіленеді:

Р/с
№ Елді мекеннің санаты
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1 2 3
Қалалар:

1. Алматы 0,96
2. Шымкент 0,58
3. Астана 0,96
4. Ақтау 0,58
5. Ақтөбе 0,58
6. Атырау 0,58
7. Жезқазған 0,39
8. Көкшетау 0,58
9. Қарағанды 0,58
10. Қонаев 0,39
11. Қостанай 0,58
12. Қызылорда 0,58
13. Орал 0,58
14. Өскемен 0,58
15. Павлодар 0,58
16. Петропавл 0,58
17. Семей 0,39
18. Талдықорған 0,58
19. Тараз 0,58
20. Түркістан 0,39
21. Алматы облысы:
22. облыстық маңызы бар қалалар 0,39
23. аудандық маңызы бар қалалар 0,39
24. Ақмола облысы:
25. облыстық маңызы бар қалалар 0,39
26. аудандық маңызы бар қалалар 0,39
27. Облыстық маңызы бар қалған 

қалалар
0,39

28. Аудандық маңызы бар қалған 
қалалар

0,19

29. Кенттер 0,13
30. Ауылдар 0,09

»;»;
5) мынадай мазмұндағы 44-2 жəне 44-3-баптармен 

толықтырылсын: 
«44-2-бап. Салық кодексінің 606-4-бабының қолданысы 

2023 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла 
тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады 
деп белгіленсін:

«606-4-бап. Салықтық кезең жəне салық декларациясы
1. Төлемақыны есептеу үшін күнтізбелік жыл салықтық 

кезең болып табылады.
2. 2022 жыл үшін декларация салық төлеушінің орна-

ласқан жеріндегі салық органына есепті жылдан кейінгі 
жылдың 31 наурызынан кешіктірілмей ұсынылады.».

44-3-бап. Салық кодексінің 606-5-бабы 2-тармағының 
қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла 
тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай 
редакцияда қолданылады деп белгілесін:

«2. Салық төлеуші төлемақы сомасын бюджетке 
декларацияны тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін 
күнтізбелік он күннен кешіктірмей төлейді.».»; 

6) 45-2-бапта:
мынадай мазмұндағы сегізінші абзацпен толық-

тырылсын:
«Бұл ретте «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде 
орналасқан шетелдік банктерде шоттарды (салымдарды) 
ашу жəне иелену, Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде қолма-қол 
ақша мен құндылықтарды сақтау бойынша сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шектеуді қабылдайтын адамдар 
активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда 
банктік салым сомасына қарамастан, Қазақстан 
Республикасының шегінен тыс жердегі шетелдік 
банктерде ақшасының бар-жоғы туралы ақпаратты 
көрсетеді;»;

он бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары 

(орындалуы базалық активті сатып алу немесе өткізу 
арқылы жүргізілетін туынды қаржы құралдарын 
қоспағанда), цифрлық активтер;»;

он тоғызыншы абзац «қалауы бойынша» деген 
сөздерден кейін «есепті салықтық кезеңнің 31 
желтоқсанына» деген сөздермен толықтырылсын:

7) мынадай мазмұндағы 46-1, 57-11, 57-12, 57-13 жəне 
57-14-баптармен толықтырылсын:

«46-1-бап. Салық кодексінің 683-бабының 2-тармағы 
3) тармақшасы алтыншы абзацының қолданысы 2026 
жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру 
кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда қолданылады 
деп белгіленсін:

«жер қойнауын пайдалануды (кен іздеушілікке 
арналған лицензия негізінде жүзеге асырылатын 
жер қойнауын пайдалану жөніндегі  қызметті 
қоспағанда);».»;

«57-11-бап. Жүктерді халықаралық автомобильмен 
тасымалдауды жүзеге асыруға рұқсат беру куəлігі бар 
төлеушілер тіркейтін, шығарылған жылын қоса алғанда, 
7 жылға дейінгі N3 санатындағы көлік құралдарына 
(ершікті тартқыштар) қатысты 2028 жылғы 1 қаңтарға 
дейін Салық кодексінің 553-бабының 4-тармағында 
белгіленген, механикалық көлік құралдарын бастапқы 
мемлекеттік тіркегені үшін алым мөлшерлемелері 
қолданылмайды деп белгіленсін.

57-12-бап. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
болып табылмайтын мемлекеттің аумағына бұрын 
Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына 
қайта өңдеу үшін əкетілген алыс-беріс шикізатының қайта 
өңдеу өнімдерінің экспортын растау мақсаттары үшін 
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 1 қаңтарға 
дейінгі кезеңге тауарға ілеспе құжаттардың көшірмелерін 
қолдануға болады деп белгіленсін.

 57-13-бап. 2018 жылғы 1 қаңтар – 2020 жылғы 31 
желтоқсан аралығында лотерея операторы лотерея 
билеттерін, квитанцияларды немесе өзге де құжаттарды 
өткізген кездегі айналым мөлшері өткізілген лотерея 
билеттерінің, квитанциялар мен өзге де құжаттардың 
құны мен лотереяға қатысушыларға төленген ұтыстар, 
сондай-ақ салықтық емес төлем түрінде бюджетке 
есепке жатқызуға жататын талап етілмеген ұтыстар 
арасындағы оң айырма мөлшерінде айқындалады деп 
белгіленсін.

57-14-бап. 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған, 
тəуекел дəрежесін бағалау негізінде ерекше тəртіп бойын-
ша жүргізілетін салықтық тексерулер Салық кодексінде 
көзделген белгіленген мерзімдерде аяқталады деп 
белгіленсін.».

2-бап. Қазақстан Республикасының аумағына 2022 
жылғы 1 қыркүйекке дейін əкелінген механикалық 
көлік құралдарының жекелеген санаттарын бастапқы 
тіркегені үшін алым 200 000 теңге мөлшерінде төленеді 
жəне оларға «Салық жəне бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің (Салық кодексі) 553-бабы 4-тармағы кестесінің 
4-жолының ережесі қолданылмайды деп белгіленсін.

Механикалық көлік құралдарының санаттарын, осы 
бапта көрсетілген алым мөлшерлемесін қолдану тəртібін, 

шарттары мен мерзімдерін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайды.

3-бап. Жер қойнауын пайдалануға баламалы салықты 
төлеушілер болып табылатын жер қойнауын пайдалану-
шылар «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 766-бабының 1-тармағына сəйкес 2022 
жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін жіберілген 
хабарлама негізінде жер қойнауын пайдалануға баламалы 
салықты осындай хабарлама жіберілген күнге қолданыста 
болатын мөлшерлемелер бойынша есептеуді жəне төлеуді 
2023 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін жүзеге 
асырады деп белгіленсін.

4-бап. 
1. Осы Заң:
1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 27) тармақшасын, 
2-тармағы 1) тармақшасының төртінші жəне бесінші 
абзацтарын;

2) 2018 жылғы 1 сəуірден бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 1-тармағы 44) тармақшасының екінші жəне 
үшінші абзацтарын, 45) жəне 46) тармақшаларын;

3) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының екінші 
жəне үшінші абзацтарын, 51) тармақшасының сегізінші 
абзацын, 2-тармағы 1) тармақшасының жиырма екінші 
жəне жиырма үшінші абзацтарын;

4) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 2-тармағы 1) тармақшасының ал-
тыншы жəне жетінші абзацтарын; 

5) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 43) тармақшасын, 73) 
тармақшасының үшінші абзацын, 82) тармақшасының 
сегізінші абзацын, 87) тармақшасының екінші абзацын 
жəне 135) тармақшасын, 2-тармағы 1) тармақшасының 
сегізінші – он тоғызыншы, отыз жетінші – қырқыншы 
абзацтарын;

6) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 1-тармағының 130) тармақшасын;

7) 2023 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 5), 25), 109), 110) 
жəне 111) тармақшаларын, 112) тармақшасының жетінші 
абзацын;

8) 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының 
төртінші – жетінші абзацтарын, 2), 26), 33), 64), 74), 
97), 98), 101), 107) жəне 108) тармақшаларын, 112) 
тармақшасының екінші – алтыншы абзацтарын, 114), 115), 
116) жəне 117) тармақшаларын, 120) тармақшасының 
екінші абзацын, 121), 124), 150), 151), 152) жəне 153) 
тармақшаларын, 2-тармағы 1) тармақшасының отыз 
бесінші жəне отыз алтыншы абзацтарын қоспағанда, 2023 
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

2. Мыналар:
1) осы Заңның 1-бабы 1-тармағы 54) тармақшасының 

екінші – алтыншы абзацтары, 2-тармағы 1) тармақшасының 
жиырмасыншы жəне жиырма бірінші абзацтары 2022 
жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін 
қолданылады;

2) осы Заңның 1-бабы 1-тармағы 54) тармақшасының 
тоғызыншы жəне оныншы абзацтары, 61), 78) жəне 85) 
тармақшалары 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2024 
жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады;

3) осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 1) тармақшасының 
қырық бірінші жəне қырық екінші абзацтары 2023 
жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін 
қолданылады;

4) осы Заңның 1-бабы 1-тармағы 84) тармақшасының 
сегізінші жəне тоғызыншы абзацтары 2023 жылғы 
1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін 
қолданылады;

5) осы Заңның 1-бабы 1-тармағы 82) тармақшасының 
екінші – алтыншы, оныншы, он бірінші жəне он екінші 
абзацтары 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2028 жылғы 1 
қаңтарға дейін қолданылады; 

6) осы Заңның 1-бабы 1-тармағы 69) тармақшасының 
төртінші абзацы 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 
жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады деп белгіленсін.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 21 желтоқсан 
№ 165-VІI ҚРЗ 

(Соңы. Басы 1, 6-9-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Геодезия, картография және кеңістіктік деректер туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) атлас – жалпы бағдарламамен біріктірілген көптеген 

карталардан тұратын картографиялық туынды;
2) биіктік есептеу жүйесі – жер беті нүктелерінің 

бастапқы деңгейлік бетіне қатысты биіктіктерін айқын-
дауға арналған есептеу жүйесі;

3) бірыңғай цифрлық картографиялық негіз – Ұлттық 
кеңістіктік деректер инфрақұрылымының құрамдас карто  -
г ра фиялық бөлігі жəне Қазақстан Республикасының аума ғы 
туралы базалық кеңістіктік деректердің жүйе ленген жиын-
тығы болып табылатын электрондық ақпараттық ресурс;

4) географиялық ақпараттық жүйе – Жер туралы, жер 
бетінің объектілері, табиғи, техногендік жəне қоғамдық 
процестер туралы кеңістіктік ақпаратты жинауды, өңдеу-
ді, талдауды, модельдеуді, сақтауды, таратуды жəне өзге-
ше пайдалануды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе;

5) географиялық ақпараттық ресурстар – кеңістіктік 
деректер мен метадеректердің электрондық базаларының 
жиынтығы;

6) геодезия – карталар мен жоспарларды жасау мақ-
сатында, сондай-ақ жер бетіндегі əртүрлі инженерлік мін-
деттерді шешуді қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылатын 
Жердің пішінін, өлшемдері мен сыртқы гравитациялық 
өрісін, жер беті нүктелерінің координаттары мен биік-
тіктерін жəне олардың уақыт ішіндегі өзгерістерін 
айқын дау жөніндегі ғылыми, техникалық жəне өндірістік 
қызмет процесінде туындайтын қатынастар саласы;

7) геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті ор-
ган) – геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
саласындағы басшылық пен салааралық үйлестіруді 
жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

8) геодезиялық жəне картографиялық қызмет – геоде-
зия, картография жəне кеңістіктік деректер саласындағы 
жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жөніндегі, сон-
дай-ақ геодезиялық жəне картографиялық материалдар мен 
кеңістіктік деректерді алу жөніндегі ғылыми-техникалық, 
өндірістік, басқарушылық жəне өзге де қызмет;

9) геодезиялық желі – жер бетіндегі орналасуы гео-
дезиялық координаттарды есептеудің өздеріне арналған 
ортақ жүйесіндегі геодезиялық өлшемдер негізінде айқын-
далған геодезиялық пункттердің жиынтығы;

10) геодезиялық пункт – жер бетінің нүктесін белгілі 
бір координаттармен жəне (немесе) биіктіктермен 
жəне (немесе) ауырлық күшінің мəндерімен бекітетін 
инженерлік конструкция;

11) геопортал – телекоммуникация құралдары арқылы 
кеңістіктік деректерге жəне кеңістіктік деректердің 
геосервистеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін ақпа-
раттық жүйе;

12) гидрографиялық жұмыстар – су объектілеріндегі 
жағдай туралы егжей-тегжейлі ақпаратты алу, сондай-ақ 
олардың рельефі мен су беті туралы деректерді жинау 
үшін жүргізілетін жұмыстар кешені; 

13) гравиметриялық есептеу жүйесі – ауырлық күші 
үдеуінің абсолютті немесе салыстырмалы өлшемдерін 
айқындауға арналған есептеу жүйесі;

14) гравиметриялық желі – гравиметриялық есептеудің 
өздеріне арналған ортақ жүйесінде ауырлық күші үдеуінің 
белгілі мəндері бар геодезиялық пункттердің жиынтығы;

15) датум – белгілі бір уақыт кезінде тіркелген эллип-
соид немесе квазигеоид параметрлерінің жинағы;

16) жергілікті координаттық есептеу жүйесі – шектеулі 
аумаққа қатысты белгіленетін проекцияның координаттық 
есептеу жүйесі;

17) Жерді қашықтан зондтау – ғарыш жəне əуе 
кеңістігінен құрлық, мұхит жəне атмосфера элементтерінің 
өзіндік жəне шағылысқан сəулеленуін байқау жəне өлшеу 
арқылы Жер беті туралы ақпарат алу процесі;

18) Жердің геодинамикалық зерттеулері – жер қырты-
сының қазіргі қозғалыстары мен деформацияларын зер-
делеу;

19) жоспар – жазықтықта белгілі бір жергілікті жерді, 
құрылысжайды түзу көлденең проекциялау əдісімен 
кескіндейтін сызба;

20) интероперабельділік – кеңістіктік деректердің, 
мета деректердің, техникалық жəне бағдарламалық 
құрал дар дың функционалдық жəне ақпараттық өзара 
іс-қи мыл жасауға қабілеттілігін білдіретін өзара үйле-
сімділік қағидаты;

21) карта – жер бетінің, басқа да табиғи аспан денеле-
рінің немесе олардың бөліктерінің белгіленген талаптарға 

сəйкес белгілі бір проекцияда, сондай-ақ шартты 
белгілерді пайдалана отырып алынған, жазықтықтағы 
кішірейтілген жинақталған кескіні;

22) карта-схема – оңайлатылып жинақталған карто-
графиялық кескін;

23) картография – картографиялық туындыларды 
зерделеу, жасау жəне пайдалану жөніндегі ғылыми, 
техникалық жəне өндірістік қызмет процесінде туындай-
тын қатынастар саласы; 

24) картографиялық материалдар – карталарды жасау 
үшін пайдаланылатын картографиялық туындылар жəне 
басқа да графикалық, цифрлық, мəтіндік құжаттар;

25) картографиялық өнім – картографиялық қызмет 
нəтижесiнде алынған, Жер бетiнің жəне аспан денелерiнiң 
қағаз жəне электрондық жеткізгіштердегі, белгiлi бiр 
математикалық заңдар бойынша жəне шартты белгiлердiң 
қабылданған жүйесiнде құрылып, кiшiрейтiлген, 
өлшенетiн жəне жинақталған кескіндерi; 

26) картографиялық проекция – Жер бетін бейнелеудің 
математикалық айқындалған тəсілі;

27) квазигеоид – жерүсті геодезиялық өлшемдер 
жəне массаларды бөлу жөніндегі деректерді қолданбай, 
ауырлық күші əлеуеттерінің мəндері негізінде есептел-
ген, беті Жердің физикалық бетіне жуықтайтын мате-
матикалық қатаң модель;

28) кеңістіктік деректер – жергілікті жер объектілерінің 
орналасқан жері туралы мəліметтер қамтылатын, белгілі 
бір нысанда жəне координаттық есептеу жүйесінде 
ұсынылған ақпарат;

29) кеңістіктік деректердің геосервистері (бұдан əрі 
– геосервистер) – пайдаланушыға кеңістіктік деректер-
мен жəне (немесе) метадеректермен операцияларды 
жүзеге асыру үшін құралдар беретін жəне дербес өнім 
немесе қосылатын сервис түрінде болатын электрондық 
ақпараттық ресурс;

30) кеңістіктік деректер инфрақұрылымы – кеңістіктік 
деректерді жинауға, өңдеуге, талдауға, модельдеуге, 
сақтауға, таратуға, беруге жəне тиімді пайдалануға арнал-
ған технология, стандарттар жəне географиялық ақпа-
раттық ресурстар;

31) кеңістіктік объект – шынайы əлемнің объектісін 
орна ласқан жерімен немесе географиялық салаға тиесілігі-
мен қоса абстрактілі түсіну;

32) координаттарды өзгерту – бірдей датумдарға 
негізделген бір координаттық есептеу жүйесінен басқа 
координаттық есептеу жүйесіне ауысу; 

33) координаттарды трансформациялау – бір датумға 
байланысты бір координаттық есептеу жүйесінен басқа 
датумы бар басқа координаттық есептеу жүйесіне ауысу;

34) координаттық есептеу жүйесі – Жермен датумның 
көмегі арқылы байланысқан геодезиялық координаттар 
жүйесі;

35) Қазақстан Республикасының кезекші анықтамалық 
картасы – жергілікті жердің геодезиялық жəне картогра-
фиялық тұрғыдан зерделенгенін, ашық жəне шектеулі 
пайдаланылатын үшөлшемді кеңістіктік деректерді 
көрсететін, Қазақстан Республикасы аумағының жаңар-
тылатын жəне жаңадан жасалатын карталары мен жос-
парларында есепке алынуға жəне көрсетілуге жататын 
əкімшілік-аумақтық бірліктер шекараларының болып 
жатқан өзгерістерін, сондай-ақ географиялық объектілер 
мен олардың атауларының өзгерістерін есепке алатын 
географиялық ақпараттық ресурс;

36) масштаб – картадағы немесе жоспардағы сызық 
ұзындығының оның жергілікті жердегі көлденең проек-
циясына қатынасы;

37) межелеу – Қазақстан Республикасы ратифика-
циялаған халықаралық шартта ресімделген жəне осы 
ха лық а ралық шартқа қоса берілетін карталарда гра-
фика тү рінде кескінделген, Қазақстан Республикасы 
Мем лекеттік шекарасының орналасуы мен бағытын 
шектес жатқан мемлекеттер арасындағы келісім бой-
ынша айқындау; 

38) мемлекеттік геодезиялық желі – мемлекеттік коор-
динаттық есептеу жүйесін белгілеу жəне (немесе) тарату 
мақсатында пайдаланылатын геодезиялық желі;

39) мемлекеттік гравиметриялық желі – бірыңғай 
гравиметриялық негізді белгілеу жəне (немесе) тарату 
мақсатында пайдаланылатын гравиметриялық желілер;

40) мемлекеттік есептеу жүйесі – мемлекеттік коорди-
наттық, биіктік жəне гравиметриялық есептеу жүйелерінің 
жиынтығы;

41) мемлекеттік нивелирлік желі – мемлекеттік биіктік-
терді есептеу жүйесін белгілеу жəне (немесе) тарату 
мақсатында пайдаланылатын нивелирлік желі;

42) метадеректер – кеңістіктік деректер мен геосервис-
тердің жинақтарын сипаттайтын ақпарат;

43) нивелирлік желі – биіктіктерді есептеудің өздеріне 
арналған ортақ жүйесінде биіктіктері айқындалған гео-
дезиялық пункттердің жиынтығы;

44) тақырыптық карта, жоспар, атлас, карта-схема – 
негізгі мазмұны нақты тақырыппен, сюжетпен, табиғи 
немесе қоғамдық құбылыстармен не олардың үйлесімімен 
айқындалатын картографиялық туындылар;

45) топографиялық жоспар – шегінде деңгейлік бетінің 
қисықтығы есепке алынбайтын, жергілікті жердің шек-
телген учаскесінің жазықтықта белгілі бір масштабта 
ортогоналды проекцияда картографиялық бейнеленуі;

46) топографиялық карта – жер беті нүктелерінің жос-
парлы түрдегі, сол сияқты биіктіктегі орналасуын айқын-
дауға мүмкіндік беретін, жергілікті жердің сыныптауыш-
тар мен шартты белгілер қолданыла отырып, белгілі бір 
масштабта егжей-тегжейлі картографиялық кескінделуі;

47) тұрақты жұмыс істейтін референциялы станция – 
белгілі кеңістіктік координаттары бар нүктеде орналасқан 
радиоэлектрондық жəне техникалық құралдардың 
кешені, олардың көмегімен жаһандық навигациялық 
спутниктік жүйелердің сигналдарын кейіннен өңдеу 
жəне пайдаланушыларға түзетуші ақпаратты беру үшін 
қабылдау жүзеге асырылады;

48) Ұлттық кеңістіктік деректер қоры – геодезиялық 
жəне картографиялық қызмет субъектілерінің одан əрі 
пайдалануы мақсатында есепке алынуға, ұзақ сақталуға 
жататын цифрлық жəне (немесе) аналогтық түрдегі 
кеңіс  тіктік деректердің жалпымемлекеттік, салааралық 
маңы зы, арнаулы жəне (немесе) салалық маңызы бар 
жиынтығы; 

49) шегендеу – Қазақстан Республикасы ратифи-
кациялаған халықаралық шартта ресімделген, жергілікті 
жерде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекара-
сын айқындау жəне белгілеу. 

3-бап. Қазақстан Республикасының геодезия, карто-
графия жəне кеңістіктік деректер саласындағы заңнамасы

1. Қазақстан Республикасының геодезия, картогра-
фия жəне кеңістіктік деректер саласындағы заңнамасы 
Қазақстан Республикасының Конституциясына негіз-
деледі жəне осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге 
де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше 
қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағи-
далары қолданылады.

4-бап. Геодезиялық жəне картографиялық қызметтің 
объектілері мен субъектілері

1. Қазақстан Республикасының аумағы, жер шарының 
аумағы, табиғи аспан денелері мен Жердiң жасанды 
спутниктерін қоса алғанда, əуе жəне ғарыш кеңістіктері 
геодезиялық жəне картографиялық қызметтің объектілері 
болып табылады.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында бел-
гіленген құзыреттері шегінде Қазақстан Респуб ликасы-
ның орталық мемлекеттік органдары мен жер гілікті 
атқарушы органдары, сондай-ақ жеке жəне заңды 
тұлғалар геодезиялық жəне картографиялық қызметтің 
субъектілері болып табылады.

5-бап. Геодезиялық жəне картографиялық қызметті 
жүзеге асыру қағидаттары

Геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
саласындағы қоғамдық қатынастарды мемлекеттік реттеу 
мынадай қағидаттарға негізделеді:

1) геодезиялық жəне картографиялық қызметті жүзеге 
асырудың жүйелілігі мен үздіксіздігі;

2) кеңістіктік деректер жинақтарының толықтығы, 
анықтығы жəне өзектілігі;

3) геодезиялық, картографиялық, топографиялық 
жəне гравиметриялық жұмыстарды орындау кезіндегі 
өлшемдердің бірлігі;

4) бірыңғай стандарттарды пайдалану;
5) мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтерді, 

таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты жəне заңмен 
қорғалатын өзге де ақпаратты қоспағанда, кеңістіктік 
деректердің қолжетімділігі мен ашықтығы;

6) бекітілген есептеу жүйелерін пайдалану;
7) интероперабельділік;
8) геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 

саласын дамытуды ынталандыру.
6-бап. Геодезиялық жəне картографиялық қызметтің 

бағыттары
1. Орындалатын жұмыстардың мақсатына қарай 

геодезиялық жəне картографиялық қызмет:

1) нəтижелерінің жалпымемлекеттік жəне салааралық 
маңызы болатын мемлекеттік мақсаттағы қызмет;

2) жүргізілу қажеттігі геодезиялық жəне картографиялық 
қызмет субъектілерінің қажеттіліктерімен айқындалатын 
арнаулы жəне (немесе) салалық мақсаттағы қызмет бо-
лып бөлінеді.

2. Мемлекеттік мақсаттағы геодезиялық жəне карто-
графиялық қызмет мыналарды қамтиды:

1) Жердің пішінін, өлшемдері мен сыртқы гравита-
циялық өрісін айқындау;

2) мемлекеттік есептеу жүйелерінің, топографиялық 
карталар мен жоспарлардың картографиялық проек-
цияларының параметрлерін айқындау;

3) Жерді геодинамикалық зерттеу;
4) тығыздығы мен дəлдігі топографиялық карталар 

мен жоспарларды, квазигеоид карталарын жасау ды, 
қорғаныстық, ғылыми-зерттеу жəне өзге де мін деттерді 
шешуді қамтамасыз ететін, іргелі астроно миялық-
геодезиялық желінің, дəлдігі жоғары гео дезиялық 
желінің, спутниктік геодезиялық желінің, астроно-
миялық-геодезиялық желінің, геодезиялық жиілету 
желісінің, барлық сыныптағы нивелирлік желі лер-
дің, іргелі гравиметриялық желі мен бірінші сынып ты 
гравиметриялық желілердің пункттері жататын мем-
лекеттік геодезиялық желілерді құру, дамыту, сақталуын 
қамтамасыз ету жəне жұмыс істейтін жағдайда ұстау;

5) дəлдігі мен мазмұны жалпымемлекеттік, салааралық, 
қорғаныстық, ғылыми-зерттеу жəне өзге де міндеттерді 
шешуді қамтамасыз ететін топографиялық карталар мен 
жоспарларды, оның ішінде елді мекендердің жоспарларын 
графикалық, цифрлық, фотографиялық, электрондық жəне 
өзге де нысандарда жасау, жаңарту жəне басып шығару;

6) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шека-
расын межелеуді, шегендеуді жəне оның сызығының 
өтуін тексеруді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы теңіз 
кеңістіктерінің межеленуін геодезиялық, картографиялық, 
топографиялық жəне гидрографиялық жағынан қамта-
масыз ету;

7) теңіздердің, көлдердің, өзендердің, су қоймаларының 
қайраңын картографиялау жəне топографиялық, нави-
гациялық теңіз карталарын, құралдарын, теңіздердің, кеме 
жүзетін өзендер мен су айдындарының лоцияларын жасау;

8) мемлекеттің, оның қорғанысы мен ұлттық қауіп-
сіздігінің мүддесі, сондай-ақ теңіздерде, кеме жүзетін 
өзендер мен су айдындарында жалпы теңізде жүзу 
қауіп сіздігін қамтамасыз ету мүддесі үшін геодезиялық, 
картографиялық, топографиялық жəне гидрографиялық 
жұмыстар жүргізу;

9) жалпымемлекеттік, салааралық, қорғаныстық жəне 
ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін Жерді, оның 
ішінде шет мемлекеттер мен Дүниежүзілік мұхиттың 
аума ғын қашықтан зондтау;

10) Ұлттық кеңістіктік деректер қорын қалыптастыру 
жəне жүргізу;

11) мемлекеттік функциялар мен міндеттерді орындауға 
бағытталған географиялық ақпараттық жүйелер мен ре-
сурстарды, геопорталдарды, геосервистерді жасау, дамы-
ту жəне қолдап отыру;

12) салааралық мақсаттағы жалпыгеографиялық, 
саяси-əкімшілік, ғылыми-анықтамалық жəне басқа да 
тақырыптық карталарды, жоспарлар мен атластарды, 
карта-схемаларды, картографиялық оқу құралдарын жа-
сау жəне басып шығару;

13) географиялық атауларды стандарттау, есепке алу 
жəне қолданылуын ретке келтіру, Қазақстан Респуб-
ликасы географиялық атауларының дерекқорын жасау 
жəне жүргізу;

14) ғылыми-зерттеу, тəжірибелік-конструкторлық 
жұмыстарды жүргізу жəне қазіргі заманғы технология-
ларды ендіру;

15) геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
саласындағы нормативтік құқықтық актілер мен нор-
мативтік техникалық құжаттарды əзірлеу жəне бекіту;

16) геодезиялық, картографиялық жəне гравиметриялық 
жұмыстарды метрологиялық жағынан қамтамасыз ету;

17) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын 
құру жəне дамыту;

18) жергілікті координаттық есептеу жүйелерін жасау 
жəне жаңартып отыру.

3. Арнаулы жəне (немесе) салалық мақсаттағы гео-
де зиялық жəне картографиялық қызмет мыналарды 
қамтиды:

1) əртүрлі объектілердің, жерүсті жəне жерас ты құры-
лыс жайлары мен желілерінің құрылыс учаске лерінің бас 
жоспарларын жасауға, ғимараттар мен құрылыс жайларды 

құрылыс учаскелеріне байланыстыруға, сон дай-ақ өзге де 
арнаулы жұмыстарды орындауға арналған топографиялық 
жоспарларды жасау жəне жаңартып отыру;

2) графикалық, цифрлық, фотографиялық, электрондық 
жəне өзге де нысандарда тақырыптық карталарды, жос-
парларды, атластарды, карта-схемаларды жасау жəне 
басып шығару;

3) арнаулы жəне (немесе) салалық міндеттерді орын-
дауға бағытталған географиялық ақпараттық жүйелер 
мен ресурстарды, геопорталдарды, геосервистерді жасау, 
дамыту жəне қолдап отыру;

4) Жерді қашықтан зондтау, желілік жəне алаңдық 
типтегі инженерлік құрылысжайларды, жерасты құрылыс-
жайлары мен желілерін жобалау жəне ізденістер, салу 
жəне пайдалану кезіндегі геодезиялық, картографиялық 
жəне басқа да арнаулы жұмыстар, кадастрлар мен өзге де 
ізденістерді жəне арнаулы жұмыстарды жүргізу;

5) осы тармақта көрсетілген бағыттар бойынша ғылы-
ми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыс-
тарды жүргізу;

6) инженерлік-геодезиялық жұмыстар;
7) тақырыптық кеңістіктік деректерді жасау жəне 

дамыту.
7-бап. Қазақстан Республикасының қорғанысы 

мен ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесіндегі 
геодезиялық жəне картографиялық қызмет

Қазақстан Республикасының қорғанысы мен ұлт-
тық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесіндегі гео-
дезиялық жəне картографиялық қызметті Қазақстан Рес-
публикасының Қорғаныс министрлігі жəне уəкілетті орган 
келісілген жұмыс жоспарына сəйкес жүзеге асырады.

8-бап. Геодезиялық жəне картографиялық қызметті 
метрологиялық жағынан қамтамасыз ету

1. Уəкілетті орган өз құзыреті шегінде Қазақстан 
Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы 
заңнамасына сəйкес геодезиялық өлшем құралдарының 
бірлігі мен дəлдігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті 
жүзеге асырады.

2. Геодезиялық жəне картографиялық қызметті 
метрологиялық жағынан қамтамасыз ету геодезиялық 
өлшемдердің бірлігін қамтамасыз ететін жəне геодезиялық 
жəне картографиялық қызметтің барлық субъектілері 
үшін міндетті болып табылатын стандарттар, эталондар, 
əдістемелер жүйесін қамтиды.

9-бап. Геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
саласындағы хабарлама

1. Геодезиялық, картографиялық жұмыстарды жəне 
аэротүсірілім жұмыстарын жүргізу «Рұқсаттар жəне 
хабар ламалар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында белгіленген тəртіппен хабардар ету арқылы 
жүзеге асырылады.

2. Геодезиялық жəне (немесе) картографиялық жұмыс-
тарды жүргізу туралы хабарламаға:

1) геодезиялық жəне (немесе) картографиялық жұмыс-
тарды орындауға мүмкіндік беретін меншікті немесе 
жалға алынған салыстырып-тексерілген аспаптар, жаб-
дықтар мен құралдар жиынтығының бар-жоғын рас-
тайтын құжаттың не зауыттық нөмірлері көрсетілген, 
салыстырып-тексерілген аспаптар, жабдықтар мен 
құралдар жиынтығы бар тұлғалармен жасалған геоде-
зия, картография жəне кеңістіктік деректер саласында 
қызметтер көрсетуге арналған шарттың көшірмесі; 

2) штаттағы маманның геодезия, картография жəне 
кеңістіктік деректер саласындағы жоғары немесе орта 
білімнен кейінгі білімі туралы дипломының көшірмесі 
қоса беріледі.

3. Геодезиялық жəне картографиялық қызмет субъек-
тілері аэротүсірілім жұмыстарын жүзеге асыру үшін 
хабар  ламаға аэротүсірілім жұмыстарын жүргізу жоспар-
ланатын аумақтың географиялық координаттарын, мас-
штабын жəне аэротүсірілім жұмыстарының тапсырыс 
берушісін көрсете отырып, аумақтың картограммасын 
қоса беруге міндетті.

Аэротүсірілім жұмыстары Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген талаптар ескеріле отырып жүзеге 
асырылады. 

10-бап. Геодезиялық жəне картографиялық қызметті 
қаржыландыру

1. Мемлекеттік мақсаттағы геодезиялық жəне карто-
графиялық қызмет бюджет қаражатының есебінен қар-
жыландырылады.

2. Арнаулы жəне (немесе) салалық мақсаттағы гео-
дезия лық жəне картографиялық қызмет Қазақстан

(Соңы 11-бетте) 
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Рес публикасының заңнамасына сəйкес бюджет қаража-
тының, сондай-ақ жеке жəне заңды тұлғалар қаражатының 
есебі нен жүзеге асырылады.

3. Бюджет қаражатының есебінен қаржыландырылатын 
жұмыстардың тапсырыс берушілері жəне (немесе) 
орын даушылары болып табылатын геодезиялық жəне 
картографиялық қызмет субъектілері бұрын жасалған 
кеңістіктік деректерді пайдалануға міндетті.

4. Бюджет қаражатының есебінен қаржыландырылатын 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерді, дерекқорларды, 
кадастр  ларды, географиялық ақпараттық жүйелер мен 
ресурс тарды, геопорталдарды, геосервистерді жүргізуді 
жүзеге асыратын геодезиялық жəне картографиялық 
қызмет субъектілері бірыңғай цифрлық картографиялық 
негізді пайдалануға міндетті.

11-бап. Геодезия, картография жəне кеңістіктік дерек-
тер саласындағы мемлекеттік меншік

Мемлекеттік геодезиялық желілердің, мемлекеттік 
нивелирлік желілердің, мемлекеттік гравиметриялық 
желілердің пункттері, геодезиялық жəне картографиялық 
өнімдер, сондай-ақ бюджет қаражатының есебінен жүзеге 
асырылатын геодезиялық жəне картографиялық қызметтің 
нəтижесінде алынған гидрографиялық, аэроғарыштық 
түсірілім жəне гравиметриялық материалдар мен дерек-
тер Қазақстан Республикасының мемлекеттік меншігі 
болып табылады.

2-тарау. ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ ЖƏНЕ 
КЕҢІСТІКТІК ДЕРЕКТЕР САЛАСЫНДАҒЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ

12-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің геоде-
зия, картография жəне кеңістіктік деректер саласындағы 
құзыреті

Қазақстан Республикасы Үкіметінің геодезия, карто-
графия жəне кеңістіктік деректер саласындағы құзыретіне 
мыналар жатады:

1) геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын 
əзірлеу;

2) мемлекеттік есептеу жүйелерін жəне картографиялық 
проекцияларды белгілеу;

3) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына 
кеңістіктік деректерді ұсыну қағидаларын бекіту;

4) Қазақстан Республикасының Конституциясында, 
заңдарында жəне Қазақстан Республикасы Президентінің 
актілерінде өзіне жүктелген өзге де функцияларды 
орындау.

13-бап. Уəкілетті органның құзыреті
Уəкілетті органның құзыретіне мыналар жатады:
1) геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 

саласында мемлекеттік саясатты іске асыру;
2) геодезиялық пункттерді қорғау, бұзу немесе қайта 

салу (орнын ауыстыру) туралы қағидаларды əзірлеу 
жəне бекіту;

3) мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік жəне грави-
метриялық желілерді жасау мен дамытуды ұйымдастыру;

4) топографиялық карталар мен жоспарларды жасау 
жəне жаңартып отыру;

5) геодезиялық жəне картографиялық қызмет субъек-
тілерінің қызметін үйлестіру;

6) мемлекеттік мақсаттағы геодезиялық жəне карто-
графиялық жұмыстарды орындауды ұйымдастыру;

7) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын құру 
жəне дамыту;

8) құзыреті шегінде стандарттау жөніндегі құжаттардың 
жобаларын қарау, сондай-ақ стандарттау саласындағы 
уəкілетті органға енгізу үшін ұлттық, мемлекетаралық 
стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық 
ақпарат сыныптауыштарын əзірлеу, өзгерістер енгізу, 
қайта қарау жəне күшін жою жөнінде ұсыныстар жəне 
стандарттау жөнінде ұсынымдар дайындау;

9) бюджет қаражатының есебінен орындалатын 
аэротүсірілім жұмыстарының, геодезиялық жəне карто-
графиялық жұмыстардың құнын айқындау əдістемесін 
əзірлеу жəне бекіту;

10) жергілікті координаттық есептеу жүйелерін 
белгілеу;

11) мемлекеттік, халықаралық, жергілікті координаттық 
есептеу жүйелері арасындағы трансформациялау мен 
өзгерту параметрлерін əзірлеу жəне бекіту;

12) Ұлттық кеңістіктік деректер қорының мəліметтерін 
қалыптастыру, жинау, сақтау, пайдалану жəне беру 
қағидаларын əзірлеу жəне бекіту;

13) жергілікті координаттық есептеу жүйелерін 
белгілеу мен пайдалану қағидаларын əзірлеу жəне бекіту;

14) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік 
комитетімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын межелеу мен шегендеуді жүр-
гізуді техникалық жағынан қамтамасыз ету туралы қағи-
даларды əзірлеу жəне бекіту;

15) бюджет қаражатының есебінен жасалатын карто-
графиялық өнімді жаңартып отыру кезеңділігін əзірлеу 
жəне бекіту;

16) бюджет қаражатының есебінен картографиялық 
өнімді жасау жөніндегі нұсқаулықты əзірлеу жəне бекіту;

17) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын 
құру жəне жаңартып отыру жөніндегі нұсқаулықты 
əзірлеу жəне бекіту;

18) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымын 
пайдалану жөніндегі қағидаларды əзірлеу жəне бекіту;

19) салалық көтермелеу жүйесін əзірлеу жəне бекіту;
20) геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 

саласындағы рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік 
электрондық тізілімін жүргізу;

21) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігінің 
мүдделерін ескере отырып, геодезиялық, картографиялық 
жұмыстардың жəне аэроғарыштық түсірілім жұмыс-
тарының деректері мен материалдарын есепке алу, сақтау, 
көбейту жəне пайдалану қағидаларын əзірлеу жəне бекіту;

22) бюджет қаражатының есебінен орындалатын 
геодезиялық, картографиялық жұмыстардың жəне 
аэроғарыштық түсірілім жұмыстарының тізбесін əзірлеу 
жəне бекіту;

23) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының 
мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен өзара 
іс-қимыл жасау қағидаларын əзірлеу жəне бекіту;

24) мемлекеттік, халықаралық, жергілікті координаттық 
есептеу жүйелерінің арасындағы трансформациялау 
жəне өзгерту параметрлерін айқындау жəне пайдалану 
қағидаларын əзірлеу жəне бекіту;

25) тұрақты жұмыс істейтін референциялы станциялар-
ды орнату қағидаларын əзірлеу жəне бекіту;

26) тұрақты жұмыс істейтін референциялы станция-
ларды мемлекеттік геодезиялық желілерге жатқызу жəне 
қолдану қағидаларын əзірлеу жəне бекіту;

27) ғылыми-зерттеу, тəжірибелік-конструкторлық 
жұмыс тарды жүргізу жəне қазіргі заманғы технология-
ларды ендіру;

28) нивелирлеу жөніндегі нұсқаулықты əзірлеу жəне 
бекіту;

29) мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік жəне грави-
метриялық желілерді жасау жəне дамыту жөніндегі 
нұсқаулықты əзірлеу жəне бекіту;

30) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына 
кеңістіктік деректерді ұсыну қағидаларын əзірлеу;

31) мемлекеттік есептеу жүйелері мен картографиялық 
проекцияларды əзірлеу;

32) базалық кеңістіктік деректердің тізбесін əзірлеу 
жəне бекіту;

33) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де 
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

14-бап. Республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудан-
дардың жергілікті атқарушы органының геодезия, карто-
графия жəне кеңістіктік деректер саласындағы құзыреті

Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, 
облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жер-
гілікті атқарушы органының геодезия, картография 
жəне кеңістіктік деректер саласындағы құзыретіне мы-
налар жатады:

1) уəкілетті органмен келісу бойынша елді мекендердің 
картографиялық өнімін жасау жəне жаңартып отыру 
жөніндегі жұмыстарды картографиялық өнімді жаңартып 
отырудың бекітілген кезеңділігіне сəйкес ұйымдастыру;

2) елді мекендердің картографиялық өнімінің сақ-
талуын жəне бір данасының Ұлттық кеңістіктік деректер 
қорына берілуін қамтамасыз ету;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де 
өкілет тіктерді жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде 
жүзеге асыру.

15-бап. Геодезия, картография жəне кеңістіктік дерек-
тер саласындағы халықаралық ынтымақтастық

1. Қазақстан Республикасы өзара тиімді қарым-
қатынастарды дамытуға ұмтылуды негізге ала отырып, 
геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер саласын-
дағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады.

2. Уəкілетті орган өз құзыреті шегінде халықаралық 
ұйымдарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік 
етеді.

16-бап. Геодезия, картография жəне кеңістіктік дерек-
тер саласындағы нормативтік құжаттардың мемлекеттік 
жүйесі

1. Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге 
асырылатын геодезиялық жəне картографиялық қызметті 
мемлекеттік реттеу осы Заңның қолданылуымен, сондай-
ақ геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
саласындағы нормативтік құжаттардың мемлекеттік 
жүйесімен қамтамасыз етіледі.

2. Геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
саласындағы нормативтік құжаттардың мемлекеттік 
жүйесі мыналарды қамтиды:

1) нормативтік құқықтық актілер;
2) орындалатын геодезиялық, топографиялық жəне 

картографиялық жұмыстардың дəлдігіне қойылатын 
міндетті талаптарды белгілейтін нормативтік техникалық 
құжаттар мен ерікті түрде қолданылатын нормативтік 
техникалық құжаттар:

геодезиялық, картографиялық нұсқаулықтар, норма-
лар мен қағидалар;

карталар мен жоспарлардың шартты белгілері, сы-
ныптауыштар;

3) геодезия, картография жəне кеңістіктік дерек-
тер саласындағы стандарттау жөніндегі ерікті түрде 
қолданылатын нормативтік техникалық құжаттар;

4) халықаралық шарттарға сəйкес Қазақстан Респуб-
ликасының аумағында қолданысқа енгізілген геодезия, 
картография жəне кеңістіктік деректер саласындағы 
мемлекетаралық стандарттар мен қағидалар.

3. Геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 
саласындағы нормативтік құжаттардың мемлекеттік 
жүйесінің объектілері:

1) мемлекеттік топографиялық карталардың 1:10000, 
1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 
масштабтық қатары;

2) мемлекеттік топографиялық жоспарлардың 1:500, 
1:1000, 1:2000, 1:5000 масштабтық қатары;

3) мемлекеттік геодезиялық желі болып табылады.

3-тарау. ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖƏНЕ КАРТОГРАФИЯЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТТІҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

17-бап. Координаттық есептеу жүйесі, биіктік есептеу 
жүйесі жəне гравиметриялық есептеу жүйесі

1. Геодезиялық жəне картографиялық жұмыстар 
мемлекеттік, жергілікті координаттық есептеу жүйелері, 
биіктік есептеу жүйелері жəне гравиметриялық есептеу 
жүйелері пайдаланыла отырып орындалады.

2. Жердің пішіні мен гравитациялық өрісінің пара-
метрлері, өзге де параметрлер мемлекеттік координаттық, 
биіктік, гравиметриялық есептеу жүйелерін белгілеу 
шеңберінде айқындалады.

3. Геодезиялық жəне картографиялық қызметтің бар-
лық субъектілері мемлекеттік жəне жергілікті коорди-
наттық есептеу жүйелері арасындағы өзгертудің бекі-
тілген параметрлерін қолдануға міндетті.

Орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы орган-
дардың кеңістіктік деректері мен картографиялық мате-
риалдарын алдыңғы мемлекеттік жəне жергілікті коорди-
наттар жүйелерінен жаңадан қабылданатын координаттық 
есептеу жүйелеріне көшіруді жүзеге асыруды кеңістіктік 
деректер мен картографиялық материалдардың иелері 
орындайды.

18-бап. Кеңістіктік деректер
1. Кеңістіктік деректер базалық кеңістіктік деректер 

мен тақырыптық кеңістіктік деректерден тұрады.
Географиялық ақпараттық жүйелерде интеграциялау 

жəне бірлесіп пайдалану үшін біріздендірілген негіз 
ретінде жалпыға бірдей қолжетімді стандартталған 
кеңістіктік деректердің жиынтығы базалық кеңістіктік 
деректер болып табылады.

Геодезиялық жəне картографиялық қызмет субъек-
тілері ғылыми, өндірістік немесе өзге де қызмет проце-
сінде жасайтын кеңістіктік деректер тақырыптық 
кеңістіктік деректерге жатады.

2. Базалық кеңістіктік деректер геодезиялық жəне 
картографиялық қызмет субъектілерінің пайдалануы үшін 
бастапқы деректер болып табылады.

19-бап. Жергілікті жер объектілері туралы ақпаратты 
беру

1. Бюджет қаражатының есебінен жасалатын кеңістіктік 
деректер мен геосервистердің метадеректері Ұлттық 
кеңістіктік деректер инфрақұрылымының мемлекеттік 
геопорталында орналастырылуға тиіс.

2. Арнаулы, топографиялық карталар мен жоспар-
ларда бейнеленуге жататын жергілікті жер объектілері 
туралы кеңістіктік деректердің иелері болып табы-
латын орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті 
атқарушы органдар тиісті аумақтың геодезиялық жəне 
картографиялық жұмыстарын бюджет қаражаты есебінен 
орындайтын геодезиялық жəне картографиялық қызмет 
субъектілерінің сұрау салулары бойынша картографиялық 
жəне геодезиялық материалдардың көшірмелерін 
уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен береді.

20-бап. Ұлттық кеңістіктік деректер қоры
1. Ұлттық кеңістіктік деректер қоры уəкілетті органның 

қарамағында болады жəне оны мемлекеттік кəсіпорын 
жүргізеді.

2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің 
Кеңістіктік деректер қоры Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлігінің қарамағында болады.

3. Ұлттық кеңістіктік деректер қорын жүргізу кезінде 
мемлекеттік кəсіпорын:

1) жоспарланатын жұмыс учаскелерінде жергілікті 
жердің геодезиялық жəне картографиялық жағынан 
зерделенуі туралы мəліметтерді геодезиялық жəне 
картографиялық қызмет субъектілеріне беруді; 

2) кеңістіктік деректерді, метадеректерді қабылдау 
мен интероперабельділігі тұрғысынан тексеруді жəне 
оларды Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының 
мемлекеттік геопорталында орналастыруды;

3) Қазақстан Республикасының кезекші анықтамалық 
картасын жүргізуді;

4) геодезиялық пункттерді есепке алуды, тұрақты 

жұмыс істейтін референциялы станциялар желісінің 
тұтастығын бақылауды;

5) мемлекеттік геодезиялық желілердің тұрақты жұмыс 
істейтін референциялы станциялар арқылы дəлдігі жоғары 
спутниктік позициялау мəліметтерін геодезиялық жəне 
картографиялық қызмет субъектілеріне беруді; 

6) Қазақстан Республикасы географиялық атауларының 
дерекқорын жүргізуді;

7) Ұлттық кеңістіктік деректер қорының құрамына 
жатқызылған материалдар мен деректерді есепке алуды, 
жинауды, сақтауды жəне олардың сақталуын қамтамасыз 
етуді;

8) əкімшілік-аумақтық бірліктер шекараларының 
дерекқорын жүргізуді жүзеге асырады.

Орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті 
атқарушы органдар əкімшілік-аумақтық бірліктер мен 
географиялық объектілердің шекараларын, атауын 
өзгерту туралы шешімдердің көшірмелерін Ұлттық 
кеңістіктік деректер қорына ұсынуға міндетті.

4. Ұлттық кеңістіктік деректер қорының геодезиялық 
жəне картографиялық қызмет субъектілерімен өзара іс-
қимыл жасауы жəне мəліметтерді ұсыну географиялық 
ақпараттық жүйе арқылы жəне (немесе) қағаз түрінде 
жүзеге асырылады.

5. Белгіленген тəртіппен Қазақстан Республикасы 
Ұлттық архив қорының құрамына жатқызылған, Ұлттық 
кеңістіктік деректер қорының цифрлық жəне (немесе) 
аналогтық түрдегі кеңістіктік деректері «Ұлттық архив 
қоры жəне архивтер туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес сақталады.

6. Бюджет қаражатының есебінен геодезиялық 
жəне картографиялық қызмет нəтижесінде алынған 
жəне Ұлттық кеңістіктік деректер қорының құрамына 
жатқызылған, цифрлық жəне (немесе) аналогтық түрдегі 
кеңістіктік деректер мемлекеттік меншікте болады жəне 
иеліктен шығаруға жатпайды, сондай-ақ оларды басқа 
мемлекеттерге тұрақты сақтауға əкетуге болмайды.

7. Ұлттық кеңістіктік деректер қорының мəліметтерін 
ұсыну жөніндегі көрсетілетін қызметтердің бағаларын 
уəкілетті орган монополияға қарсы органмен келісу 
бойынша Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексінде көзделген тəртіппен белгілейді.

Орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқа-
рушы органдарға аталған қызметтер тегін көрсетіледі.

8. Геодезиялық жəне картографиялық қызметті жүзеге 
асыратын субъектілер өздері бюджет қаражаты есебінен 
жасаған материалдар мен деректер көшірмелерінің бір да-
насын Қазақстан Республикасының авторлық құқық жəне 
сабақтас құқықтар туралы заңнамасына сəйкес Ұлттық 
кеңістіктік деректер қорына өтеусіз ұсынуға міндетті.

Материалдар мен деректердің тізбесі, оларды Ұлттық 
кеңістіктік деректер қорына ұсынудың тəртібі Ұлттық 
кеңістіктік деректер қорының мəліметтерін қалыптастыру, 
жинау, сақтау, пайдалану жəне беру қағидаларында 
белгіленеді.

9. Ұлттық кеңістіктік деректер қорының мемлекеттік 
құпияларды құрайтын мəліметтерді қамтитын материал-
дарымен жəне деректерімен жұмыс Қазақстан Респуб-
ликасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасы 
сақтала отырып жүзеге асырылады.

10. Геодезиялық жəне картографиялық қызмет субъек-
тілері алынған, мемлекеттік құпияларды құрайтын 
мəліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге, оларды жа-
рия етпеуге жəне уəкілетті орган белгілеген мерзімдерде 
қайтаруға міндетті.

21-бап. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы
1. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы мы-

наларды қамтиды:
1) базалық жəне тақырыптық кеңістіктік деректерді, 

оның ішінде ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып 
жасаудың, жинаудың, сақтаудың, сəйкестендірудің, 
ұсыну мен таратудың жалпы қағидаларын белгілейтін 
нормативтік техникалық құжаттар, мемлекетаралық 
стандарттар;

2) мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік жəне грави-
метриялық желілер;

3) кеңістіктік деректердің жинақтары;
4) метадеректер;
5) геодезиялық жəне картографиялық қызмет субъек-

тілері үшін тұрақты жұмыс істейтін референциялы стан-
циялардың деректеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін 
мемлекеттік геодезиялық қамтамасыз етудің ақпараттық 
жүйесі;

6) бірыңғай цифрлық картографиялық негіз;
7) Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының 

мемлекеттік геопорталы.
2. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы 

Ұлт тық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына 
кеңіс тіктік деректерді ұсыну қағидаларына сəйкес 
кеңістік тік деректердің жинақтарын алмасудың жəне 
ұсыну дың бірыңғай форматтарын қолдану арқылы 
интероперабельділікті қамтамасыз ету талаптары ескеріле 
отырып қалыптастырылады.

22-бап. Кеңістіктік деректердің жинақтары
1. Кеңістіктік деректердің жинақтары Ұлттық кеңіс-

тіктік деректер инфрақұрылымына кеңістіктік деректерді 
ұсыну қағидаларында белгіленген тəртіппен Ұлттық 
кеңістіктік деректер инфрақұрылымына енгізіледі. Кеңіс-
тіктік деректердің əрбір жинағына жəне осы жинақтарға 
арналған сервистерге міндетті түрде метадеректер қоса 
беріледі.

2. Кеңістіктік деректердің жинақтарына қол жеткізу 
геосервистер арқылы не пайдаланушыға уəкілетті орган 
айқындаған тəртіппен кеңістіктік деректерді беру арқылы 
қамтамасыз етіледі. 

3. Бюджет қаражатының есебінен қалыптастырылатын 
базалық кеңістіктік деректердің жинақтары мен 
тақырыптық кеңістіктік деректердің жинақтары Ұлттық 
кеңістіктік деректер инфрақұрылымының негіз қалаушы 
құрауыштары болып табылады.

4. Тақырыптық кеңістіктік деректердің жинақтары 
базалық кеңістіктік деректердің жинақтары ескеріле оты-
рып жасалады жəне жаңартылып отырады.

Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына 
енгізілетін тақырыптық кеңістіктік деректердің жинақтары 
мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың 
мəліметтерінен, мемлекеттік кадастрлардың, тіркелім-
дердің, тізілімдердің, дерекқорлардың, оның ішінде 
мемлекеттік географиялық ақпараттық жүйелер мен 
ресурстардың құрамынан қалыптастырылады. 

5. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымына 
енгізілген базалық жəне тақырыптық кеңістіктік деректер 
жинақтарының мемлекеттік географиялық ақпараттық 
жүйелер мен ресурстарды жасау жəне (немесе) жаңарту 
кезінде пайдаланылуы міндетті болып табылады.

6. Өзге ақпараттық көздердің мəліметтерінен 
қалыптастырылған базалық жəне тақырыптық кеңістіктік 
деректердің жинақтары осындай жинақтар иелерінің 
Ұлттық кеңістіктік деректер қорына жіберілетін 
өтінімдері бойынша Ұлттық кеңістіктік деректер 
инфрақұрылымының құрамына енгізілуі мүмкін.

7. Ұлттық кеңістіктік деректер қорына мəліметтер 
ұсынған геодезиялық жəне картографиялық қыз меттің 
субъектілері Ұлттық кеңістіктік деректер инфра құры-
лымына енгізілген кеңістіктік деректер жинақ тарының 
толықтығы, анықтығы жəне өзектілігі үшін жауапты 
болады.

Ұлттық кеңістіктік деректер қорын жүргізуге уəкілеттік 
берілген мемлекеттік кəсіпорын кеңістіктік деректердің 
интероперабельділігі мен оларды Ұлттық кеңістіктік де-
ректер инфрақұрылымының мемлекеттік геопорталында 
орналастыру үшін жауапты болады.

23-бап. Метадеректер
1. Метадеректер Ұлттық кеңістіктік деректер 

инфра құрылымының құрамына енгізілген кеңістіктік 
дерек тердің жинақтары мен осы жинақтарға арналған 
геосервистерге қалыптастырылады.

2. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының 
мемлекеттік геопорталында метадеректерді орналасты-
руды жəне оларға қол жеткізуді Ұлттық кеңістіктік де-
ректер қорын жүргізуге уəкілеттік берілген мемлекеттік 
кəсіпорын қамтамасыз етеді.

24-бап. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұры-
лымының мемлекеттік геопорталы

1. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымының 
мемлекеттік геопорталын жүргізуді, бағдарламалық-
техникалық жағынан қолдап отыруды жəне бағдар лама-
лық-техникалық құралдарының кешенін жаңғыртуды 
уəкілетті орган қамтамасыз етеді.

2. Ұлттық кеңістіктік деректер инфрақұрылымы ның 
құрамына енгізілген кеңістіктік деректер жинақтары-
ның меншік иелері геосервистердің жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін 
өзге де тəсілдердің көмегімен кеңістіктік деректердің 
жинақтарын өздерінің веб-порталдарында орналастыруға, 
сондай-ақ оларға пайдаланушылар мен Ұлттық кеңістіктік 
деректер қорының қол жеткізуін қамтамасыз етуге 
міндетті. Кеңістіктік деректер жинақтарының меншік 
иесінің өз веб-порталы болмаған жағдайда, ол өзі 
қалыптастырған кеңістіктік деректер жинақтарын орна-
ластыру жəне осы жинақтармен басқа да іс-қимылдарды 
орындау үшін уəкілетті органға өтініш жасауға құқылы.

25-бап. Кеңістіктік деректердің сервистері
Геопорталдардың құрамында кеңістіктік деректердің 

мынадай сервистері жасалады жəне оларға қызмет 
көрсетіледі:

1) ақпараттық желілерде кеңістіктік деректер мен кеңіс-
тіктік деректердің сервистерін анықтауды қамтамасыз 
ететін іздеу сервистері;

2) кеңістіктік деректер мен метадеректердің көрсетілуін 
қамтамасыз ететін қарау сервистері;

3) кеңістіктік деректерге тікелей қол жеткізуді неме-
се олардың көшірмелерін алуды қамтамасыз ететін қол 
жеткізу сервистері;

4) кеңістіктік деректердің координаттарын бір коорди-
наттар жүйесінен немесе картографиялық проекциядан 
екіншісіне трансформациялау мен өзгертуді қамтамасыз 
ететін координаттық операциялардың сервистері;

5) басқа сервистермен интероперабельденген дерек-
терді геосервистердің осы Заңға сəйкес пайдаланылуы 
мүмкін болатындай етіп трансформациялау сервистері.

26-бап. Бірыңғай цифрлық картографиялық негіз
1. Уəкілетті орган бірыңғай цифрлық картографиялық 

негіз дің жасалуы мен жаңартылып отыруын қамтамасыз 
етеді.

2. Бірыңғай цифрлық картографиялық негізге қойы-
латын талаптарды уəкілетті орган белгілейді.

3. Бірыңғай цифрлық картографиялық негіз орталық 
мемлекеттік органдарға, жергілікті атқарушы органдарға, 
жеке жəне заңды тұлғаларға ақпараттандыру объектілері 
арқылы беріледі.

4. Бірыңғай цифрлық картографиялық негіз мемлекеттік 
органдардың барлық ақпараттық жүйелерінің, оған қоса 
олардың кадастрларының, географиялық ақпараттық 
жүйелері мен ресурстарының, геопорталдарының, 
геосер вистерінің міндетті картографиялық негізі болып 
табылады.

5. Бірыңғай цифрлық картографиялық негіздің мəлі-
меттерін жаңартып отыру мақсатында мемлекеттік орган-
дардың барлық ақпараттық жүйелерінде, оған қоса олар-
дың кадастрларында, географиялық ақпараттық жүйелері 
мен ресурстарында, геопорталдарында, геосер вистерінде 
қамтылған мəліметтер де пайдаланылуы мүмкін.

6. Бірыңғай цифрлық картографиялық негіздің 
мəліметтерін жаңартып отыру мақсатында бірыңғай 
цифр лық картографиялық негізді жүргізу кезінде мемле-
кеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен, оған қоса 
олардың кадастрларымен, географиялық ақпараттық 
жүйелерімен жəне ресурстарымен, геопорталдарымен, 
геосервистерімен өзара іс-қимыл жасау тəртібін уəкілетті 
орган айқындайды.

27-бап. Картографиялық өнімге авторлық құқық
Геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер са-

ласына жататын картографиялық өнімге авторлық құқық 
жəне оған байланысты туындайтын қатынастар Қазақстан 
Республикасының авторлық құқық жəне сабақтас 
құқықтар туралы заңнамасында реттеледі.

4-тарау. ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖƏНЕ КАРТОГРАФИЯЛЫҚ 
БАҚЫЛАУ

28-бап. Геодезиялық жəне картографиялық қызметті 
мемлекеттік бақылау

1. Геодезиялық жəне картографиялық қызмет субъек-
тілерінің Қазақстан Республикасының геодезия, картогра-
фия жəне кеңістіктік деректер саласындағы заңнамасын 
сақтауын қамтамасыз ету мақсатында уəкілетті орган 
жəне республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, 
облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті 
атқарушы органдары өз құзыреті шегінде Қазақстан 
Республикасында геодезиялық жəне картографиялық 
қызметті мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.

Геодезиялық жəне картографиялық қызметті мемле-
кеттік бақылау:

1) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
сəйкес тексеру жəне мемлекеттік бақылау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау;

2) осы Заңға жəне Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес мемлекеттік бақылау 
субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық 
бақылау нысанында жүзеге асырылады.

2. Уəкілетті орган:
1) геодезиялық жəне картографиялық жұмыстарды 

орындауға жəне олардың нəтижелеріне қойылатын норма-
тивтік техникалық құжаттар талаптарының сақталуына;

2) картографиялық материалдарда Қазақстан Респуб-
ликасы Мемлекеттік шекарасының бейнеленуіне;

3) Қазақстан Республикасының географиялық объек-
тілердің атаулары туралы заңнамасында белгіленген 
құжаттарда, картографиялық жəне өзге де материал-
дарда географиялық объектілердің атауларын қолдану 
қағидаларының сақталуына;

4) бюджет қаражатының есебінен жасалған материал-
дар мен деректер көшірмелерінің бір данасының Ұлттық 
кеңістіктік деректер қорына уақтылы ұсынылуына;

5) геодезиялық, картографиялық жұмыстардың, 
аэро ғарыштық түсірілім жұмыстарының деректері мен 
материал дарын есепке алу, сақтау, көбейту жəне пай-
далану тəртібінің сақталуына мемлекеттік бақылауды 
ұйымдастырады жəне жүргізеді.

3. Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, 
облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың 
жергілікті атқарушы органдары геодезиялық пункттердің 
сақталуын қамтамасыз етуді бақылауды жүзеге асырады.

29-бап. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) 
бармай профилактикалық бақылау жүргізу тəртібі

1. Уəкілетті орган, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қала-
лардың, аудандардың жергілікті атқарушы органдары 
геодезиялық жəне картографиялық қызмет субъектілеріне 
қатысты мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) 
бармай профилактикалық бақылауды жүргізеді.

2. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) 
бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары 
геодезиялық жəне картографиялық қызмет субъектілеріне 
белгіленген талаптарды бұзушылықтардың дер кезінде 
жолын кесу, мемлекеттік бақылау субъектісіне (объек-
тісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері 

бойынша уəкілетті орган, республикалық маңызы 
бар қала лардың, астананың, облыстық маңызы бар 
қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы органда-
ры анықтаған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын 
мемлекеттік бақылау субъектілеріне беру жəне оларға 
түсетін əкімшілік жүктемені азайту болып табылады.

3. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) 
бармай профилактикалық бақылау Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген, оның ішінде Ұлттық 
кеңістіктік деректер қорынан алынған материалдарды 
талдау жəне жинау арқылы жүргізіледі.

Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бар-
май профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша 
бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік бақылау 
субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық 
бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті органның, респуб-
ликалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыс-
тық маңызы бар қалалардың, аудандардың жергі лікті 
атқарушы органдарының лауазымды адамдары бұзу-
шылықтар анықталған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғамай, 
бірақ мем лекеттік бақылау субъектісіне оларды жою 
тəрті бін міндетті түрде түсіндіре отырып, мемлекеттік 
бақылау субъек тісіне бұзушылықтарды жою туралы 
ұсыным жібереді. 

Төменде санамаланған тəсілдердің бірімен жіберілген, 
мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) бар-
май профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным мы-
надай жағдайларда:

1) қолма-қол тəсілмен – алғаны туралы белгі қойыла 
отырып; 

2) поштамен – хабарламасы бар тапсырысты хатпен;
3) электрондық тəсілмен – уəкілетті органның, респуб-

ликалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық 
маңызы бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқа-
рушы органдарының мемлекеттік бақылау субъектісі 
бұрын ұсын ған құжаттарда көрсетілген мемлекеттік 
бақы лау субъектісінің электрондық мекенжайына жіберуі 
арқылы; 

4) мəтіндік хабарламамен – ұялы байланыс абоненттік 
құрылғысы арқылы табыс етілді (алынды) деп есептеледі. 

4. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) 
бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойын-
ша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсы ным-
ды алған мемлекеттік бақылау субъектісі оны алған 
күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
уəкі летті органға, республикалық маңызы бар қала лар-
дың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, 
аудандардың жергілікті атқарушы органдарына Қазақстан 
Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою 
жөніндегі ақпаратты оның нақты орындалу мерзімдерін 
көрсете отырып, беруге міндетті.

Мемлекеттік бақылау субъектісі бұзушылықтарды жою 
туралы ұсынымның орындалу мерзімі өткеннен кейін 
үш жұмыс күні ішінде уəкілетті органға, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы 
бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы орган-
дарына бұзушылықтардың жойылғаны туралы ақпаратты 
жазбаша түрде беруге міндетті.

5. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) 
бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды 
белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік бақылау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне енгізу жо-
лымен мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындауға 
алып келеді.

6. Мемлекеттік бақылау субъектісіне (объектісіне) 
бармай профилактикалық бақылау жылына екі реттен 
артық жүргізілмейді.

30-бап. Мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік жəне 
гравиметриялық желілердің пункттерін қорғау

1. Мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік жəне грави-
метриялық желілердің пункттері, оның ішінде осы пункт-
тердің жерүсті белгілері мен орталықтары мемлекеттік 
меншік болып табылады жəне мемлекеттің қорғауында 
болады.

Геодезиялық пункттерді бұзу немесе қайта салу (ор-
нын ауыстыру) уəкілетті органның рұқсатымен ғана 
жүргізіледі.

Геодезиялық пункттердің тығыздығы, қазіргі бар 
геодезиялық желіні дамыту жəне жаңарту перспективала-
ры болмаған кезде уəкілетті орган геодезиялық пункттерді 
бұзудан немесе қайта салудан (орнын ауыстырудан) бас 
тартуға міндетті.

2. Геодезиялық пункттерді орналастыру үшін жер 
учаскелерін беру Қазақстан Республикасының жер 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

3. Аумағында геодезиялық пункттер орналасқан жер 
учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылары:

1) геодезиялық пункттердің бүліну немесе жойылу 
жағдайлары туралы уəкілетті органға жəне республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы 
бар қалалардың, аудандардың жергілікті атқарушы орган-
дарына уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен хабарлауға;

2) геодезиялық жəне картографиялық жұмыстарды 
жүргізу кезінде геодезиялық пункттерге көлікпен (жаяу) 
кіруге мүмкіндік беруге міндетті.

4. Геодезиялық жəне картографиялық қызмет субъек-
тілері геодезиялық жəне картографиялық жұмыстарды 
орындау кезінде геодезиялық пункттердің сақталуын 
қамтамасыз етуге міндетті.

5. Геодезиялық пункттерді, тұрақты жұмыс істейтін ре-
ференциялы станцияларды жою немесе бүлдіру Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа 
алып келеді.

6. Мемлекеттік геодезиялық, нивелирлік жəне грави-
метриялық желілердің пункттеріне келтірілген зиян ды 
өтеуді зиян келтірген тұлғалар Қазақстан Республи касы-
ның заңнамасына сəйкес жүзеге асырады.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

31-бап. Қазақстан Республикасының геодезия, карто-
графия жəне  кеңістіктік деректер саласындағы заңна-
масын бұзғаны үшін жауаптылық

Қазақстан Республикасының геодезия, картография 
жəне кеңістіктік деректер саласындағы заңнамасын бұзу 
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
жауаптылыққа алып келеді.

32-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тəртібі
1. Осы Заң: 
1) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күн-

тізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін осы 
Заңның аэротүсірілім жұмыстарын жүргізу туралы хабар-
лама бөлігіндегі 9-бабының 1-тармағын жəне 9-бабының 
3-тармағын;

2) 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін осы Заңның 10-бабының 4-тармағын, 
19-бабының 1-тармағын, 20-бабы 3-тармағының 2) жəне 
5) тармақшаларын, 21, 22, 23, 24, 25 жəне 26-баптарын 
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2. «Геодезия жəне картография туралы» 2002 жылғы 
3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының күші 
 жойылды деп танылсын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 21 желтоқсан 
№ 166-VІI ҚРЗ

(Соңы. Басы 1-бетте)

«13) өздерінің жер учаскелерінде геодезиялық пункт-
тер орналастырылған кезде геодезия, картография жəне 
кеңістіктік деректер саласындағы уəкілетті орган бекіткен 
геодезиялық пункттерді қорғау, бұзу немесе қайта салу 
(орнын ауыстыру) туралы қағидаларға сəйкес олардың 
бүлінген немесе жойылған жағдайлары туралы хабарлауға 
міндетті.»; 

2) 69-баптың 4-тармағы екінші бөлігінің 3) тар-
мақшасындағы «межелiк жəне геодезиялық белгiлер мен 
оларға өту жолдарын» деген сөздер «межелік белгілер мен 
геодезиялық пункттерді жəне оларға кірме жолдарды» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 159-баптың 1-тармағындағы «ғарыштан қашық-
тықтан» деген сөздер «қашықтан» деген сөзбен ауыс-
тырылсын.

2. 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Орман кодексіне:

61-баптың бірінші бөлігіндегі «ғарыштан қашық-
тықтан» деген сөздер «қашықтан» деген сөзбен ауыс-
тырылсын.

3. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Су кодексіне:

60-баптың 2-тармағындағы «ғарыштан қашықтық-
тан» деген сөздер «қашықтан» деген сөзбен ауысты-
рылсын.

4. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Респуб-
ликасының Бюджет кодексіне:

41-баптың 4-1-тармағы бірінші бөлігінің 21) тармақ-
шасындағы «картографиялық-геодезиялық қорды» жəне 
«Кеңістіктік деректердің ұлттық» деген сөздер тиісінше 
«кеңістіктік деректер қорын» жəне «Ұлттық кеңістіктік 
деректер» деген сөздермен ауыстырылсын.

5. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы 
жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне:

1) 25-баптың 3-тармағының үшінші бөлігіндегі 
«қашықтықтан зондтаудың ғарыштық» деген сөздер 
«қашықтан зондтау» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 73-баптың 1-тармағындағы «ғарыштан қашық-
тықтан» деген сөздер «қашықтан» деген сөзбен ауыс-
тырылсын;

3) 74-баптың 1-тармағындағы «қашықтықтан зонд-
таудың ғарыштық» деген сөздер «қашықтан зондтау» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

6. 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Респуб лика-
сының Экология кодексіне:

152-баптың 8-тармағындағы «ғарыштан Жерді қашық-
тықтан» деген сөздер «Жерді қашықтан» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

7. «Есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен 
прекурсорлар жəне олардың заңсыз айналымы мен теріс 
пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы» 

1998 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына: 

1) 5-баптың 3-тармағының 20) тармақшасындағы 
«ғарыштан қашықтықтан» деген сөздер «қашықтан» де-
ген сөзбен ауыстырылсын;

2) 25-баптың 1-тармағындағы «ғарыштан қашық-
тықтан» деген сөздер «қашықтан» деген сөзбен ауыс-
тырылсын.

8. «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

3-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы «карто-
графиялық-геодезиялық қорды» деген сөздер «Ұлттық 
кеңістіктік деректер қорын» деген сөздермен ауысты-
рылсын.

9. «Агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауылдық аумақ-
тарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 
8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

10-1-баптың 6-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақ-
шасындағы «ғарыштан қашықтықтан» деген сөздер 
«қашықтан» деген сөзбен ауыстырылсын.

10. «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына:

8-баптың 5) тармақшасындағы «электр», «нүктелерге» 
жəне «қажеттіктермен шарттастырылған» деген сөздер 
тиісінше «электр беру», «пункттерге» жəне «мұқтаждарға 

байланысты» деген сөздермен ауыстырылсын.
11. «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 

наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:
12-баптың 19-2) тармақшасындағы «ғарыштан» деген 

сөз алып тасталсын.
12. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыз-

дағы Қазақстан Республикасының Заңына:
134-баптың 2-тармағының 8) тармақшасы «жұмыс-

тарды жүргізу» деген сөздерден кейін «, Ұлттық кеңіс-
тіктік деректер қорын жүргізу» деген сөздермен толық-
тырылсын.

13. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіз дігі 
туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына:

15-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 28-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

 «28-1) геодезия, картография жəне кеңістіктік дерек-
тер саласындағы уəкілетті орган – геодезия, картогра-
фия жəне кеңістіктік деректер саласындағы басшылық 
пен салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық 
атқарушы орган;».

14. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ше-
карасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңына: 

61-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«61-бап. Геодезия, картография жəне кеңістіктік 

деректер саласындағы уəкілетті органның құзыреті»;
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Геодезия, картография жəне кеңістіктік деректер 

саласындағы уəкілетті орган:».
15. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуір-

дегі Қазақстан Республикасының Заңына:
12-баптың 1-тармағының 52-1) тармақшасындағы 

«ғарыштан қашықтықтан» деген сөздер «қашықтан» де-
ген сөзбен ауыстырылсын.

16. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 
16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына: 

1) 2-қосымшадағы 205-жол алып тасталсын;
2) 3-қосымша мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен 

толықтырылсын:
«11-1. Аэротүсірілім жұмыстарын жүзеге асырудың 

басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама».
2-бап. Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен 

кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 16-тармағын қоспағанда, алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 21 желтоқсан 
№ 167-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне геодезия, картография және 
кеңістіктік деректер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы. Басы 1, 10-беттерде) 


