
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 284 бұйрығы. Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 5 маусымда № 11273 тіркелді.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 
сәуірдегі Заңының  1) тармақшасына сәйкес, :10-бабының БҰЙЫРАМЫН

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) алып тасталды – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      2) осы бұйрықтың  сәйкес "Жеке нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, 2-қосымшаға
кәсіби медиаторды тіркеу есебі" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      3) осы бұйрықтың  сәйкес "Салық төлеушілерді тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін 3-қосымшаға
қызметтер стандарты;

      4) алып тасталды – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      5) осы бұйрықтың  сәйкес "Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі" 5-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      6) осы бұйрықтың  сәйкес "Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі" 6-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      7) осы бұйрықтың  сәйкес "Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге (7-қосымшаға
импорттаушыларға), сондай-ақ акцизделетін өнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут
өндірушілер мен импорттаушылардың тауарларына дербес сәйкестендіру нөмірін (ДСН-код) беру" 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      8) алып тасталды – ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

       алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми жарияланған 9) № 631
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10) осы бұйрықтың  сәйкес "Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру" 10-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      11) осы бұйрықтың  сәйкес "Этил спиртінің өндірісіне лицензия беру" 11-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;



      12) осы бұйрықтың  сәйкес "Алкоголь өнімінің өндірісіне лицензия беру" 12-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      13) осы бұйрықтың  сәйкес "Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және 13-қосымшаға
көтерме саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтауға және көтерме 
саудада сатуға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      14) осы бұйрықтың  сәйкес "Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және 14-қосымшаға
бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтауға және бөлшек саудада
сатуға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      15) осы бұйрықтың  сәйкес "Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, 15-қосымшаға
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) 
екендігі туралы мәліметтер, салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу және аудару, әлеуметтік аударымдарды
есептеу және төлеу бойынша міндеттемелерді орындау бойынша бюджетпен есеп айырысулардың 
жай-күйі туралы жеке шоттан көшірме беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      16) осы бұйрықтың  сәйкес "Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған 16-қосымшаға
табыстардың және ұсталған (төленген) салықтардың сомасы туралы анықтама беру" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты;

      17) осы бұйрықтың  сәйкес "Қазақстан Республикасының резинденттігін растау" 17-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      18) осы бұйрықтың  сәйкес "Алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны 18-қосымшаға
қоспағанда) есепке алу-бақылау таңбаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      19) осы бұйрықтың  сәйкес "Темекі бұйымдарына акциздік таңбалар беру" 19-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      20) осы бұйрықтың  сәйкес "Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту20-қосымшаға
, қайта бастау)";

      21) осы бұйрықтың  сәйкес "Бақылау-касса машиналарының мемлекеттік тізіліміне21-қосымшаға
бақылау-касса машиналарының жаңа модельдерін енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарты;

      22) осы бұйрықтың  сәйкес "Қазақстан Республикасының салық заңнамасын 22-қосымшаға
түсіндіру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      23) осы бұйрықтың  сәйкес "Салық есептілігін қабылдау" мемлекеттік 23-қосымшаға
көрсетілетін қызметтер стандарты;



      24) осы бұйрықтың  сәйкес "Салық есептілігін керi қайтарып алу" мемлекеттік 24-қосымшаға
көрсетілетін қызметтер стандарты;

      25) осы бұйрықтың  сәйкес "Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті 25-қосымшаға
төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды және қайтаруды 
жүргізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      26) осы бұйрықтың  сәйкес "Бюджеттен қосылған құн салығын қайтару" 26-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      27) осы бұйрықтың  сәйкес "Төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару" 27-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      28) осы бұйрықтың  сәйкес "Салық және (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі 28-қосымшаға
салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      29) осы бұйрықтың  сәйкес "Салық салу объектілерінің және (немесе) салық 29-қосымшаға
салумен байланысты объектілерінің орналасқан жері бойынша тіркеу есебі" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты;

      30) осы бұйрықтың  сәйкес "Кеден одағы шеңберінде тауарлардың экспорты (30-қосымшаға
импорты) кезінде салықтық нысандарды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      31) осы бұйрықтың  сәйкес "Бақылау-касса машиналарын (БМК) есепке қою және 31-қосымшаға
есептен шығару" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      32) осы бұйрықтың  сәйкес "Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша 32-қосымшаға
және банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік 
емтиханын өткізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      33) осы бұйрықтың  сәйкес "Авторлық құқық пен сабақтас құқық, тауар таңбалары33-қосымшаға
, қызмет көрсету таңбалары обьектілерін және тауарларды шығарған жерлердің атауларын зияткерлік
меншік обьектілерінің кедендік тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      34) осы бұйрықтың  сәйкес "Уәкілетті экономикалық оператор мәртебесін беру" 34-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      35) осы бұйрықтың  сәйкес "Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік 35-қосымшаға
көрсетілетін қызметтер стандарты;

      36) осы бұйрықтың  сәйкес "Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу" 36-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;



      37) осы бұйрықтың  сәйкес "Тауарларды кедендік тазарту және электрондық құжат37-қосымшаға
түрінде тауарларға арналған декларацияларды пайдалана отырып шығару" мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарты;

      38) осы бұйрықтың  сәйкес "Преференциалдық және преференциалдық емес 38-қосымшаға
режимдерді қолдану кезінде тауардың шығарылған елін айқындауға қатысты алдын ала шешімдер 
қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      39) осы бұйрықтың  сәйкес "Тауарларды жіктеу жөнінде алдын ала шешімдер 39-қосымшаға
қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      40) алып тасталды – ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен. 

      41) осы бұйрықтың  сәйкес "Кедендiк баждар, салықтар, кедендiк алымдар мен 41-қосымшаға
өсімпұлдар бойынша есептеулердi салыстыру актiсiн беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарты;

      42) осы бұйрықтың  сәйкес "Тауарды құрастырылмаған немесе жиналмаған түрде, 42-қосымшаға
оның ішінде белгіленген уақыт кезеңі ішінде әртүрлі партиялармен әкелу көзделген жинақталмаған 
немесе аяқталмаған түрде жіктеу туралы шешімді беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарты;

      43) осы бұйрықтың  сәйкес "Тауарларды кедендік тазарту" мемлекеттік 43-қосымшаға
көрсетілетін қызметтер стандарты;

      44) осы бұйрықтың  сәйкес "Халықаралық тасымалдаудың құралын тауарларды 44-қосымшаға
кедендік пломбалармен және мөрлермен тасымалдауға жіберу туралы куәлік беру" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты;

      45) осы бұйрықтың  сәйкес "Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне 45-қосымшаға
енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      46) осы бұйрықтың  сәйкес "Кеден қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу" 46-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      47) осы бұйрықтың  сәйкес "Еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу" 47-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      48) осы бұйрықтың  сәйкес "Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу48-қосымшаға
" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      49) осы бұйрықтың  сәйкес "Өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің 49-қосымшаға
тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;



      50) осы бұйрықтың  сәйкес "Кедендік баждардың, салықтардың төленуін 50-қосымшаға
қамтамасыз етуді тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      51) осы бұйрықтың  сәйкес "Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту" 51-қосымшаға
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

      52) осы бұйрықтың  сәйкес "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 52-қосымшасына
құрылымдық бөлімшелерінен және (немесе) олардың аумақтық бөлімшелерінен шығатын ресми 
құжаттарға апостиль қою" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты бекітілсін;

      53) осы бұйрықтың  сәйкес "Кедендік декларациялау жөніндегі маманның 53-қосымшасына
біліктілік аттестатын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.03.2017
№ 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен
соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетіне (Д.Е. Ерғожин
) заңнамамен белгіленген тәртіпте:

      1) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
мерзімді баспасөз басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жолдауды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Қаржы министрі Б. Сұлтанов

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасы

      Инвестициялар және даму министрі

      ______________ Ә. Исекешев



      2015 жылғы "___" _________

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрі

      ______________ Е. Досаев

      2015 жылғы 4 мамыр

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

1-қосымша

"Дара кәсіпкерді тіркеу есебі" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017  (алғашқы ресми жарияланған№ 418
күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

2-қосымша

"Жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби
медиаторды тіркеу есебі" мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды тіркеу есебі" 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 
және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы аумақтық 
органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.



      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беруді:

      1) көрсетілетін қызметті беруші қызмет көрсету орталықтары арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті алушыны есепке қою Қазақстан Республикасының азаматын жекеше 
нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне қою – 
құжаттарды портал арқылы берген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді;

      2) жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың орналасқан
орны туралы мәліметтерді өзгерту – құжаттарды портал арқылы берген күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс
күні ішінде;

      3) орындалмаған салық міндеттемелерінің болмауы шартымен көрсетілетін қызметті алушыны 
жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен шығару 
– құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорациясына берген күннен 
бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      4) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік 
корпорацияда – 15 (он бес) минут;

      5) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) 
минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.



      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне
қою;

      2) жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың тіркеу 
деректерін өзгерту;

      3) жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды есептен шығару 
есептен шығару және www.kgd.gov.kz уәкілетті органның интернет-ресурсына жекеше нотариусты, 
жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды есептен шығару туралы ақпаратты орналастыру
- жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды есептен шығару кезінде
;

      4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда10-тармағында
және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы уәжделген жауабы;

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз 
түрінде.

      Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі 
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.



      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық кезекті 
брондауға болады;

      3) портал – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге
асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті беруші не оның нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша оның 
өкілі жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      порталға:

      жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне 
қою және тіркеу деректерін өзгерту үшін:

      көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы 
салықтық өтінішін;

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:

      орналасқан орны бойынша тіркеу есебінен шығару үшін жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы
, адвокат, кәсіби медиатор қызметін тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап бір ай 
ішінде бір мезгілде:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес салықтық өтінішті;1-қосымшаға

      тарату салық есептілігін табыс етеді.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттардың 
қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні және уақыты көрсетілген талон беріледі.

      Мемлекеттік корпорациянда дайын құжаттарды беру жеке басын куәландыратын құжатты (не 
нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілінің) көрсеткен кезде тиісті құжаттарды 
қабылдағаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.



      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорация арқылы алған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
Мемлекеттік корпорация ұсынған нысан бойынша ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорация нәтиженің бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды 
көрсетілетін қызметті берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін 
қызметті алушы жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті 
беруші бір күн ішінде дайын құжаттарды Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушыға 
беру үшін жолдайды.

      Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні және уақыты көрсетілген мәлімет жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Егер жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу 
есебіне қойған және тіркеу деректерін өзгерткен кезде:

      1) салықтық өтініште көрсетілген жеке басын куәландыратын құжаттың деректері 
сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінде қамтылған мәліметтерге сәйкес келмесе;

      2) салықтық өтініште көрсетілген нотариат қызметін, атқарушылық құжаттарды орындау 
жөніндегі қызметті, адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның деректері 
лицензиялардың мемлекеттік электрондық тізілімінде қамтылған мәліметтерге сәйкес келмесе;

      3) салықтық өтініште көрсетілген орналасқан жері "Мекенжай тіркелімі" ақпараттық 
жүйесінде болмаса, бұл жағдайлар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады
.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
қызмет көрсету стандартының  көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық 9-тармағында
ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және 
осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартына  сәйкес нысан бойынша қолхат береді.2-қосымшаға

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі



      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
www.con.gov.kz Мемлекеттік корпорацияның интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Көрсетілетін қызметті алушылардың шағымында оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық 
мекен-жайы, байланыс деректері көрсетіледі.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

"Жекеше нотариус, жеке сот
орындаушысы, адвокат, кәсіби
медиатор ретінде тіркеу есебі"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет

стандартына 1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
     





      



      

"Жекеше нотариусты, жеке сот



 
орындаушысын, адвокатты, кәсіби

медиаторды тіркеу есебі" 
мемлекеттік

көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша

      (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты,

      болған кезде әкесінің аты (бұдан әрі – аты-жөні),

      не ұйымының атауы)

      _________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының  2-тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 20-бабы
корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын табыс етпеуіңізге 
байланысты "Жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды тіркеу есебі
" мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      4) ________________________________________;

      5) ________________________________________;

      6) ….

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкері)

      (қолы)

      Орындаушы: аты-жөні_____________



      Телефон __________

      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

3-қосымша

"Салық төлеушілерді тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми № 631
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Салық төлеушілерді тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар 
аумақтарындағы аумақтық органдары (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші қызмет көрсету орталықтары арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:



      1) салық төлеуші туралы мәліметтерді салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорға (бұдан 
әрі – СТ МДҚ) енгізу – тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтінішті алған күннен бастап 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде;

      2) салық төлеушінің тіркеу деректеріне өзгертулер енгізу – тіркеу есебіне қою туралы 
салықтық өтінішті алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді;

      3) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік 
корпорацияда – 15 (он бес) минут;

      4) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) 
минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша (Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме 
арқылы филиал ашпай, сақтандыру ұйымдарында (сақтандыру брокері) немесе тәуелді агенте, 
дипломатиялық және оған теңестірілген өкілдікте, консульдық мекемеде қызметін жүзеге асырушы 
резидент еместер, шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ тұлғалар, заңды тұлғалар - резидент еместер
туралы мәліметтерді СТМДБ енгізген кезде) тіркеу куәлігін беру;

      2) тіркеу есебінен шығару туралы салықтық өтінішті қабылдағанын растайтын құжат немесе 
тіркеу есебінен шығару туралы салықтық өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы құжат.

      Көрсетілетін мемлекеттік қызмет нәтижесі қағаз түрде ұсынылады.

      7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс уақыты:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.



      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

      Қабылдау жеделдетілген қызмет көрсетусіз, электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін 
қызметті алушының тіркеу орны бойынша жүргізіледі.

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі 
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық кезекті 
брондауға болады;

      3) портал – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру мынадай жұмыс күнінде 
жүзеге асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:

      СТ МДҚ-на резидент емес туралы мәліметтерді енгізу үшін:

      1) осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартына  сәйкес салықтық өтініш;1-қосымшаға

      2) осы мемлекеттік қызметтер стандартына  сәйкес құжаттар тізбесі;5-қосымшаға

      СТ МДҚ-да тіркеу деректеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін:

      1) осы мемлекеттік қызметтер стандартына  сәйкес салықтық өтініш;1-қосымшаға

      2) СТ МДҚ-да заңды тұлғаның басшысы туралы көрсетілетін қызметті алушының тіркеу 
деректеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін – заңды тұлғаның қатысушыларының 
(акционерлерінің) жалпы жиналысының немесе бір қатысушыдан (акционерден) тұратын заңды тұлғаның
бір қатысушының (акционердің) шешімінің нотариалды куәландырылған көшірмесі;

      3) СТ МДҚ-да заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің басшысы туралы көрсетілетін қызметті 
алушының тіркеу деректеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін – заңды тұлғаның 



уәкілетті органының заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің басшысын тағайындау туралы шешімінің 
не оның өкілеттігін растайтын өзге құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

      СТ МДҚ-нан салық төлеушілерді алып тастау үшін:

      1) осы мемлекеттік қызметтер стандартына ,  және  сәйкес салықтық өтініш;2 3 4-қосымшаларға

      2) Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлғаның, оның филиалдарының, өкілдіктерінің
таратылуына, заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуына, резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық 
бөлімшесі, Қазақстан Республикасының аумағында филиалын, өкілдігін ашпай қызметін жүзеге 
асыратын резидент емес заңды тұлғаның қызметінің тоқтатылуына байланысты тарату салықтық 
есептілігі;

      3) құжаттық тексеру аяқталғаннан және бюджет алдындағы берешегі өтелгеннен кейін – 
Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлғаның таратылуына, қайта ұйымдастырылуына, резидент
емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі қызметінің тоқтатылуына байланысты тарату балансы;

      4) құжаттық тексеру аяқталғаннан кейін бөліну жолымен Қазақстан Республикасының резиденті
заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуына байланысты бөліну балансы;

      5) Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі қызметінің 
тоқтатылуына байланысты Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшенің 
қызметін тоқтату туралы шешімінің көшірмесі;

      6) Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлғаның оңайлатылған тәртіпте таралуына 
байланысты бақылау-кассалық машинаны есептен шығару туралы салықтық өтініші;

      7) Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен 
қайта ұйымдастырылған кездегі тапсыру актісі.

      Егер Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлғаның қызметі тоқтатылатын құрылымдық 
бөлімшесі салықты, төлемақыларды, міндетті зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды 
дербес төлеуші болып танылмаған жағдайда, тарату салықтық есептілігі табыс етілмейді.

      Қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын құжат 
көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады.

      Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.



      Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі қояды.

      Құжаттарды қабылдау кезінде қызмет беруші, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының  көрсетілген құжаттардың түпнұсқасын табыс етуді қоспағанда, 9-тармағында
Мемлекеттік корпорация құжаттардың көшірмесін түпнұсқамен салыстырып тексереді, одан кейін 
көрсетілетін қызметті алушыға түпнұсқасын қайтарады.

      Мемлекеттік корпорация дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат 
негізінде жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу кезінде, көрсетілетін қызметті алушы, егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушы жүгінбеуі себебінен уақытылы берілмеген
құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге
сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде 
Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды;

      порталға:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес электрондық құжат 1-қосымшаға
нысанындағы салықтық өтінішін – бюджетпен есеп айырысу бойынша жауапты қызметкер, көрсетілетін 
қызметті алушының телефон нөмірі, электрондық почта мекенжайы туралы мәліметтерге өзгерістер 
мен (немесе) толықтырулар енгізу үшін.

      Көрсетілетін қызмет берушінің қызметкері мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар жеке басын 
куәландыратын құжаттар туралы, заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер 
ретінде мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нәтижесін алу күні мен уақытын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебесі жіберіледі.

      Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғасының, оның құрылымдық бөлімшесінің, 
Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғасының құрылымдық бөлімшесінің басшысы туралы 
мәліметтердің өзгеруі тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініштің негізінде жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғасының басшысы туралы мәліметтерді өзгерту 
үшін ұсынылған салықтық өтініште заңды тұлға қатысушыларының (акционерлерінің) жалпы 



жиналыстарының немесе бір қатысушыдан (акционерден) тұратын заңды тұлғаның (акционердің) бір 
қатысушысының заңды тұлғаның атқарушы органын тағайындау туралы шешімдерінің нотариалды 
куәландырылған көшірмелері қоса беріледі.

      Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің басшысы туралы мәліметтерді өзгерту үшін ұсынылған
салықтық өтініште заңды тұлғаның уәкілетті органының заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшенің 
басшысын тағайындау туралы шешімінің не оның өкілеттігін растайтын өзге де құжаттың нотариалды 
куәландырылған көшірмелері қоса беріледі.

      Бұл ретте резидент-заңды тұлға, құрылымдық бөлімше, резидент емес-заңды тұлғаның 
құрылымдық бөлімше басшысының салық өтініші келу тәртібінде беріледі. Салықтық өтінішті берген 
кезде "Салықтық өтініштердің нысандарын бекіту туралы" 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 604 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 10175 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша тіркеу есебіне қою туралы 
салықтық өтінішке  сәйкес сауалнама толтырылады.3-қосымшаға

      Келу тәртібінде салықтық өтінішті ұсыну бойынша міндеттеме қосылған құн салығын төлеуші 
болып табылмайтын тұлғаларға және электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінің қатысушыларына
қолданылмайды.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағымен
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорациясының қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жолданады.

      Шағымда:

      1) жеке тұлға - аты, жөні, тегі, почта мекен-жайы, байланыс телефондары;

      2) заңды тұлға - атауы, почта мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Шағымда көрсетілетін қызмет алушының қолы міндетті түрде болуы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорациясының атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Мемлекеттік көрсетілген қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қарауға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      12. Мемлекеттік көрсетілген қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты 
порталдағы "жеке кабинеті", мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай 

 арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.байланыс орталығы

      16. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-
080-7777, 1414.
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"Салық төлеушілерді тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет



 стандартына
5-қосымша

Салық төлеушілердің мемлекеттік деректер қорына көрсетілетін қызметті алушылар (
резидент еместер) туралы мәліметтер енгізу үшін қажетті құжаттар

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми№ 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      Көрсетілетін қызметті алушылар (бейрезидент жеке тұлғалар) үшін:

№

Көрсетілетін 
қызметті 
алушылар 
санаттары

Құжаттар тізбесі

Өтінішті 
тапсыру 
мерзімі

Нотариат куәландырған көшірмелері

Жеке басын 
куәландыратын

құжат

Қазақстан 
Республикасындағы

көздерден 
алынған табыс 

сомасын 
растайтын құжат 
(болған жағдайда

)

Салықтық 
тіркеу 

нөмірін (
немесе оның 
аналогын), 
бейрезидентте
бар болған 
жағдайда, 
көрсете, 

бейрезидентті
инкорпорация 
(азаматтық) 
еліндегі 
салықтық 
тіркеуді 
растайтын 

құжат

Бейрезиденттің 
атынан 

кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге

асыруға, 
келісімшарттарға

қол қоюға 
немесе өзге 
мақсаттарға 
өкілеттіктер 

беруге арналған
шарт (келісім, 
келісімшарт 

немесе өзге де 
құжат), бар 

болған жағдайда

Бірлескен
қызмет 
туралы 
шарт

1 2 3 4 5 6 7

1

Қазақстан 
Республикасында 
жылжымайтын 
мүлік сатып 
алатын, табыс 
салығын төлем 
көзінен есептеу,
ұстау және 
бюджетке аудару 
жөніндегі міндет
пен 
жауапкершілік 
жүктелетін 
табысты төлейтін
салық агенті 
болып табылатын 
резидент емес 
жеке тұлға

Мүлікті 
сатып 
алғанға 
дейін

Қызметін 
жүзеге 



2

Қызметі тұрақты 
мекеме ретінде 
қарастырылатын 
тәуелді агент

асыра 
бастаған 
күннен 
бастап 
күнтізбелік
отыз күн 
ішінде

3

Қазақстан 
Республикасындағы
көздерден төлем 
көзінен салық 
салуға жатпайтын
табыс алатын 
шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ 
адамдар

Қызметін 
жүзеге 
асыра 
бастаған 
күннен 
бастап 
күнтізбелік
отыз күн 
ішінде

4

Резидент 
банктерде шоттар
ашатын жеке 
тұлғалар

Банкте шот
ашқанға 
дейін

5

Қазақстан 
Республикасында 
мүлік, көлік 
құралдары 
салығын немесе 
жер салығын салу
объектісі болып 
табылатын 
мүлікті сатып 
алатын 
шетелдіктер 
немесе 
азаматтығы жоқ 
адамдар

6

Резидент заңды 
тұлғалардың, 
Қазақстан 
Республикасындағы
қызметін филиал,
өкілдік арқылы 
жүзеге асыратын 
бейрезиденттердің
бірінші 
басшылары болып 
табылатын 
шетелдіктер 
немесе 
азаматтығы жоқ 
адамдар

Қызметі тұрақты 
мекеме құруға 

қызметін 
жүзеге 



7

әкелетін 
резидентпен 
жасасқан 
бірлескен қызмет
туралы шартқа 
қатысушы 
бейрезидент 
салық төлеуші

асыру 
басталған 
күннен 
бастап 
күнтізбелік
отыз күн 
ішінде

      көрсетілетін қызметті алушылар (бейрезидент заңды тұлғалар) үшін:

№

Көрсетілетін 
қызметті 
алушылар 
санаттары

Көшірмелерін табыс ету қажет құжаттардың тізбесі
(*белгісі құжаттардың көшірмелерін нотариуста куәландыру қажет дегенді білдіреді, ** белгісі 

құжат тек өкілдіктер қызметкерлерін тіркеген кезде табыс етіледі дегенді білдіреді)

Құрылтай 
құжаттары

*

Осындай құжат
болған кезде 
салықтық 
тіркеу 

нөмірін (
немесе оның 
аналогын) 
көрсетіп, 

бейрезиденттің
инкорпорация 
еліндегі 
салықтық 
тіркелуін 
растайтын 
құжат*

Мемлекеттік 
тіркеу 

нөмірін (
немесе оның 
аналогын) 
көрсете 
отырып, 

бейрезиденттің
инкорпорация 
еліндегі 

мемлекеттік 
тіркеуді 
растайтын 
құжат*

Директорлар
кеңесі 

жиналысының
немесе 
осыған 
ұқсас 

басқару 
органының 
хаттамасы*

Бейрезиденттің 
атынан 

кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге

асыруға, 
келісімшарттарға

қол қоюға 
немесе өзге 
мақсаттарға 
өкілеттіктер 

беруге арналған
шарт (келісім, 
келісімшарт 

немесе өзге де 
құжат), бар 

болған жағдайда
*

Бірлескен
қызмет 
туралы 
шарт*

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Филиал, өкілдік 
ашпай тұрақты 
мекеме арқылы 
қызметін жүзеге 
асыратын 
резидент емес 
заңды тұлға

2

Тиімді басқару 
орны (нақты 
басқару 
органының 
орналасқан жері)
Қазақстан 
Республикасында 
орналасқан шет 
мемлекеттің 



заңнамасына 
сәйкес құрылған 
заңды тұлға

3

Қазақстан 
Республикасында 
жылжымайтын 
мүлік сатып 
алатын, табыс 
салығын төлем 
көзінен есептеу,
ұстау және 
бюджетке аудару 
жөніндегі міндет
пен 
жауапкершілік 
жүктелетін 
табысты төлейтін
салық агенті 
болып табылатын 
резидент емес 
немесе Қазақстан
Республикасындағы
мүлікті және 
Қазақстан 
Республикасында 
жер қойнауын 
пайдалануға 
байланысты 
акцияларды, 
қатысу үлестерін
өткізу кезінде 
құн өсімінен 
түсетін 
табыстардан 
салықты есептеу,
ұстау және 
аударуды дербес 
жүргізетін 
резидент емес

4

Қызметі тұрақты 
мекеме ретінде 
қарастырылатын 
сақтандыру ұйымы
(сақтандыру 
брокері), 
тәуелді агент

5

Қызметі тұрақты 
мекеме құруға 
әкелетін 
резидентпен 
жасасқан 
бірлескен қызмет



туралы шартқа 
қатысушы 
резидент емес

6

Резидент 
банктерде шоттар
ашатын заңды 
тұлғалар

7

Қазақстан 
Республикасында 
аккредиттелген 
шет мемлекеттің 
дипломатиялық 
және соларға 
теңестірілген 
өкілдігі, шет 
мемлекеттің 
консулдық 
мекемесі

Резидент 
шығарған 
акцияларды және 
жер қойнауын 
пайдаланушы 
болып табылатын 
резидент заңды 
тұлғаның 
жарғылық 
капиталына 
немесе 
қатысушысы (
қатысушылары) 
жер қойнауын 
пайдаланушы (жер
қойнауын 
пайдаланушылар) 
болып табылатын 
консорциумның 
жарғылық 
капиталына 
қатысу үлестерін
;
резидент заңды 
тұлға шығарған 
акцияларды және 
резидент заңды 
тұлғаның немесе 
консорциумның 
жарғылық 
капиталына 
қатысу үлестерін
; 
резидент емес 
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заңды тұлға 
шығарған 
акцияларды және 
резидент емес 
заңды тұлғаның 
немесе 
консорциумның 
жарғылық 
капиталына 
қатысу үлестерін
сатып алатын (
өткізетін) табыс
салығын төлем 
көзінен есептеу,
ұстау және 
бюджетке аудару 
жөніндегі міндет
пен 
жауапкершілік 
жүктелген салық 
агенті болып 
табылатын немесе
салық агенті 
болып 
табылмайтын 
тұлғадан құн 
өсімі түрінде 
табыс алатын 
резидент емес 
осындай табыс 
сомасына 
белгіленген 
мөлшерлемені 
қолдану жолымен 
табыс салығын 
есептеуді дербес
жүргізетін 
резидент емес

Мынадай шарттар 
орындалмаған 
жағдайда бағалы 
қағаздарды, 
қатысу үлестерін
сатып алатын 
резидент емес:
акцияларды 
немесе қатысу 
үлестерін өткізу
күніне салық 
төлеушінің осы 
акцияларды 
немесе қатысу 
үлестерін үш 
жылдан астам 
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иеленуі; 
эмитент заңды 
тұлғаның немесе 
қатысу үлесі 
өткізілетін 
заңды тұлғаның 
немесе қатысу 
үлесін 
консорциумда 
өткізетін 
осындай 
консорциумға 
қатысушының жер 
қойнауын 
пайдаланушы 
болып табылмауы;
эмитент-заңды 
тұлға немесе 
өзіндегі қатысу 
үлесі 
өткізілетін 
заңды тұлға 
активтері 
құнының немесе 
өзіндегі қатысу 
үлесі 
өткізілетін 
консорциумға 
қатысушылар 
активтері жалпы 
құнының 50 
пайыздан азын 
осындай өткізу 
күніне жер 
қойнауын 
пайдаланушылар (
жер қойнауын 
пайдаланушы) 
болып табылатын 
тұлғалардың (
тұлғаның) 
мүлкі құрау 
талаптары 
орындалған кезде
қолданылады. 
Жерасты суларын 
өз мұқтажы үшін 
өндіру құқығына 
ие болғандықтан 
ғана жер 
қойнауын 
пайдаланушы 
болып табылатын 
осындай 



пайдаланушы осы 
тармақшаның 
мақсатында жер 
қойнауын 
пайдаланушы 
болып танылмайды

 "Салық төлеушілерді тіркеу"
 мемлекеттiк көрсетілетін қызмет
 стандартына 6-қосымша

      (Тегі, аты, әкесінің аты бар болған кезде

      (бұдан әрі – Т.А.Ә.), не қызмет алушы

      ұйымның атауы)

      _________________________________________

      (қызмет алушының мекен-жайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан

      Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының  2-тармағын20-бабы

      басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік

      корпорациясының филиалының № ____ бөлімі (мекен-жайын көрсету) Сіздің

      "Салық төлеушілерді тіркеу" мемлекеттiк көрсетілетін қызмет

      стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын,

      атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:



      1) ________________________________________;

      2)

      2) ________________________________________;

      3) ________________________________________;

      ұсынбаудан көрінетін "Салық төлеушілерді тіркеу" мемлекеттік

      көрсетілетін қызметке құжаттарды қабылдаудан бастартады.

      Осы қолхат әрбір тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.

      Т.А.Ә. (ХҚКО қызметшісі) (қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә. _____________

      Телефоны _____________

      Алды: Т.А.Ә. / қызметті алушының қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

4-қосымша

"Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі" мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017  (алғашқы ресми жарияланған№ 418
күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

5-қосымша

"Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты



      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017  (алғашқы ресми № 418
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (
бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 
және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы аумақтық 
органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдауды көрсетілетін қызметті беруші:

      1) қызмет көрсету орталығы арқылы;

      2) "Салық төлеушінің кабинеті" (бұдан әрі – Салық төлеушінің кабинеті) веб-қосымшасы 
арқылы;

      3) резидент заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу кезінде – Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің 
ұлттық тізілімі арқылы жүзеге асырады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беруді көрсетілетін қызметті беруші:

      1) қызмет көрсету орталығы арқылы;

      2) Салық төлеушінің кабинеті арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) қосылған құн салығы (бұдан әрі – ҚҚС) бойынша тіркеу есебіне қою – 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде:

      ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш берген күннен бастап – ҚҚС бойынша 
тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтінішті келу тәртібімен қағаз жеткізгіште немесе 
электрондық нысанда берген тұлғалар үшін;

      Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап –
жаңа тіркелген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары үшін;



      2) ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару не немесе ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығарудан бас
тарту – салықтық өтініш табыс етілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

      3) ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлігін (бұдан әрі – ҚҚС куәлігі) ауыстыру – 3 
(үш) жұмыс күні ішінде;

      4) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут;

      5) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20 (
жиырма) минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электронды (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою;

      2) ҚҚС куәлігін ауыстыру;

      3) ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару;

      4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда
және негіздемелер бойынша ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығарудан бас тарту туралы дәлелді жауабы
болып табылады.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық (ішінара 
автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.

      Қызметті берушіге қызметті алушы келу тәртібімен, әлде Салық төлеушінің кабинеті арқылы, 
әлде Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары мемлекеттік тіркелу кезінде жүгінген 
жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды 
адамының электрондық цифрлық қолымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат 
нысанында Салық төлеушінің кабинетіне жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – қызметті алушы) тегін 
негізде көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:



      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Салық төлеушінің кабинеті – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 
техникалық үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі 
жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

      9. Көрсетілетін қызметті алушы (резидент заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасындағы 
қызметін филиалдар, өкілдіктер арқылы жүзеге асыратын резидент еместер, дара кәсіпкерлер) 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою, ҚҚС куәлігін ауыстыру, ҚҚС бойынша тіркеу есебінен 
шығару үшін – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
салықтық өтініш;

      2) ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару үшін – ҚҚС бойынша тарату декларациясы;

      Салық төлеушінің кабинетіне:

      электрондық құжат нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға 
сәйкес салықтық өтініш – ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою үшін;

      Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне:

      "ҚҚС төлеуші ретінде тіркеу" белгісін қоя отырып заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы 
өтініш.

      Қызметті берушіге шағымданған кезде, құжаттар пакетін қабылдаған күні мен уақытын 
көрсетумен, қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.

      Салық төлеушінің кабинеті арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік 
қызметті алу үшін жолданған сұрау салудың қабылданғаны туралы мәлімет жолданады.



      10. Егер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)
" Қазақстан Республикасы Кодексінің 571 бабының  көзделген ҚҚС бойынша тіркеу 4-тармағымен
есебінен шығару кезінде бір мезгілде мынадай шарттар сақталмаса:

      салықтық өтініш берген жылдың алдындағы күнтізбелік жыл үшін көрсетілетін қызметті 
алушының салық салынатын айналымының мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және
тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 30000 еселенген 
мөлшерінен асып түссе;

      салықтық өтініш берілген ағымдағы күнтізбелік жылдың бастапқы кезеңі үшін көрсетілетін 
қызметті алушының салық салынатын айналымының мөлшері республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 
30000 еселенген мөлшерінен асып түссе, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін 
негіздемелер болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 
көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне
, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:

      1) Жеке тұлғаның – тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, байланыс телефондары 
көрсетіледі;

      2) Заіды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс номірі мен күні көрсетіледі.

      Шағым қызметті алушымен қол қойылуы қажет.

      Қызметтті алушы шағымында оның тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, күні көрсетілуі 
қажет.

      Қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 
көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.



      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      "Электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы шағымдану тәртібі туралы 
ақпаратты бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де
талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін қызметті
электрондық нысанда Салық төлеушінің кабинеті арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу 
мүмкіндігі бар.

      16. Бірыңғай байланыс орталығының байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

"Қосылған құн салығын
төлеушілерді тіркеу есебі"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына қосымша

     



Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің



 2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

6-қосымша

"Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі" мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми № 631
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (
бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар 
аумақтарындағы аумақтық органдары (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші қызмет көрсету орталықтары немесе веб-қосымша "Салық 
төлеушінің кабинеті" (бұдан әрі – салық төлеушінің кабинеті) арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) тіркеу есебіне қою – салықтық өтінішті қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде;

      2) электрондық цифрлық қолтаңбаны (бұдан әрі – ЭЦҚ) жою немесе ауыстыру – көрсетілетін 
қызметті алушы салықтық өтінішті табыс еткен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей.



      Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді;

      3) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің барынша 
рұқсат берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік 
корпорацияда – 15 (он бес) минут;

      4) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
барынша рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) 
минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) ЭЦҚ беру;

      2) ЭЦҚ жою;

      3) ЭЦҚ ауыстыру болып табылады.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі салық төлеушінің тұрғылықты немесе орналасқан жері 
бойынша мемлекеттік кірістер органдарының бөлімшелерінде беріледі.

      7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек күту тәртібімен көрсетіледі.



      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі, 
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден сенбіге дейін, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес түскі
үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті брондауға болады
.

      3) портал, салық төлеушінің кабинеті – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке 
күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерін беру мынадай жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушыне нотариалды куәландырылған сенімхаты бойынша оның өкілі 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша салықтық 
өтініш.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады.

      Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік корпорация 
құжаттардың көшірмесін түпнұсқамен салыстырып тексереді, одан кейін көрсетілетін қызметті 
алушыға түпнұсқасын қайтарады.

      Мемлекеттік корпорация дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат 
негізінде жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорация арқылы алған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
Мемлекеттік корпорация ұсынған нысан бойынша ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді;



      порталға:

      электрондық құжат нысанындағы салықтық өтініш.

      Көрсетілетін қызмет берушінің қызметкері мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар жеке басын 
куәландыратын құжаттар туралы, заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер 
ретінде мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебесі жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағымен
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорациясының қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 2-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағымдар жазбаша түрде:



      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 15-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жолданады.

      Шағымда:

      1) жеке тұлға – аты, жөні, тегі, почта мекен-жайы, байланыс телефондары;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі

      Шағымда көрсетілетін қызмет алушының қолы міндетті түрде болуы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Мемлекеттік көрсетілген қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қарауға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Мемлекеттік көрсетілген қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар



      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты 
порталдағы "жеке кабинеті", мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай 

 арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.байланыс орталығы

      16. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-
080-7777, 1414.

 "Электрондық салық төлеуші
 ретінде тіркеу есебі"
 мемлекеттік көрсетілетін
 қызмет стандартына
 1-қосымша

     



 "Электрондық салық төлеуші
 ретінде тіркеу есебі"
 мемлекеттік көрсетілетін
 қызмет стандартына
 2-қосымша



      (Тегі, аты, әкесінің аты бар болған

      кезде (бұдан әрі – Т.А.Ә.), не

      қызмет алушы ұйымның атауы)

      __________________________________

      (қызмет алушының мекен-жайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 
сәуірдегі Заңының  2-тармағын басшылыққа ала отырып, "Халыққа қызмет көрсету орталығы" 20-бабы
РМК филиалының № ____ бөлімі (мекен-жайын көрсету) Сіздің "Электрондық салық төлеуші ретінде 
тіркеу есебі" мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың
толық топтамасын, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      4) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) ________________________________________;

      ұсынбаудан көрінетін "Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметке құжаттарды қабылдаудан бастартады.

      Осы қолхат әрбір тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.

      Т.А.Ә. (ХҚКО қызметшісі) (қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә. _____________

      Телефоны _____________

      Алды: Т.А.Ә. / қызметті алушының қолы



      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

7-қосымша

"Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге
(импорттаушыларға), сондай-ақ акцизделетін өнімдердің кейбір
түрлерін, авиациялық отын мен мазут өндірушілер мен
импорттаушылардың тауарларына дербес сәйкестендіру нөмірін
(ДСН-код) беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге (импорттаушыларға), сондай-ақ 
акцизделетін өнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут өндірушілер мен 
импорттаушылардың тауарларына дербес сәйкестендіру нөмірін (ДСН–код) беру" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің облыстар, Астана 
және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беруді:

      1) көрсетілетін қызметті беруші "Акцизделетін тауарлар мен жекелеген мұнай өнімдерінің 
түрлерін өндіру және айналымына бақылау жасау" ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – Акциз АЖ) арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) мұнай өнімдерін өндірушілерді, мұнай өнімдерін импорттауды жүзеге асыратын мұнай 
өнімдерін көтерме жеткізушілерді ДСН–кодтары берілгені туралы жазбаша хабарлама – көрсетілетін 
қызметті алушы құжаттарды берген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      2) темекі өнімдерін Қазақстан Республикасында өндіру саласындағы қызметті немесе 
Қазақстан Республикасының кедендік аумағына импорттауды жүзеге асыратын көрсетілетін қызметті 



алушыларға ДСН–кодын беру туралы жазбаша хабарлама – көрсетілетін қызметті алушы темекі 
өнімдерін сатуды бастағанға дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей.

      3) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің барынша 
рұқсат берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік 
корпорацияда – 15 (он бес) минут;

      4) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
барынша рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) 
минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі ДСН–кодын беру туралы жазбаша хабарлама болып 
табылады.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – қызметті алушы) тегін 
негізде көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00–
ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00
–ден 14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі, 
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден сенбіге дейін, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес түскі
үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті брондауға болады
.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      9. Көрсетілетін қызметті алушы не нотариалды куәландырылған сенімхаты бойынша оның өкілі 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:

      1) мұнай өнімдерін өндірушілерге, мұнай өнімдерін импорттауды жүзеге асыратын мұнай 
өнімдерін көтерме жеткізушілерге және Қазақстан Республикасында өндірілетін немесе Қазақстан 
Республикасының аумағына әкелінетін мұнай өнімінің әрбір атауына ДСН-кодтарын беруге осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінім:

      өндірушілерге – мұнай өнімдерін өндіруді жүзеге асыру басталғанға дейін;

      импортаушыларға – мұнай өнімдерін әкелуді (оның ішінде импортты) жүзеге асыру басталғанға
дейін;

      2) қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын құжат;

      3) мұнай өнімінің сәйкес түріне мынадай құжаттардың көшірмелерін:

      отынның Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес келуі туралы декларацияның және (
немесе) сапасы (паспорты) туралы құжаттың – импорттаушы табыс етеді;

      сапасы (паспорты) туралы құжат, отынды сынау хаттамасы және (немесе) отынның Кеден 
одағының техникалық регламентіне сәйкес келуі туралы декларацияның – мұнай өнімдерін өндірушілер
табыс етеді;

      4) Қазақстан Республикасында өндірілген және тауарларды еркін айналымға шығарудың 
кедендік режимінде Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелінетін темекі өнімдерінің 
әрбір таңбасына берілетін ДСН-кодын беруге темекі өнімдерінің жаңа таңбаларын сатуды жүзеге 
асыру жоспарланып отырған айдың 1 күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей – осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінім;

      5) қораптағы немесе бумадағы темекі өнімдерінің атауын, бірлік санын және фильтрінің 
бар-жоғын көрсете отырып, Қазақстан Республикасында өндірілетін немесе Қазақстан 
Республикасының кедендік аумағына импорттайтын темекі өнімдері таңбаларының тізбесі.

      Мемлекеттік корпорациясында дайын құжаттардың берілуі тиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат негізінде жеке басын куәландыратын құжатты (не оның нотариалды куәландырылған 
сенімхаты бойынша өкілі) көрсеткен кезде жүзеге асырылады.

      Мұнай өнімдерін өндірушілерге, мұнай өнімдерін импорттауды жүзеге асыратын мұнай 
өнімдерін көтерме жеткізушілерге және Қазақстан Республикасында өндірілетін немесе Қазақстан 
Республикасының аумағына әкелінетін мұнай өнімінің әрбір атауына ДСН-кодтарын беруге және 
Қазақстан Республикасында өндірілген және тауарларды еркін айналымға шығарудың кедендік 
режимінде Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелінетін темекі өнімдерінің әрбір 



таңбасына берілетін ДСН-кодын беруге арналған өтінімді көрсетілетін қызметті алушы электрондық 
түрде Акциз АЖ арқылы береді.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде құжаттар 
топтамасының қабылданғаны туралы белгімен, құжаттар топтамасын қабылдау күні және уақыты 
көрсетілген талонды алады.

      Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорациясының қызметкері құжаттардың көшірмесін 
түпнұсқамен салыстырып тексереді, содан кейін осы құжатты көрсетілетін қызметті алушыға 
қайтарады.

      Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі қояды.

      "Акциз АЖ" салық төлеуші үшін клиенттік қосымшасы" арқылы жүгінген кезде көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету үшін өтінімнің қабылданғаны/қабылданбағаны туралы 
электрондық растау/хабарлама алады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорациясы арқылы алған жағдайда ақпараттық 
жүйелерде бар, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін 
Мемлекеттік корпорациясы ұсынған нысан бойынша береді.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.07.2016 № 404 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағымен
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорациясының қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 3-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін
қызметті берушілердің және (немесе) олардың лауазымды
адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің



мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      ХҚКО қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым www.con.gov.kz ХҚКО 
интернет–ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) Жеке тұлғаның – тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, байланыс телефондары 
көрсетіледі;

      2) Заңды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс номірі мен күні көрсетіледі.

      Шағым қызметті алушымен қол қойылуы қажет.

      Қызметті алушының шағымында оның тегі мен аты–жөні, пошталық мекенжайы, күні көрсетілуі 
қажет.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына, ХҚКО келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.



      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      "Электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі–портал) арқылы шағымдану тәртібі туралы 
ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасы болған кезде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті электрондық нысанда ЕБТ АЖ, Акциз АЖ арқылы алуға мүмкіндігі 
бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  Бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

 

"Мұнай өнімдерінің жекелеген
түрлерін өндірушілерге

(импорттаушыларға), сондай-ақ
акцизделетін өнімдердің кейбір

түрлерін, авиациялық отын мен мазут
өндірушілер мен импорттаушылардың
тауарларына дербес сәйкестендіру



нөмірін (ДСН-код) беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына

1–қосымша

Мұнай өнімдерінің импортын жүзеге асыратын мұнай өнімдерін
өндірушілерге, мұнай өнімдерін көтерме жеткізушілерге
ДСН-кодын беруге өтінім

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      _____________________________________

      ______________________________бойынша

      (облысы/қаласы)

      салық органының басшысы _____________

      20___ жылғы "__" ____________________

      Салық төлеушінің атауы:

      Субъектінің ЖСН/БСН-і:

      Субъектінің түрі (өндіруші, импорттаушы):

      Мұнай өнімін өндіруші ел:

      Субъектінің әкімшілік-аумақтық бірлігі:

Р
/
с
№

Мұнай өнімінің түрі (
бензин - 1, дизель отыны 
- 2, мазут - 3, авиаотын 

- 4) (түсетін тізім)

Мұнай өнімінің 
атауы (егер бұдан
бұрын берілмеген 

жағдайда 
енгізіледі)

Техникалық
сипаттама 
(МЕМСТ, ТШ
және т.б.)

Сапа паспорттың (сынақ 
хаттамасы) немесе 

сәйкестік сертификаттың (
сәйкестік туралы 

декларация) көшірмесі

1 2 3 4 5

1

2

      Басшы _____________________________________ ___________________



      (аты-жөні) (қолы)

 

"Мұнай өнімдерінің жекелеген
түрлерін өндірушілерге

(импорттаушыларға), сондай-ақ
акцизделетін өнімдердің кейбір

түрлерін, авиациялық отын мен мазут
өндірушілер мен импорттаушылардың
тауарларына дербес сәйкестендіру

нөмірін (ДСН-код) беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына

1–қосымша

      _________________________________бойынша

      (облысы/қаласы)

      Мемлекеттік кірістер органының басшысына

      ________________________________________

      (шаруашылық етуші субъектінің

      атауы, ЖСН/БСН-і, орналасқан жері

      20___жылғы "__"_________________________

Темекі өнімдеріне ДСН-кодтарын беруге өтінім

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

р
/
с
№

Темекі 
өнімдерінің
таңбасы

Темекі өнімдерінің (сигареттер,
папиростар, сигаралар немесе 
сигариллалар) атауы

Қораптағы (бумадағы) 
темекі өнімдерінің 
бірлік саны, (дана)

Сүзгінің 
бар-жоғы, (
бар/жоқ)

1
.

2
.

      

      Басшы ______________________ _____________

      (аты-жөні) (қолы) МО



 

"Мұнай өнімдерінің жекелеген 
түрлерін

өндірушілерге (импорттаушыларға), 
сондай-ақ

акцизделетін өнімдердің кейбір 
түрлерін,

авиациялық отын мен мазут 
өндірушілер мен

импорттаушылардың тауарларына дербес
сәйкестендіру нөмірін (ДСН-код) беру

"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына
3–қосымша

      (көрсетілетін қызметті алушының тегі,

      аты, болған кезде әкесінің аты (бұдан әрі – аты-жөні),

      не ұйымының атауы) ________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 20-бабы  басшылыққа ала отырып, "Халыққа қызмет көрсету орталығы" РМК 2-тармағын
филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын табыс етпеуіңізге байланысты 
"Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге (импорттаушыларға), сондай-ақ акцизделетін 
өнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут өндірушілер мен импорттаушылардың 
тауарларына дербес сәйкестендіру нөмірін (ДСН-код) беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге 
құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      1) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3)...

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (ХҚКО қызметкері) (қолы)



      Орындаушы: аты-жөні_____________

      Телефон __________

      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

8-қосымша

"Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтуды, уақытша және
банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығы бар
адамдарды тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми жарияланған№ 150
күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуір
№ 284 бұйрығына

9-қосымша

      Ескерту. 9-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми№ 631
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

10-қосымша

"Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.



      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға 
тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ портал арқылы жүгінгенде:

      лицензия беру, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  10–тармағында
көзделген жағдайларда және негіздемелер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
дәлелді жауабы – 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияны қайта ресімдеу – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      лицензияның телнұсқасын беру – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап
2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.

      Көрсетілетін қызметті беруші ұсынылған құжаттардың толық еместігін анықтаған жағдайда 
көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді түрде бас тартады.

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің барынша 
рұқсат берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік 
корпорацияда – 15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
барынша рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) 
минут.



      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі лицензия, қайта ресімделген лицензия, 
лицензияның телнұсқасы, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген10–тармағында
жағдайларда және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы электрондық құжат нысанындағы уәжделенген жауабы болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде
.

      Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушының "жеке кабинетіне" жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға
қағаз тасымалдағышта жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық форматта 
ресімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті алдамының мөрімен 
және қолымен куәландырылады.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетіледі.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2008 жылғы 10 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  сәйкес жекелеген қызмет түрлерімен айналысу Кодексіне
құқығы үшін лицензиялық алым мөлшерлемелері (бұдан әрі – лицензиялық алым) республикалық бюджет
туралы заңда белгіленген және алымды төлеу күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш (
бұдан әрі – АЕК) мөлшері негізге алына отырып белгіленеді және мынаны құрайды:

      1) лицензияны беру кезінде – 500 АЕК;

      2) лицензияны қайта ресімдеу кезінде – лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 %-ын 
құрайды, алайда 4 АЕК–тен артық емес;

      3) лицензияның телнұсқасын беру кезінде – лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 %-
ын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер және банктік операциялардың жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақша және қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге 
асырылады.



      Портал арқылы сұрау берілген жағдайда, төлем "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі (бұдан 
әрі – ЭҮТШ) арқылы жүзеге асырылады.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі, 
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден сенбіге дейін, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес түскі
үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті брондауға болады
.

      3) портал – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге
асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы, не нотариалды куәландырылған сенімхаты бойынша оның өкілі
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;1 2-қосымшаға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың көшірмесі;

      темекі өнімдерін өндіруші әзірлеген және толтырған өндіріс паспорты;



      аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда жалға беру немесе өтеусіз 
пайдалану шартының көшірмесі;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес темекі өнімдерін 3-қосымшаға
өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік талаптарына мәліметтер 
нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе 5-қосымшаға сәйкес өтініш;4

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;

      3) лицензия жоғалған, бүлінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы лицензияның 
телнұсқасын алуға, порталдағы тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мәліметтерді алу 
мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана мынадай құжаттарды ұсына отырып жүгінеді:

      еркін нысандағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың көшірмелері.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады;

      Мемлекеттік корпорацияға:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;1 2-қосымшаларға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;

      темекі өнімдерін өндіруші әзірлеген және толтырған өндіріс паспорты;



      аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда жалға беру немесе өтеусіз 
пайдалану шарты;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес темекі өнімдерін 3-қосымшаға
өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік талаптарына мәліметтер 
нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе 5-қосымшаға сәйкес өтініш;4

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттар;

      3) лицензия жоғалған, бүлінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы лицензияның 
телнұсқасын алуға, порталдағы тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мәліметтерді алу 
мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана мынадай құжаттарды ұсына отырып жүгінеді:

      еркін нысандағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорациясы құжаттардың электрондық көшірмесін 
түпнұсқамен салыстырып тексереді, содан кейін түпнұсқасын көрсетілетін қызметті алушыға 
қайтарады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмеген жағдайда, мемлекеттік 
қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйелерде бар, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорациясында дайын құжаттарды беру тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхат негізінде жеке басын куәландыратын құжатты (не болмаса нотариалды куәландырылған 
сенімхаты бойынша оның өкілі) көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.



      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушы жүгінбеуі себебінен уақытылы берілмеген
құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге
сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде 
Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды;

      порталға:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес 1 2-қосымшаларға
электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

      темекі өнімдерін өндіруші әзірлеген және толтырған өндіріс паспортының электрондық 
көшірмесі;

      аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда жалға беру немесе өтеусіз 
пайдалану шартының электрондық көшірмесі;

      электрондық құжат нысанындағы темекі өнімдерін өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру 
үшін қойылатын біліктілік талаптарына мәліметтер нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе 5-қосымшаға сәйкес электрондық 4
құжат нысанындағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куәландыратын құжаттар туралы, 
заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы, құқық белгілейтін құжаттар туралы мәліметтерді уәкілетті орган тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден портал арқылы уәкілетті лауазымды адамдардың ЭЦҚ-мен куәландырылған 
электрондық құжат нысанында алады.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.



      Көрсетілетін қызметті беруші, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

      Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебесі жіберіледі.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Егер:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілетін қызметті алушылардың осы санаты үшін
қызмет түрімен айналысуға тыйым салынған;

      2) лицензиялық алым енгізілмеген;

      3) өтініш беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

      4) лицензиар тиісті келісуші мемлекеттік органнан өтініш берушінің лицензиялау кезінде 
қойылатын талаптарға сәйкес келмейтіні туралы жауап алған;

      5) өтініш берушіге қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе жекелеген қызмет 
түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) 
болған;

      6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот өтініш беруші-борышкерге лицензия беруге 
уақытша тыйым салған жағдайлар мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер 
болып табылады.

      Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағымен
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорациясының қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14-тармағында
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жолданады.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО-ның кеңсесінде оны 
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін қызметті
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

"Темекі өнімдерінің өндірісіне 
лицензия

беру" мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет

стандартына
1-қосымша

Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініші

      Кімге

      _____________________________________________________________________



      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште ______ (
лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруіңізді 
сұраймын.

      Заңды тұлғаның мекенжайы ______________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың (
стационарлық үй-жайдың) нөмірі)

      Электрондық почтасы ___________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Факс __________________________________________________________

      Банктік шоты___________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың (
стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар___________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;



      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы ____________ _____________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы "___" _________

 

"Темекі өнімдерінің өндірісіне
лицензия беру" мемлекеттік 

көрсетілетін
қызмет стандартына

2-қосымша

Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініші

      Кімге

      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште _______ (
лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруді сұраймын.

      Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы __________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)



      Электрондық почтасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты_________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар___________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Жеке тұлға ____________ _____________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы "___" _________

 

"Темекі өнімдерінің өндірісіне
лицензия беру" мемлекеттік

көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша

Темекі өнімдерін өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік
талаптарына мәліметтер нысандары



      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      1. Темекі өнімдерін өндірушінің өндірістік паспортында көрсетілген өндірістің

      технологиялық схемасына сәйкес келетін темекі өнімдерін өндіру кезінде пайдаланылатын

      технологиялық жабдық:

      мыналар:

      1) жабдықтың атауы _________________________________________;

      2) түрі ____________________________________________________;

      3) маркасы _________________________________________________;

      4) жабдықтың өнімділігі ____________________________________;

      5) саны ____________________________________________________;

      6) жабдықты сатып алуды растайтын құжаттың нөмірі мен күні __;

      7) соңғы және кейінгі тексеру (калибрлеу) күні ___________ көрсетілсін.

      2. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету

      саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін өлшем құралдары:

      мыналар:

      1) өлшем құралының атауы ___________________________________;

      2) түрі ____________________________________________________;

      3) маркасы _________________________________________________;

      4) саны ____________________________________________________;

      5) соңғы және кейінгі тексеру (калибрлеу) күні ____________ көрсетілсін.



      3. Темекі өнімдерінің өндірісін технологиялық бақылау бойынша зертханалар:

      Болған кезде мыналар:

      1) аккредиттеу аттестатын (куәлігін) берген орган __________;

      2) аттестаттың (куәліктің) қолданыс мерзімі ________________;

      3) аккредиттеу (аттестаттау) саласы ________________________;

      4) аккредиттеу аттестатының (куәлігінің) нөмірі және күні ____________;

      5) берген орны ____________________________________________ көрсетілсін.

      4. Барлық тауар белгілерінің дәл және толық атауларын көрсете отырып, өндірілетін

      өнім тізбесі:

      мыналар:

      1) барлық тауар белгілерінің дәл және толық атауларын көрсете отырып, өндірілетін

      өнімнің дәл және толық атауы _________________;

      2) тауар белгісін тіркеу нөмірі және күні __________________ көрсетілсін.

      5. "Техникалық реттеу туралы" 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасы

      Заңының талаптарына сәйкес келетін нормативтік техникалық құжаттар:

      техникалық құжаттаманың болуы көрсетілсін:

      1) стандарттың нөмірі және күні ____________________________;

      2) техникалық регламенттің нөмірі және күні ________________;

      3) технологиялық нұсқаулық нөмірі және күні (болған кезде)

      ________________________________________________________________;



      4) басқа құжаттама (болған кезде) __________________________.

 

"Темекі өнімдерінің өндірісіне
лицензия беру"

мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына

4-қосымша

      (Тегі, аты, болса әкесінің аты

      (бұдан әрі – аты-жөні)

      немесе көрсетілетін қызметті алушы

      ұйымның атауы)

      _________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 20-бабының  басшылыққа ала отырып, "Халыққа қызмет көрсету 2) тармағын
орталығы" РМК филиалының №__ бөлімі (мекенжайын көрсету) құжаттарды қабылдаудан Сіздің "Темекі 
өнімдерінің өндірісіне лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 
тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты, мемлекеттік қызметін 
көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      жоқ құжаттардың атауы:

      1) _______________________________;

      2) _______________________________;

      3) ....

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден екі данада жасалды.

      (ХҚКО қызметкерінің) аты-жөні (қолы)

      Орындаушы. аты-жөні



      Телефон.

      Алдым: аты-жөні / көрсетілетін қызметті алушының қолы

      20__ ж. "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

11-қосымша

"Этил спиртінің өндірісіне лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Этил спиртінің өндірісіне лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі 
– мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету тәртiбi

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік корпорацияға тапсырған 
сәттен бастап, сондай-ақ портал арқылы жүгінгенде:



      лицензия беру, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  10–тармағында
көзделген жағдайларда және негіздемелер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
дәлелді жауабы – 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияны қайта ресімдеу – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      лицензияның телнұсқасын беру – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап
2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.

      Көрсетілетін қызметті беруші ұсынылған құжаттардың толық еместігін анықтаған жағдайда 
көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді түрде бас тартады.

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің барынша 
рұқсат берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік 
корпорацияда – 15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
барынша рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) 
минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі лицензия, қайта ресімделген лицензия, 
лицензияның телнұсқасы, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген10–тармағында
жағдайларда және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы электрондық құжат нысанындағы уәжделенген жауабы болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде
.

      Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушының "жеке кабинетіне" жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға қағаз тасымалдағышта жүгінген кезде 
көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесі басып шығарылады, және көрсетілетін қызметті алушыға қағаз тасымалдағышта 
беріледі.



      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетіледі.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2008 жылғы 10 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  сәйкес жекелеген қызмет түрлерімен айналысу Кодексіне
құқығы үшін лицензиялық алым мөлшерлемелері (бұдан әрі – лицензиялық алым) республикалық бюджет
туралы заңда белгiленген және алымды төлеу күнi қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiш (
бұдан әрi – АЕК) мөлшерi негiзге алына отырып белгiленедi және мынаны құрайды:

      1) лицензияны беру кезінде – 3000 АЕК;

      2) лицензияны қайта ресімдеу кезінде – лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 %-ын 
құрайды, алайда 4 АЕК–тен артық емес;

      3) лицензияның телнұсқасын беру кезінде – лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 %-
ын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер және банктік операциялардың жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма–қол ақшалай және қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге
асырылады.

      Портал арқылы сұрау берілген жағдайда, төлем "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі (бұдан 
әрі – ЭҮТШ) арқылы жүзеге асырылады.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі, 
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден сенбіге дейін, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес түскі
үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.



      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті брондауға болады
.

      3) портал – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге
асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы, не нотариалды куәландырылған сенімхаты бойынша оның өкілі
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;1 2-қосымшаға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың көшірмесі;

      этил спиртін өндіруші әзірлеген және толтырған өндіріс паспорты;

      этил спиртінің қажетті көлемін өндіруге мүмкіндік беретін жабдықтың пайдалану – 
техникалық сипаттамасын қамтитын жабдықтың паспорттарының көшірмелерін қоса бере отырып, өтініш
беруші жүргізетін өндірістік қуат есебінің көшірмесі;

      ұйымның теңгеріміне технологиялық жабдықты қабылдау туралы бухгалтерлік (есептік) 
құжаттардың көшірмелері;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес этил спиртін өндіру 3-қосымшаға
саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік талаптарына мәліметтер нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4 немесе 5-қосымшаға сәйкес өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;



      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;

      3) лицензия жоғалған, бүлінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы лицензияның 
телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға парталдағы 
тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мәліметтерді алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана 
мынадай құжаттарды ұсына отырып жүгінеді:

      еркін нысандағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың көшірмесі.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады.

      Мемлекеттік корпорацияға:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;1 2-қосымшаларға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;

      этил спиртін өндіруші әзірлеген және толтырған өндіріс паспорты;

      этил спиртінің қажетті көлемін өндіруге мүмкіндік беретін жабдықтың пайдалану - 
техникалық сипаттамасын қамтитын жабдықтың паспорттарының көшірмелерін қоса бере отырып, өтініш
беруші жүргізетін өндірістік қуат есебі;

      ұйымның теңгеріміне технологиялық жабдықты қабылдау туралы бухгалтерлік (есептік) 
құжаттар;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес этил спиртін өндіру 3-қосымшаға
саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік талаптарына мәліметтер нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:



      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4 немесе 5-қосымшаға сәйкес өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттар;

      3) лицензия жоғалған, бүлінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға лицензияның телнұсқасын алу үшін, порталдағы тиісті 
ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мәліметтерді алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана мынадай
құжаттарды ұсына отырып жүгінеді:

      еркін нысандағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорациясы құжаттардың электрондық көшірмесін 
түпнұсқамен салыстырып тексереді, содан кейін түпнұсқаны көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады
.

      Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Мемлекеттік корпорациясында дайын құжаттарды беру тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхат негізінде жеке басын куәландыратын құжатты (не нотариалды куәландырған сенімхаты бойынша
оның өкілі) көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде бар, заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушы жүгінбеуі себебінен уақытылы берілмеген
құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге
сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде 
Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды.

      порталға:



      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес 1 2-қосымшаларға
электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

      этил спиртін өндіруші әзірлеген және бекіткен өндіру паспортының электрондық көшірмесі;

      этил спиртінің қажетті көлемін өндіруге мүмкіндік беретін жабдықтың пайдалану - 
техникалық сипаттамасын қамтитын жабдықтың паспорттарының көшірмелерін қоса бере отырып, өтініш
беруші жүргізетін өндірістік қуат есебінің электрондық көшірмесі;

      ұйымның теңгеріміне технологиялық жабдықты қабылдау туралы бухгалтерлік (есептік) 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

      этил спиртін өндіру саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік 
талаптарына мәліметтер нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4 немесе 5-қосымшаға сәйкес электрондық 
құжат нысанындағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куәландыратын құжаттар туралы, 
заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы мәліметтерді уәкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден портал арқылы 
уәкілетті лауазымды тұлғалардың ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында алады.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Көрсетілетін қызметті беруші, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.



      Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебесі жіберіледі.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мынадай жағдайлар, егер:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілетін қызметті алушылардың осы санаты үшін
қызмет түрімен айналысуға тыйым салынған;

      2) лицензиялық алым енгізілмеген;

      3) өтініш беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

      4) лицензиар тиісті келісуші мемлекеттік органнан өтініш берушінің лицензиялау кезінде 
қойылатын талаптарға сәйкес келмейтіні туралы жауап алған;

      5) өтініш берушіге қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе жекелеген қызмет 
түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) 
болған;

      6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот өтініш беруші-борышкерге лицензия беруге 
уақытша тыйым салған жағдайлар мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер 
болып табылады.

      Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағымен
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорациясының қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 6-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағым жазбаша түрде:



      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14–тармағында
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жолданады.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Шағымның қабылданғанын растау Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО–ның 
кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 
мен орны көрсетіле отырып, оны тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты көрсетілген мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті
алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар



      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін қызметті
электронды нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті", Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі

 арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.бірыңғай байланыс орталығы

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

"Этил спиртінің өндірісіне лицензия 
беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымша

      Нысан

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін заңды тұлғаның
Өтініш

      Кімге

      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________



      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште ______ (
лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруіңізді 
сұраймын.

      Заңды тұлғаның мекенжайы ____________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың (
стационарлық үй-жайдың) нөмірі)

      Электрондық почтасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты_________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың (
стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар___________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;



      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы ____________ _____________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      Мөрдің орны Толтырылған күні: 20__ жылғы "___" _________

 

"Этил спиртінің өндірісіне лицензия 
беру"

мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына

2-қосымша

      Нысан

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін заңды тұлғаның
Өтініш

      Кімге

      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрін және (немесе) кіші түрін көрсету)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште ____________
_____________________________________________

      беруді сұраймын.

      (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек)



      Заңды тұлғаның мекенжайы_____________________________________________

      (пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты,

      үйдің/ғимараттың (станционарлық үй-жайдың) нөмірі)

      Электрондық поштасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты_________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________

      (пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты,

      үйдің/ғимараттың (станционарлық үй-жайдың)нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар___________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы ____________ ______________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      Мөрдің орны Толтырылған күні: 20__ жылғы "___" _________



 

"Этил спиртінің өндірісіне лицензия 
беру"

мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 
стандартына
3-қосымша

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2013 жылғы 29 қаңтардағы

№ 57 қаулысымен
бекітілген

 

Алкоголь өнімдерін өндіру аумағында 
оны

сақтау, көтерме және (немесе) бөлшек
саудада сату жөніндегі қызметті

қоспағанда, этил спиртін өндіру, 
алкоголь

өнімін өндіру, алкоголь өнімін 
сақтау,

көтерме және (немесе) бөлшек саудада
сату

жөніндегі қызметті жүзеге асыруға
қойылатын біліктілік талаптары және

оларға сәйкестігін растайтын
құжаттар тізбесіне

қосымша

Этил спиртін өндіру, саласындағы қызметті жүзеге асыруға
қойылатын біліктілік талаптарына мәліметтер нысандары

      Этил спиртін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:

      1.1 Этил спиртін өндіру паспортында көрсетілген мәліметтерге сәйкес келетін меншік 
құқығындағы стационарлық үй-жайлар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) орналасқан жерінің мекенжайы (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің 
атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі

      ____________________________________________________________________;

      2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі __________________;

      3) меншік құқығы туындауының негізі __________________________;

      4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні___________
__________________________________________;



      5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________;

      6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы ________________________;

      7) салынған жыл ______________________________________________.

      1.2 Стационарлық үй-жайда этил спиртін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, электр
қуатымен жабдықтау және кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау және кәрізбен 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету туралы шарттың (шарттардың) атауы

      ____________________________________________________________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ______________________.

      1.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 
спирт өлшеуіш аппараттар/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр энергиясының 
қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне 
нақты уақыт режимінде этил спирті өнімінің өндірілу көлемі туралы, автоматты түрде берілуін 
қамтамасыз ететін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аппараттарды/ аспаптарды сатып алуға, монтаждауға және орнатуға арналған шарттың (
шарттардың) нөмірі мен күні _____________;

      2) аппараттар/аспаптар саны __________________________________;

      3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 
қамтамасыз етудің бар-жоғы ___________________.

      1.4 Этил спиртін өндіруге шикізатты сақтау, дайындау (өңдеу), беру үшін арналған қойма:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) меншік құқығы туындауының негізі __________________________;

      2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________;



      3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні __________
__________________________________________;

      4) қойманың алаңы ____________________________________________;

      5) біржолғы сақтау көлемі ____________________________________.

      1.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сәйкес 
тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, этил 
спиртін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні ______________
______________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы ________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні ________________________.

      2. Алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:

      2.1 Алкоголь өнімін өндіру паспортында көрсетілген мәліметтерге сәйкес келетін меншік 
құқығындағы стационарлық үй-жайлар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) орналасқан жерінің мекенжайы (пошталық индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, 
көшенің атауы, үйдің/ғимараттың нөмірі (стационарлық үй-жайдың) _______________________________
____________;

      2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі __________________;

      3) меншік құқығы туындаудың негіздемесі ______________________;

      4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі және күні _________
__________________________________________;

      5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________;

      6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы ________________________;



      7) салынған жылы _____________________________________________.

      2.2 Стационарлық үй-жайда алкоголь өнімін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, 
электрмен жабдықтау және кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау және кәрізбен 
қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы ___________________________________________
___________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ______________________.

      2.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 
алкоголь өнімдерінің өндірілу көлемін есептеу аспаптары (көмір қостотығымен қаныққанынан және 
шарап материалынан басқа)/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр энергиясының 
қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне 
нақты уақыт режимінде алкоголь өнімінің өндірілу көлемі туралы, деректердің автоматты түрде 
берілуін қамтамасыз ететін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуға, монтаждауға және орнатуға шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні
_______________________________________;

      2) аспаптар саны _____________________________________________;

      3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 
қамтамасыз етудің бар-жоғы ___________________.

      2.4 Алкоголь өнімін өндіруге шикізатты сақтауға, дайындауға (өңдеуге), беруге арналған 
қойма:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) меншік құқығы туындауының негізі __________________________;

      2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________;

      3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні __________
__________________________________________;

      4) қойманың алаңы ____________________________________________;



      5) біржолғы сақтау көлемі ____________________________________.

      2.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сәйкес 
тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, алкоголь 
өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні ______________
______________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы ________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні ________________________.

      3. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау және көтерме саудада сату жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада сату саласындағы қызметтің 
түрі үшін:

      3.1 Жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі:

      шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні көрсетіңіз ______________.

      3.2 Қойма үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау және кәрізбен 
қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы ___________________________________________
___________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ______________________.

      3.3 Мәлімделген қойма үй-жайда алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада сату жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуы туралы 
мәліметтер:

      қойма үй-жайында екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуын көрсетіңіз ______
________________________________________.



      3.4 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сәйкес 
тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға 
мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі және күні _____________
______________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы ________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні ________________________.

      4. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау және көтерме саудада сату жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және бөлшек саудада сату саласындағы қызметтің түрі
үшін:

      4.1 Стационарлық үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау кәрізбен 
қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы ___________________________________________
___________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ______________________.

      4.2 Бақылау-кассалық машина:

      бақылау-кассалық машинаны тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі мен күнін көрсетіңіз _______
________________________________________.

      4.3 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сәйкес 
тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға 
мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні ______________
______________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы ________;



      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні ________________________.

 

"Этил спиртінің өндірісіне
лицензия беру"

мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына

6-қосымша

      (Тегі, аты, болса әкесінің аты

      (бұдан әрі – аты-жөні)

      немесе көрсетілетін қызметті

      алушы ұйымның атауы)

      _____________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының

      мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы  2) тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет20-бабының
" Мемлекеттік корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайын көрсету) құжаттарды қабылдаудан
Сіздің "Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты, 
мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      жоқ құжаттардың атауы:

      4) ______________________________;

      5) ______________________________;

      6) ....

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден екі данада жасалды.



      (Мемлекеттік корпорациясының қызметкерінің) аты-жөні (қолы)

      Орындаушы. аты-жөні

      Телефон.

      Алдым: аты-жөні / көрсетілетін қызметті алушының қолы

      20__ ж. "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

12-қосымша

"Алкоголь өнімін өндіруге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Алкоголь өнімін өндіруге лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі -
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі - Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:



      1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға 
тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ портал арқылы жүгінгенде:

      лицензия беру, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  10–тармағында
көзделген жағдайларда және негіздемелер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
дәлелді жауабы – 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияны қайта ресімдеу – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      лицензияның телнұсқасын беру – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап
2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.

      Көрсетілетін қызметті беруші ұсынылған құжаттардың толық еместігін анықтаған жағдайда 
көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді түрде бас тартады.

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің барынша 
рұқсат берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік 
корпорацияда – 15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
барынша рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) 
минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі лицензия, қайта ресімделген лицензия, 
лицензияның телнұсқасы, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген10–тармағында
жағдайларда және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы электрондық құжат нысанындағы уәжделенген жауабы болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде
.

      Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушының "жеке кабинетіне" жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға
қағаз тасымалдағышта жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық форматта 



ресімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті алдамының мөрімен 
және қолымен куәландырылады.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетіледі.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы  сәйкес жекелеген қызмет түрлерімен Кодексіне
айналысу құқығы үшін лицензиялық алым мөлшерлемелері (бұдан әрі - лицензиялық алым) 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және алымды төлеу күні қолданыста болған айлық 
есептік көрсеткіш (бұдан әрі - АЕК) мөлшері негізге алына отырып белгіленеді және мынаны 
құрайды:

      1) лицензияны беру кезінде:

      мыналарға:

      сырадан басқа алкоголь өнімін өндіруге - 3000 АЕК;

      сыраны өндіруге - 2000 АЕК;

      2) лицензияны қайта ресімдеу кезінде - лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 10%-ын 
құрайды, алайда 4 АЕК-тен артық емес;

      3) лицензияның телнұсқасын беру кезінде - лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 100%-ын
құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер және банктік операциялардың жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма–қол ақшалай және қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге
асырылады.

      Портал арқылы сұрау берілген жағдайда, төлем "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі (бұдан 
әрі – ЭҮТШ) арқылы жүзеге асырылады.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.



      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі, 
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден сенбіге дейін, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес түскі
үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті брондауға болады
.

      3) портал – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге
асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;1 2-қосымшаға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың көшірмесі;

      алкоголь өнімін өндіруші әзірлеген және бекіткен өндіру паспорты;

      арақ пен айрықша арақтың және ликер-арақтың қажетті көлемін өндіруге мүмкіндік беретін 
жабдықтың пайдалану – техникалық сипаттамасын қамтитын жабдықтың паспорттарының көшірмелерін 
қоса бере отырып, өтініш беруші жүргізетін өндірістік қуат есебі;

      ұйымның теңгеріміне технологиялық жабдықты қабылдау туралы бухгалтерлік (есептік) 
құжаттардың көшірмелері;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес алкоголь өнімін өндіру3-қосымшаға
саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік талаптарына мәліметтер нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:



      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;4 5-қосымшаға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;

      3) лицензия жоғалған, бүлінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға лицензияның телнұсқасын алу үшін, порталдағы тиісті 
ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мәліметтерді алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана мынадай
құжаттарды ұсына отырып жүгінеді:

      еркін нысандағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшінжеке басын куәландыратын құжат
көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады;

      Мемлекеттік корпорацияға:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;1 2-қосымшаларға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;

      алкоголь өнімін өндіруші әзірлеген және бекіткен өндіру паспорты;

      арақ пен айрықша арақтың және ликер-арақтың қажетті көлемін өндіруге мүмкіндік беретін 
жабдықтың пайдалану - техникалық сипаттамасын қамтитын жабдықтың паспорттарының көшірмелерін 
қоса бере отырып, өтініш беруші жүргізетін өндірістік қуат есебі;

      ұйымның теңгеріміне технологиялық жабдықты қабылдау туралы бухгалтерлік (есептік) 
құжаттардың көшірмелері;



      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес алкоголь өнімін өндіру3-қосымшаға
саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік талаптарына мәліметтер нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;4 5-қосымшаға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттар;

      3) лицензия жоғалған, бүлінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға лицензияның телнұсқасын алу үшін, порталдағы тиісті 
ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мәліметтерді алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана мынадай
құжаттарды ұсына отырып жүгінеді:

      еркін нысандағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат.

      Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорациясы құжаттардың электрондық көшірмесін 
түпнұсқамен салыстырып тексереді, содан кейін түпнұсқаны көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады
.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Құжаттарды мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде бар, заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорациясында дайын құжаттарды беру тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхат негізінде жеке басын куәландыратын құжатты (не нотариалды куәландырған сенімхаты бойынша
оның өкілі) көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушы жүгінбеуі себебінен уақытылы берілмеген
құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге



сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде 
Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды;

      порталға:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес 4 5-қосымшаларға
электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

      алкоголь өнімін өндіруші әзірлеген және бекіткен өндіру паспортының электрондық көшірмесі
;

      арақ пен айрықша арақтың және ликер-арақтың қажетті көлемін өндіруге мүмкіндік беретін 
жабдықтың пайдалану – техникалық сипаттамасын қамтитын жабдықтың паспорттарының көшірмелерін 
қоса бере отырып, өтініш беруші жүргізетін өндірістік қуат есебінің электрондық көшірмесі;

      ұйымның теңгеріміне технологиялық жабдықты қабылдау туралы бухгалтерлік (есептік) 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

      электрондық құжат нысанында алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін
біліктілік талаптарына мәліметтер нысаны;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куәландыратын құжаттар туралы, 
заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы мәліметтерді уәкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден портал арқылы 
уәкілетті лауазымды адамдардың ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында алады.



      Көрсетілетін қызметті беруші, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

      Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебесі жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мынадай жағдайлар, егер:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілетін қызметті алушылардың осы санаты үшін
қызмет түрімен айналысуға тыйым салынған;

      2) лицензиялық алым енгізілмеген;

      3) өтініш беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

      4) лицензиар тиісті келісуші мемлекеттік органнан өтініш берушінің лицензиялау кезінде 
қойылатын талаптарға сәйкес келмейтіні туралы жауап алған;

      5) өтініш берушіге қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе жекелеген қызмет 
түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) 
болған;

      6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот өтініш беруші-борышкерге лицензия беруге 
уақытша тыйым салған жағдайлар мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер 
болып табылады.

      Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағымен
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорациясының қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 6-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі



      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14-тармағында
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жолданады.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО-ның атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.



      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін қызметті
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      17. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

"Алкоголь өнімін өндіруге лицензия 
беру"

мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына

1-қосымша

      Нысан

      Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға



      өтініші

      Кімге

      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз

      жеткізгіште _________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, X белгісін

      қою керек) беруіңізді сұраймын.

      Заңды тұлғаның мекенжайы_____________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді

      мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың

      (стационарлық үй-жайдың) нөмірі)

      Электрондық поштасы__________________________________________________

      Телефоны_____________________________________________________________



      Факс_________________________________________________________________

      Банктік шоты_________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лар)________________________________

      _____________________________________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты,

      үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар ____________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы _________________ ______________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы "___" _________________

 

"Алкоголь өнімін өндіруге лицензия 
беру"

мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына

2-қосымша

Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініші

      Кімге



      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке

      сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз

      жеткізгіште

      _____________________________________________________________________

      (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, X

      белгісін қою керек) беруді сұраймын.

      Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы

      _____________________________________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты,

      үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Электрондық поштасы____________________________________________

      Телефоны_______________________________________________________

      Факс___________________________________________________________



      Банктік шоты___________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары)_________________________

      _____________________________________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты,

      үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар ____________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы _________________ ______________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы "___" ______________

 

"Алкоголь өнімін өндіруге
лицензия беру"

мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына

3-қосымша
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бекітілген
Алкоголь өнімдерін өндіру аумағында 

оны



 

сақтау, көтерме және (немесе) бөлшек
саудада сату жөніндегі қызметті

қоспағанда, этил спиртін өндіру, 
алкоголь

өнімін өндіру, алкоголь өнімін 
сақтау,

көтерме және (немесе) бөлшек саудада
сату

жөніндегі қызметті жүзеге асыруға
қойылатын біліктілік талаптары және

оларға сәйкестігін растайтын
құжаттар тізбесіне

қосымша

      Нысан

Алкоголь өнімін өндіру, саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік 
талаптарына мәліметтер нысандары

      Этил спиртін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:

      1.1 Этил спиртін өндіру паспортында көрсетілген мәліметтерге сәйкес келетін меншік 
құқығындағы стационарлық үй-жайлар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) орналасқан жерінің мекенжайы (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің 
атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі _______________________________________
____________;

      2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі___________________;

      3) меншік құқығы туындауының негізі___________________________;

      4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні___________
__________________________________________;

      5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер)____________________;

      6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы_________________________;

      7) салынған жыл_______________________________________________.

      1.2 Стационарлық үй-жайда этил спиртін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, электр
қуатымен жабдықтау және кәріз: мыналарды көрсетіңіз:



      1) стационарлық үй-жайды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау және кәрізбен 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету туралы шарттың (шарттардың) атауы_________________
__________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.

      1.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 
спирт өлшеуіш аппараттар/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр энергиясының 
қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне 
нақты уақыт режимінде этил спирті өнімінің өндірілу көлемі туралы, автоматты түрде берілуін 
қамтамасыз ететін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аппараттарды/ аспаптарды сатып алуға, монтаждауға және орнатуға арналған шарттың (
шарттардың) нөмірі мен күні______________;

      2) аппараттар/аспаптар саны___________________________________;

      3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 
қамтамасыз етудің бар-жоғы____________________.

      1.4 Этил спиртін өндіруге шикізатты сақтау, дайындау (өңдеу), беру үшін арналған қойма:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) меншік құқығы туындауының негізі___________________________;

      2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер)____________________;

      3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні___________
__________________________________________;

      4) қойманың алаңы_____________________________________________;

      5) біржолғы сақтау көлемі_____________________________________.

      1.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сәйкес 
тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, этил 
спиртін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:



      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні_______________
______________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы_________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.

      2. Алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:

      2.1 Алкоголь өнімін өндіру паспортында көрсетілген мәліметтерге сәйкес келетін меншік 
құқығындағы стационарлық үй-жайлар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) орналасқан жерінің мекенжайы (пошталық индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, 
көшенің атауы, үйдің/ғимараттың нөмірі (стационарлық үй-жайдың) _______________________________
____________;

      2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі___________________;

      3) меншік құқығы туындаудың негіздемесі_______________________;

      4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі және күні__________
__________________________________________;

      5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер)____________________;

      6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы_________________________;

      7) салынған жылы______________________________________________.

      2.2 Стационарлық үй-жайда алкоголь өнімін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, 
электрмен жабдықтау және кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау және кәрізбен 
қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы ___________________________________________
___________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.



      2.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 
алкоголь өнімдерінің өндірілу көлемін есептеу аспаптары (көмір қостотығымен қаныққанынан және 
шарап материалынан басқа)/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз

      электр энергиясының қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уәкілетті органға және оның
аумақтық бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде алкоголь өнімінің өндірілу көлемі туралы, 
деректердің автоматты түрде берілуін қамтамасыз ететін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуға, монтаждауға және орнатуға шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні
_______________________________________;

      2) аспаптар саны______________________________________________;

      3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 
қамтамасыз етудің бар-жоғы____________________.

      2.4 Алкоголь өнімін өндіруге шикізатты сақтауға, дайындауға (өңдеуге), беруге арналған 
қойма:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) меншік құқығы туындауының негізі___________________________;

      2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер)____________________;

      3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні___________
__________________________________________;

      4) қойманың алаңы_____________________________________________;

      5) біржолғы сақтау көлемі_____________________________________.

      2.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сәйкес 
тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, алкоголь 
өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні_______________
______________________________________;



      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы_________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.

      3. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау және көтерме саудада сату жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада сату саласындағы қызметтің 
түрі үшін:

      3.1 Жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі:

      шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні көрсетіңіз ____________________.

      3.2 Қойма үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау және кәрізбен 
қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы ___________________________________________
___________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.

      3.3 Мәлімделген қойма үй-жайда алкоголь өнімін сақтау және

      көтерме саудада сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын екі немесе

      одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуы туралы мәліметтер:

      қойма үй-жайында екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуын көрсетіңіз_______
_______________________________________.

      3.4 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету

      жүйесінің талаптарына сәйкес тексерілген температуралық ылғалдық

      режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік

      беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:



      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың)

      нөмірі және күні____________________________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы_________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.

      4. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау және көтерме

      саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау

      және бөлшек саудада сату саласындағы қызметтің түрі үшін:

      4.1 Стационарлық үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен

      жабдықтау, кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен

      жабдықтау кәрізбен қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың)

      атауы ______________________________________________________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.

      4.2 Бақылау-кассалық машина:

      бақылау-кассалық машинаны тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі

      мен күнін көрсетіңіз_______________________________________________.

      4.3 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету

      жүйесінің талаптарына сәйкес тексерілген температуралық ылғалдық

      режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік



      беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың)

      нөмірі мен күні_____________________________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы_________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.

 

"Алкоголь өнімін өндіруге лицензия 
беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына
4-қосымша

      Нысан

Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініші

      Кімге

      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз

      жеткізгіште ______ (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған



      жағдайда, Х белгісін қою керек) беруіңізді сұраймын.

      Заңды тұлғаның мекенжайы_______________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы,

      үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі)

      Электрондық почтасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты_________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен,

      көшенің атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық

      үй-жайлар) нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар___________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы ____________ _____________________________________



      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы "___" _________

 

""Алкоголь өнімін өндіруге лицензия 
беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына
5-қосымша

      Нысан

Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініші

      Кімге

      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

      жеке сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште _______ (
лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруді сұраймын.

      Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы_____________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді

      мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Электрондық почтасы _________________________________________________



      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты_________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді

      мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар___________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Жеке тұлға ____________ _____________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы "___" _________

 

Алкоголь өнімін өндіруге лицензия 
беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына
6-қосымша

      (Тегі, аты, болса әкесінің аты



      (бұдан әрі – аты-жөні)

      немесе көрсетілетін қызметті

      алушы ұйымның атауы)

      _____________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының

      мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы  2) тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет20-бабының
" Мемлекеттік корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайын көрсету) құжаттарды қабылдаудан
Сіздің "Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты, 
мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      жоқ құжаттардың атауы:

      7) _______________________________;

      8) _______________________________;

      9) ....

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден екі данада жасалды.

      (Мемлекеттік корпорациясының қызметкерінің) аты-жөні (қолы)

      Орындаушы. аты-жөні

      Телефон.

      Алдым: аты-жөні / көрсетілетін қызметті алушының қолы



      20__ ж. "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

13-қосымша

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме
саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь
өнімдерін сақтауға және көтерме саудада өткізуге лицензия беру"
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға және көтерме саудада өткізуге лицензия беру" 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан әрі
– көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету тәртiбi

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға 
тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ портал арқылы жүгінгенде:



      лицензия беру, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  10–тармағында
көзделген жағдайларда және негіздемелер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
дәлелді жауабы – 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияны қайта ресімдеу - 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      лицензияның телнұсқасын беру – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап
2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.

      Көрсетілетін қызметті беруші ұсынылған құжаттардың толық еместігін анықтаған жағдайда 
көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді түрде бас тартады.

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің барынша 
рұқсат берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік 
корпорацияда – 15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
барынша рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) 
минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі лицензия, қайта ресімделген лицензия, 
лицензияның телнұсқасы, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10–тармағында көзделген
жағдайларда және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы электрондық құжат нысанындағы уәжделенген жауабы болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде
.

      Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушының "жеке кабинетіне" жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға
қағаз тасымалдағышта жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық форматта 
ресімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті алдамының мөрімен 
және қолымен куәландырылады.



      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетіледі.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы  сәйкес жекелеген қызмет түрлерімен Кодексіне
айналысу құқығы үшін лицензиялық алым мөлшерлемелері (бұдан әрі – лицензиялық алым) 
республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және алымды төлеу күнi қолданыста болған айлық 
есептiк көрсеткiш (бұдан әрi – АЕК) мөлшерi негiзге алына отырып белгiленедi және қызметтің 
әрбір объектісі үшін мынаны құрайды:

      1) лицензияны беру кезінде – 200 АЕК;

      2) лицензияны қайта ресімдеу кезінде – лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 %-ын 
құрайды, алайда 4 АЕК–тен артық емес;

      3) лицензияның телнұсқасын беру кезінде – лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 %-
ын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер және банктік операциялардың жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма–қол ақшалай және қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге
асырылады.

      Лицензияны алған көрсетілетін қызметті алушы лицензиялық алымның сомасын тиісті саладағы 
қызметті жүзеге асырудың бірінші жылдарының қоспағанда, жыл сайын ағымдағы жылғы 20 шілдеге 
дейін төлейді. Портал арқылы сұрау салу берілген жағдайда, төлем "электрондық үкіметтің" төлем 
шлюзі (бұдан әрі – ЭҮТШ) арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес заңнамасына
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;



      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі, 
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден сенбіге дейін, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес түскі
үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті брондауға болады
.

      3) портал – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге
асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы не нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілі 
жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;1 2-қосымшаларға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенiн 
растайтын құжаттың көшiрмесi;

      аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда – жалға беру немесе өтеусіз 
пайдалану шарты;

      техникалық сипаттамасын көрсете отырып, қойма стационарлық үй-жайға техникалық паспорттың 
көшірмесі;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес алкоголь өнімін өндіру3-қосымшаға
аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь 
өнімдерін сақтау және көтерме сауданы өткізу қызметін жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік 
талаптарына мәліметтер нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;4 5-қосымшаға



      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;

      3) лицензия жоғалған, бүлінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға лицензияның телнұсқасын алу үшін, порталдағы тиісті 
ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мәліметтерді алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана мынадай
құжаттарды ұсына отырып жүгінеді:

      еркін нысандағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың көшірмесі.

      Көрсетілетен қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшінжеке басын куәландыратын құжат
көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады;

      Мемлекеттік корпорацияға:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;1 2-қосымшаларға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенiн 
растайтын құжат;

      аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда – жалға беру немесе өтеусіз 
пайдалану шарты;

      техникалық сипаттамасын көрсете отырып, қойма стационарлық үй-жайға техникалық паспорты;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес алкоголь өнімін өндіру3-қосымшаға
аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь 
өнімдерін сақтау және көтерме сауданы өткізу қызметін жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік 
талаптарына мәліметтер нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:



      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;4 5-қосымшаға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттар;

      3) лицензия жоғалған, бүлінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға лицензияның телнұсқасын алуға, егер порталдағы тиісті 
ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мәліметтерді алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана мынадай
құжаттарды ұсына отырып жүгінеді:

      еркін нысандағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшінжеке басын куәландыратын құжат
көрсетіледі.

      Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші, Мемлекеттік корпорациясы 
құжаттардың электрондық көшірмесін түпнұсқамен салыстырып тексереді, содан кейін түпнұсқаны 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

      Құжаттарды мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде бар, заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушы жүгінбеуі себебінен уақытылы берілмеген
құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге
сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде 
Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды.

      Мемлекеттік корпорациясында дайын құжаттарды беру тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхат негізінде жеке басын куәландыратын құжатты (не нотариалды куәландырған сенімхаты бойынша
оның өкілі) көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады;

      порталға:



      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес 1 2-қосымшаларға
электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

      аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда – жалға беру немесе өтеусіз 
пайдалану шартының электрондық көшірмесі;

      техникалық сипаттамасын көрсете отырып, қойма стационарлық үй-жайға техникалық паспорттың 
электрондық көшірмесі;

      электронды құжат нысанында, алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме 
саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтау және көтерме сауданы 
өткізу қызметін жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік талаптарына мәліметтер нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес электрондық 4 5-қосымшаға
құжат нысанындағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куәландыратын құжаттар туралы, 
заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы, құқық белгілейтін құжат туралы мәліметтерді уәкілетті орган тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден портал арқылы уәкілетті лауазымды адамдардың ЭЦҚ-мен куәландырылған 
электрондық құжат нысанында алады.

      Көрсетілетін қызметті беруші, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

      Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебесі жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.



      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мынадай жағдайлар, егер:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілетін қызметті алушылардың осы санаты үшін
қызмет түрімен айналысуға тыйым салынған;

      2) лицензиялық алым енгізілмеген;

      3) өтініш беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

      4) лицензиар тиісті келісуші мемлекеттік органнан өтініш берушінің лицензиялау кезінде 
қойылатын талаптарға сәйкес келмейтіні туралы жауап алған;

      5) өтініш берушіге қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе жекелеген қызмет 
түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) 
болған;

      6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот өтініш беруші-борышкерге лицензия беруге 
уақытша тыйым салған жағдайлар мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер 
болып табылады.

      Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағымен
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорациясының қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 6-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14-тармағында
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастыратын адамның атына;



      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жолданады.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО-ның кеңсесінде оны 
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі  арқылы алуға болады.бірыңғай байланыс орталығы

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін қызметті
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      17. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары:8-800-080-7777, 1414.

 

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында
оны сақтау және көтерме саудада 

өткізу
жөніндегі қызметті қоспағанда, 

алкоголь
өнімдерін сақтауға және көтерме 

саудада
өткізуге лицензия беру" мемлекеттік

көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша

      Нысан

Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініші

      Кімге

      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен



      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз

      жеткізгіште _________________________________________________________

      (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, X белгісін

      қою керек) беруіңізді сұраймын.

      Заңды тұлғаның мекенжайы ____________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты,

      үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі)

      Электрондық поштасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты ________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лар)________________________________

      _____________________________________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты,



      үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар ____________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы _______________ ____________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы "___" _______

 

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында
оны сақтау және көтерме саудада

өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда
,

алкоголь өнімдерін сақтауға және
көтерме саудада өткізуге лицензия 

беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет

стандартына
2-қосымша

Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініші

      Кімге

      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________



      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке

      сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз

      жеткізгіште

      _____________________________________________________________________

      (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, X

      белгісін қою керек) беруді сұраймын.

      Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы___________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен,

      көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Электрондық поштасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты ________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары)_________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен,

      көшенің аты, үйдің нөмірі)



      Қоса берілген құжаттар ____________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы _________________ ______________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы "___" ________

 

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында 
оны

сақтау және көтерме саудада өткізу 
жөніндегі

қызметті қоспағанда, алкоголь 
өнімдерін

сақтауға және көтерме саудада 
өткізуге

лицензия беру" мемлекеттік 
көрсетілетін

қызмет стандартына
3-қосымша

 

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің

2013 жылғы 30 қаңтардағы
№ 60 қаулысымен

бекітілген

 

Алкоголь өнімдерін өндіру аумағында 
оны

сақтау, көтерме және (немесе) бөлшек
саудада сату жөніндегі қызметті

қоспағанда, этил спиртін өндіру, 
алкоголь

өнімін өндіру, алкоголь өнімін 
сақтау,

көтерме және (немесе) бөлшек саудада
сату

жөніндегі қызметті жүзеге асыруға



қойылатын біліктілік талаптары және
оларға сәйкестігін растайтын

құжаттар тізбесіне
қосымша

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме
саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь
өнімдерін сақтауға және көтерме саудада өткізуге лицензия беру,
саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік
талаптарына мәліметтер нысандары

      Этил спиртін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:

      1.1 Этил спиртін өндіру паспортында көрсетілген мәліметтерге сәйкес келетін меншік 
құқығындағы стационарлық үй-жайлар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) орналасқан жерінің мекенжайы (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің 
атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі _______________________________________
______________________;

      2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ________________________;

      3) меншік құқығы туындауының негізі ________________________________;

      4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні___________
_________________________________________________;

      5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) _________________________;

      6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы ______________________________;

      7) салынған жыл ____________________________________________________.

      1.2 Стационарлық үй-жайда этил спиртін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, электр
қуатымен жабдықтау және кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау және кәрізбен 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету туралы шарттың (шарттардың) атауы_________________
__________________;



      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.

      1.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде

      беруді қамтамасыз ететін спирт өлшеуіш аппараттар/есепке алудың

      бақылау аспаптары, іркіліссіз электр энергиясының қоректендіру

      көздерімен жарақтандырылған, уәкілетті органға және оның аумақтық

      бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде этил спирті өнімінің өндірілу

      көлемі туралы, автоматты түрде берілуін қамтамасыз ететін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аппараттарды/ аспаптарды сатып алуға, монтаждауға және

      орнатуға арналған шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні______________;

      2) аппараттар/аспаптар саны___________________________________;

      3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік

      беретін бағдарламалық қамтамасыз етудің бар-жоғы____________________.

      1.4 Этил спиртін өндіруге шикізатты сақтау, дайындау (өңдеу),

      беру үшін арналған қойма:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) меншік құқығы туындауының негізі___________________________;

      2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер)____________________;

      3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні___________
__________________________________________;

      4) қойманың алаңы_____________________________________________;



      5) біржолғы сақтау көлемі_____________________________________.

      1.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету

      жүйесінің талаптарына сәйкес тексерілген температуралық ылғалдық

      режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, этил спиртін сақтау

      шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың)

      нөмірі мен күні_____________________________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы_________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.

      2. Алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:

      2.1 Алкоголь өнімін өндіру паспортында көрсетілген мәліметтерге

      сәйкес келетін меншік құқығындағы стационарлық үй-жайлар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) орналасқан жерінің мекенжайы (пошталық индексі, облыс, қала,

      аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың нөмірі

      (стационарлық үй-жайдың) ___________________________________________;

      2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі___________________;

      3) меншік құқығы туындаудың негіздемесі_______________________;

      4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың)



      нөмірі және күні___________________________________________________;

      5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер)____________________;

      6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы_________________________;

      7) салынған жылы______________________________________________.

      2.2 Стационарлық үй-жайда алкоголь өнімін өндіруді қамтамасыз

      ететін сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен

      жабдықтау және кәрізбен қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың)

      атауы ______________________________________________________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.

      2.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде

      беруді қамтамасыз ететін алкоголь өнімдерінің өндірілу көлемін

      есептеу аспаптары (көмір қостотығымен қаныққанынан және шарап

      материалынан басқа)/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз

      электр энергиясының қоректендіру көздерімен жарақтандырылған,

      уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне нақты уақыт

      режимінде алкоголь өнімінің өндірілу көлемі туралы, деректердің

      автоматты түрде берілуін қамтамасыз ететін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:



      1) аспаптарды сатып алуға, монтаждауға және орнатуға шарттың

      (шарттардың) нөмірі мен күні _______________________________________;

      2) аспаптар саны______________________________________________;

      3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік

      беретін бағдарламалық қамтамасыз етудің бар-жоғы____________________.

      2.4 Алкоголь өнімін өндіруге шикізатты сақтауға, дайындауға

      (өңдеуге), беруге арналған қойма:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) меншік құқығы туындауының негізі___________________________;

      2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер)____________________;

      3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың)

      нөмірі мен күні_____________________________________________________;

      4) қойманың алаңы_____________________________________________;

      5) біржолғы сақтау көлемі_____________________________________.

      2.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету

      жүйесінің талаптарына сәйкес тексерілген температуралық ылғалдық

      режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, алкоголь өнімін

      сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың)



      нөмірі мен күні_____________________________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы ______________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.

      3. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау және көтерме

      саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау

      және көтерме саудада сату саласындағы қызметтің түрі үшін:

      3.1 Жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі:

      шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні көрсетіңіз ____________________.

      3.2 Қойма үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен

      жабдықтау және кәрізбен қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың)

      атауы ______________________________________________________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.

      3.3 Мәлімделген қойма үй-жайда алкоголь өнімін сақтау жәнекөтерме саудада сату жөніндегі 
қызметті жүзеге асыратын екі

      немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуы туралы мәліметтер:

      қойма үй-жайында екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе

      жоқ болуын көрсетіңіз______________________________________________.

      3.4 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету

      жүйесінің талаптарына сәйкес тексерілген температуралық ылғалдық



      режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік

      беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың)

      нөмірі және күні ___________________________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы_________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.

      4. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау және көтерме

      саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау

      және бөлшек саудада сату саласындағы қызметтің түрі үшін:

      4.1 Стационарлық үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен

      жабдықтау, кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен

      жабдықтау кәрізбен қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың)

      атауы ______________________________________________________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.

      4.2 Бақылау-кассалық машина:

      бақылау-кассалық машинаны тіркеуді растайтын құжаттың нөмірімен күнін көрсетіңіз ________
___________________________________________.

      4.3 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету



      жүйесінің талаптарына сәйкес тексерілген температуралық ылғалдық

      режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік

      беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың)

      нөмірі мен күні_____________________________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы_________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.

 

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында
оны сақтау және көтерме саудада 

өткізу
жөніндегі қызметті қоспағанда, 

алкоголь
өнімдерін сақтауға және көтерме 

саудада
өткізуге лицензия беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына
4-қосымша

      Нысан

Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініші

      Кімге _______________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________



      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште ______ (
лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруіңізді 
сұраймын.

      Заңды тұлғаның мекенжайы ____________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен,

      көшенің атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық

      үй-жайдың) нөмірі)

      Электрондық почтасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты_________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді

      мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың

      (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар___________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;



      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы ____________ _____________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы "___" _________

 

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында
оны сақтау және көтерме саудада 

өткізу
жөніндегі қызметті қоспағанда, 

алкоголь
өнімдерін сақтауға және көтерме 

саудада
өткізуге лицензия беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына
5-қосымша

      Нысан

Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініші

      Кімге

      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)



      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште _______ (
лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруді сұраймын.

      Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы __________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді

      мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Электрондық почтасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты_________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді

      мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар___________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Жеке тұлға ____________ ___________________________________



      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы "___" _________

 

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында
оны сақтау және көтерме саудада 

өткізу
жөніндегі қызметті қоспағанда, 

алкоголь
өнімдерін сақтауға және көтерме 

саудада
өткізуге лицензия беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына
6-қосымша

      (Тегі, аты, болса әкесінің аты

      (бұдан әрі – аты-жөні)

      немесе көрсетілетін қызметті

      алушы ұйымның атауы)

      ______________________________

      көрсетілетін қызметті алушының

      мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы

      15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы  2) тармағын20-бабының

      басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік

      корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайын көрсету) құжаттарды

      қабылдаудан Сіздің "Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру"



      мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес

      құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты, мемлекеттік

      қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      жоқ құжаттардың атауы:

      10) _______________________________;

      11) _______________________________;

      12) ....

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден екі данада жасалды.

      (Мемлекеттік корпорациясының қызметкерінің) аты-жөні

      (қолы)

      Орындаушы. аты-жөні

      Телефон.

      Алдым: аты-жөні / көрсетілетін қызметті алушының қолы

      20__ ж. "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

14-қосымша

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және бөлшек
саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь
өнімдерін сақтауға және бөлшек саудада өткізуге лицензия беру"
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "  өндіру аумағында оны сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі Алкоголь өнімін
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға және бөлшек саудада өткізуге  беру" лицензия
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).



      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан әрі
– көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету тәртiбi

      4. Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзімдері:

      1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік корпорацияға тапсырған 
сәттен бастап, сондай-ақ портал арқылы жүгінгенде:

      лицензия беру, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  10-тармағында
көзделген жағдайларда және негіздемелер бойынша лицензияны беруден бас тарту себебі туралы 
уәжделген жауабы – 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      лицензияны қайта ресімдеу – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      лицензияның телнұсқасын беру – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған кезден бастап
2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.

      Көрсетілетін қызметті беруші құжаттардың толық емес топтамасын анықтаған жағдайда 
көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан уәжді түрде бас тартады.

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда –
15 (он бес) минут;



      3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі лицензия, қайта ресімделген лицензия, 
лицензияның телнұсқасы, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген10–тармағында
жағдайларда және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы электрондық құжат нысанындағы уәжделенген жауабы болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде
.

      Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушының "жеке кабинетіне" жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық форматта ресімделіп,
басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен және қолымен 
куәландырылады.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетіледі.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы  сәйкес жекелеген қызмет түрлерімен Кодексіне
айналысу құқығы үшін лицензиялық алым мөлшерлемелері (бұдан әрі – лицензиялық алым) 
республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және алымды төлеу күнi қолданыста болған айлық 
есептiк көрсеткiш (бұдан әрi – АЕК) мөлшерi негiзге алына отырып белгiленедi және қызметтің 
әрбір объектісі үшін мынаны құрайды:

      1) лицензияны беру кезінде:

      астанада, республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда – 100 АЕК;

      аудандық маңызы бар қалалар мен кенттерде – 70 АЕК;

      ауылдық елді мекендерде – 30 АЕК;



      2) лицензияны қайта ресімдеу кезінде – лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 %-ын 
құрайды, алайда 4 АЕК–тен артық емес;

      3) лицензияның телнұсқасын беру кезінде – лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 100 %-
ын құрайды.

      Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер және банктік операциялардың жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма–қол ақшалай және қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге
асырылады.

      Көрсетілетін қызметті алушы тиісті саладағы қызметті жүзеге асырудың бірінші жылын 
қоспағанда, ағымдағы жылғы 20 шілдеге дейін жыл сайын лицензиялық алым сомасын төлейді. Партал 
арқылы сұрау салу берген жағдайда, төлем "электронды үкімет" төлем шлюзі (бұдан әрі – ЭҮТШ) 
арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі 
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті брондауға болады
.

      3) портал – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге
асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      9. Көрсетілетін қызметті алушы не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі 
жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;1 2-қосымшаға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенiн 
растайтын құжаттың көшiрмесi;

      аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда – жалға беру немесе өтеусіз 
пайдалану шартының көшірмесі;

      техникалық сипаттамасын көрсете отырып, стационарлық үй-жайға техникалық паспорттың 
көшірмесі;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес алкоголь өнімін өндіру3-қосымшаға
аумағында оны сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь 
өнімдерін сақтауға және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын 
біліктілік талаптарына мәліметтер нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;4 5-қосымшаға

      лицензиат үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге лицензияны иеліктен шығару 
кезінде лицензияны қайта ресімдеген жағдайда, лицензияны иеліктен шығаруға келісім туралы 
лицензиаттың хаты ұсынылады;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжат;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;

      3) лицензия жоғалған, бүлiнген кезде көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын 
алу үшін, порталдағы тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мәліметтерді алу мүмкіндігі 
болмаған жағдайда ғана мынадай құжаттарды ұсына отырып, көрсетілетін қызметті берушіге немесе 
Мемлекеттік корпорацияға жүгінеді:

      еркін нысандағы өтініш;



      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенiн 
растайтын құжаттың көшiрмесi.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады;

      Мемлекеттік корпорацияға:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;1 2-қосымшаларға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың көшірмесі;

      аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда – жалға беру немесе өтеусіз 
пайдалану шарты;

      техникалық сипаттамасын көрсете отырып, стационарлық үй-жайға техникалық паспорты;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес алкоголь өнімін өндіру3-қосымшаға
аумағында оны сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь 
өнімдерін сақтауға және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын 
біліктілік талаптарына мәліметтер нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес өтініш;4 5-қосымшаға

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың көшірмесі;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттар;

      3) лицензия жоғалған, бүлiнген кезде көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын 
алу үшін, порталдағы тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мәліметтерді алу мүмкіндігі 
болмаған жағдайда ғана мынадай құжаттарды ұсына отырып, көрсетілетін қызметті берушіге немесе 
Мемлекеттік корпорацияға жүгінеді:



      еркін нысандағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың көшірмесі.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорация құжаттардың электрондық көшірмесін 
түпнұсқамен салыстырып тексереді, содан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті алушыға 
қайтарады.

      Құжаттарды мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беруді тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы 
қолхат негізінде (не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) жеке куәлігін көрсеткен
кезде жүзеге асырады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы 
мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушы жүгінбеуі себебінен уақытылы берілмеген
құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге
сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде 
Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды;

      порталға:

      1) лицензияны алу үшін:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес 1 2-қосымшаларға
электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

      аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда – жалға беру немесе өтеусіз 
пайдалану шартының электрондық көшірмесі;

      техникалық сипаттамасын көрсете отырып, стационарлық үй-жайға техникалық паспорттың 
электрондық көшірмесі;



      электрондық құжат нысанындағы, алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және бөлшек 
саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға және бөлшек саудада 
өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік талаптарына мәліметтер 
нысандары;

      2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:

      көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенін 
растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

      мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін
негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куәландыратын құжаттартуралы, заңды
тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы 
мәліметтерді уәкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден портал арқылы уәкілетті 
лауазымды адамдардың ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында алады.

      Көрсетілетін қызметті беруші, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

      Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебесі жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мынадай жағдайлар, егер:

      1) Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілетін қызметті алушылардың осы санаты үшін
қызмет түрімен айналысуға тыйым салынған;

      2) лицензиялық алым енгізілмеген;

      3) өтініш беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

      4) лицензиар тиісті келісуші мемлекеттік органнан өтініш берушінің лицензиялау кезінде 
қойылатын талаптарға сәйкес келмейтіні туралы жауап алған;



      5) өтініш берушіге қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе жекелеген қызмет 
түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) 
болған;

      6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот өтініш беруші-борышкерге лицензия беруге 
уақытша тыйым салған жағдайлар мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер 
болып табылады.

      Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағында
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 6-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14-тармағында
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорациясы қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорациясының www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар 
бойынша Мемлекеттік корпорациясының басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.



      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО-ның кеңсесінде оны 
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның мекенжайына 
келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы оны тіркеген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі  арқылы алуға болады.бірыңғай байланыс орталығы

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін қызметті
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.



      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      17. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары:8-800-080-7777, 1414.

 

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында
оны сақтау және бөлшек саудада 

өткізу
жөніндегі қызметті қоспағанда,

алкоголь өнімдерін сақтауға және
бөлшек саудада өткізуге лицензия 

беру"
мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына
1-қосымша

      Нысан

Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініші

      Кімге

      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште ____________
_____________________________________________

      (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған

      жағдайда, X белгісін қою керек) беруіңізді сұраймын.



      Заңды тұлғаның мекенжайы_____________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен,

      көшенің аты, үйдің/ғимараттың (стационарлық

      үй-жайдың) нөмірі)

      Электрондық поштасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты ________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лар) _______________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді

      мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың

      (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар ____________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы _________________ _________________________________



      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы "___" __________

 

Алкоголь өнімін өндіру аумағында
оны сақтау және бөлшек саудада 

өткізу
жөніндегі қызметті қоспағанда, 
алкоголь өнімдерін сақтауға және
бөлшек саудада өткізуге лицензия 

беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет

стандартына
2-қосымша

      Нысан

Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініші

      Кімге

      _____________________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен

      _____________________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште

      _____________________________________________________________________

      (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, X белгісін қою керек) беруді 
сұраймын.

      Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы



      _____________________________________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты,

      үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Электрондық поштасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс_________________________________________________________________

      Банктік шоты ________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары)

      _____________________________________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты,

      үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар ____________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы _________________ ____________________________________



      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы "___" _________

 

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында 
оны

сақтау және бөлшек саудада өткізу 
жөніндегі

қызметті қоспағанда, алкоголь 
өнімдерін

сақтауға және бөлшек саудада 
өткізуге

лицензия беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына
3-қосымша

 

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің

2013 жылғы 30 қаңтардағы
№ 60 қаулысымен

бекітілген

 

Алкоголь өнімдерін өндіру аумағында 
оны

сақтау, көтерме және (немесе) бөлшек
саудада сату жөніндегі қызметті

қоспағанда, этил спиртін өндіру, 
алкоголь

өнімін өндіру, алкоголь өнімін 
сақтау,

көтерме және (немесе) бөлшек саудада
сату

жөніндегі қызметті жүзеге асыруға
қойылатын біліктілік талаптары және

оларға сәйкестігін растайтын
құжаттар тізбесіне

қосымша

      Нысан

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме
саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь
өнімдерін сақтауға және көтерме саудада өткізуге лицензия беру,
саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік
талаптарына мәліметтер нысандары

      Этил спиртін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:

      1.1 Этил спиртін өндіру паспортында көрсетілген мәліметтерге сәйкес келетін меншік 
құқығындағы стационарлық үй-жайлар:



      мыналарды көрсетіңіз:

      1) орналасқан жерінің мекенжайы (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің 
атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі________________________________________
___________;

      2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі___________________;

      3) меншік құқығы туындауының негізі___________________________;

      4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың)

      нөмірі мен күні_____________________________________________________;

      5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер)____________________;

      6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы_________________________;

      7) салынған жыл_______________________________________________.

      1.2 Стационарлық үй-жайда этил спиртін өндіруді қамтамасыз

      ететін сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау және кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайды сумен жабдықтау, электр қуатымен

      жабдықтау және кәрізбен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету

      туралы шарттың (шарттардың) атауы___________________________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.

      1.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 
спирт өлшеуіш аппараттар/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр энергиясының 
қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне 
нақты уақыт режимінде этил спирті өнімінің өндірілу көлемі туралы, автоматты түрде берілуін 
қамтамасыз ететін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:



      1) аппараттарды/ аспаптарды сатып алуға, монтаждауға және орнатуға арналған шарттың (
шарттардың) нөмірі мен күні______________;

      2) аппараттар/аспаптар саны___________________________________;

      3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік

      беретін бағдарламалық қамтамасыз етудің бар-жоғы____________________.

      1.4 Этил спиртін өндіруге шикізатты сақтау, дайындау (өңдеу),

      беру үшін арналған қойма:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) меншік құқығы туындауының негізі___________________________;

      2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер)____________________;

      3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың)

      нөмірі мен күні_____________________________________________________;

      4) қойманың алаңы_____________________________________________;

      мыналарды көрсетіңіз:

      5) біржолғы сақтау көлемі_____________________________________.

      1.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сәйкес 
тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, этил 
спиртін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні_______________
______________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы_________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.



      2. Алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:

      2.1 Алкоголь өнімін өндіру паспортында көрсетілген мәліметтерге

      сәйкес келетін меншік құқығындағы стационарлық үй-жайлар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) орналасқан жерінің мекенжайы (пошталық индексі, облыс, қала,

      аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың нөмірі

      (стационарлық үй-жайдың) ___________________________________________;

      2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі___________________;

      3) меншік құқығы туындаудың негіздемесі_______________________;

      4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі және күні__________
__________________________________________;

      5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер)____________________;

      6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы_________________________;

      7) салынған жылы______________________________________________.

      2.2 Стационарлық үй-жайда алкоголь өнімін өндіруді қамтамасыз

      ететін сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен

      жабдықтау және кәрізбен қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың)

      атауы ______________________________________________________________;



      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.

      2.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 
алкоголь өнімдерінің өндірілу көлемін есептеу аспаптары (көмір қостотығымен қаныққанынан және 
шарап материалынан басқа)/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр энергиясының 
қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне 
нақты уақыт режимінде алкоголь өнімінің өндірілу көлемі туралы, деректердің автоматты түрде 
берілуін қамтамасыз ететін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуға, монтаждауға және орнатуға шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні
_______________________________________;

      2) аспаптар саны______________________________________________;

      3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 
қамтамасыз етудің бар-жоғы____________________.

      2.4 Алкоголь өнімін өндіруге шикізатты сақтауға, дайындауға (өңдеуге), беруге арналған 
қойма:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) меншік құқығы туындауының негізі___________________________;

      2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер)____________________;

      3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні___________
__________________________________________;

      4) қойманың алаңы_____________________________________________;

      5) біржолғы сақтау көлемі_____________________________________.

      2.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сәйкес 
тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, алкоголь 
өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні_______________
______________________________________;



      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы_________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.

      3. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау және көтерме саудада сату жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада сату саласындағы қызметтің 
түрі үшін:

      3.1 Жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі: шарттың (шарттардың) нөмірі 
мен күні көрсетіңіз ____________________.

      3.2 Қойма үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау және кәрізбен 
қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы ___________________________________________
___________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.

      3.3 Мәлімделген қойма үй-жайда алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада сату жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуы туралы 
мәліметтер:

      қойма үй-жайында екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуын көрсетіңіз ______
____________________________________________.

      3.4 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сәйкес 
тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға 
мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі және күні______________
______________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы_________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.



      4. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау және көтерме саудада сату жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және бөлшек саудада сату саласындағы қызметтің түрі
үшін:

      4.1 Стационарлық үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кәріз:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау кәрізбен 
қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы ___________________________________________
___________________;

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні_______________________.

      4.2 Бақылау-кассалық машина:

      бақылау-кассалық машинаны тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі мен күнін көрсетіңіз________
______________________________________.

      4.3 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сәйкес 
тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға 
мүмкіндік беретін аспаптар:

      мыналарды көрсетіңіз:

      1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні_______________
_____________________________________;

      2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы_________;

      3) соңғы және кейінгі тексерудің күні_________________________.

 

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында
оны сақтау және көтерме саудада 

өткізу
жөніндегі қызметті қоспағанда, 

алкоголь
өнімдерін сақтауға және көтерме 

саудада
өткізуге лицензия беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына
4-қосымша



      Нысан

Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініші

      Кімге _______________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен ______________________________________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _____________________________________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін) жүзеге асыруға лицензия және
(немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште ______ (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет 
болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруіңізді сұраймын.

      Заңды тұлғаның мекенжайы ____________________________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың (
стационарлық үй-жайдың) нөмірі)

      Электрондық почтасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты_________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың (
стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар___________ парақ.

      Осы арқылы:



      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Басшы ____________ _____________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы "___" _________

 

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында
оны сақтау және көтерме саудада 

өткізу
жөніндегі қызметті қоспағанда, 

алкоголь
өнімдерін сақтауға және көтерме 

саудада
өткізуге лицензия беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына
5-қосымша

      Нысан

Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініші

      Кімге _______________________________________________________________

      (лицензиардың толық атауы)

      кімнен ______________________________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі) ____
___________________________________________

      (қызметтің түрі және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

      жүзеге асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште _______ (
лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруді сұраймын.



      Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы __________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Электрондық почтасы _________________________________________________

      Телефоны ____________________________________________________________

      Факс ________________________________________________________________

      Банктік шоты_________________________________________________________

      (шот нөмірі, банктің атауы және орналасқан жері)

      Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________

      (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

      Қоса берілген құжаттар___________ парақ.

      Осы арқылы:

      көрсетілген деректердің бәрі ресми байланыстар болып табылатыны және лицензия және (
немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша оларға кез келген
ақпаратты жіберуге болатыны;

      өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

      қоса беріліп отырған құжаттардың бәрі шындыққа сәйкес келетіні және жарамды болып 
табылатыны расталады.

      Жеке тұлға ____________ _____________________________________

      (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы "___" _________

"Алкоголь өнімін өндіру аумағында
оны сақтау және көтерме саудада 

өткізу
жөніндегі қызметті қоспағанда, 
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      (Тегі, аты, болса әкесінің аты

      (бұдан әрі – аты-жөні)

      немесе көрсетілетін қызметті

      алушы ұйымның атауы)

      ______________________________

      көрсетілетін қызметті алушының

      мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы

      15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы  2) тармағын20-бабының

      басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік

      корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайын көрсету) құжаттарды

      қабылдаудан Сіздің "Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру"

      мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес

      құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға байланысты, мемлекеттік

      қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:



      жоқ құжаттардың атауы:

      13) _______________________________;

      14) _______________________________;

      15) ....

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден екі данада жасалды.

      Мемлекеттік корпорациясының ХҚКО қызметкерінің) аты-жөні

      (қолы)

      Орындаушы. аты-жөні

      Телефон.

      Алдым: аты-жөні / көрсетілетін қызметті алушының қолы

      20__ ж. "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

15-қосымша

"Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары 
мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер, 
салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіби зейнетақы
жарналарын есептеу, ұстап қалу және аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу және төлеу 
бойынша міндеттемелерді орындау бойынша бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы 
дербес шоттан көшірме беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары 
мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер, салық 
міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын 
есептеу, ұстап қалу және аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу және төлеу бойынша 
міндеттемелерді орындау бойынша бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы дербес шоттан 
көшірме беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірлеген.



      3. Мемлекеттік қызметті аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы 
экономикалық аймақтар аумақтарындағы Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық 
органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер алу үшін 
сұрау салуды (бұдан әрі – сұрау салу) және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің "Салық төлеушінің кабинеті" (бұдан әрі – Салық 
төлеушінің кабинеті) веб-қосымшасы ақпараттық жүйе арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналарын есептеу, ұстап қалу және аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу және төлеу бойынша 
міндеттемелерді орындау бойынша бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы дербес шоттан 
көшірме алу үшін өтініштерді (бұдан ары – салықтық өтініш) қабылдау және мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсету орталығы немесе Салық төлеушінің 
кабинеті арқылы;

      2) Мемлекеттік корпорациясы арқылы;

      3) портал арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс 
енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі; 
06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң 
қолданысқа енгiзiледi); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк 
он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету тәртiбi

      4. Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті алушы СЕӨС АЖ, Мемлекеттік корпорацияға және порталға құжаттар 
топтамасын тапсырған сәттен бастап:

      берешегінің жоқ (бар) болуы туралы мәлімет сұрау салу келіп түскен күннен бастап 3 (үш) 
жұмыс күнінен кешіктірмей жасалады;



      салықтық міндеттемелерді орындау бойынша, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын аудару және және әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша 
бюджтпен есеп айырысу жағдайы туралы жеке шоттан көшірмені (бұдан әрі - көшірме) ұсыну – 
салықтық өтінішті алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей.

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда –
15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді электрондық түрде беру;

      2) үзінді көшірмені беру болып табылады.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз 
түрінде.

      Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды тұлғасының электрондық цифрлық қолымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
негізде көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес заңнамасына
демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен 
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.



      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек күту тәртібімен көрсетіледі.

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі 
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті "брондауға" 
болады.

      3) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген жағдайда, 
өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге 
асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі 
жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:

      берешегінің жоқ (бар) болуы туралы мәліметтерді алу үшін – сұрау салу;

      көшірмені алу үшін – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес 1-қосымшаға
нысан бойынша салықтық өтініш.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады.

      Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхат негізінде жеке басын куәландыратын құжатты (не нотариалды куәландырған сенімхаты бойынша
оның өкілі) көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.



      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісімін береді;

      порталға:

      ЭЦҚ куәландырылған, электрондық құжат нысанындағы сұрау салу немесе салықтық өтініш.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебесі жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағында
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 2-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағым жазбаша түрде:



      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14–тармағында
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.

      Шағымның қабылданғанын растау Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, кеңсесінде 
шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 
көрсетіле отырып, оны тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы 
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты көрсетілген мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі  арқылы алуға болады.бірыңғай байланыс орталығы

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті
алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.заңнамасында

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар



      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электронды нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты 
порталдағы "жеке кабинеті", Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай 

 арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.байланыс орталығы

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

 

"Салық берешегінің, міндетті 
зейнетақы жарналары,

міндетті кәсіби зейнетақы жарналары 
мен әлеуметтік

аударымдары бойынша берешегінің жоқ (
немесе) бар

екендігі туралы мәліметтер, салық 
міндеттемесін,

сондай-ақ міндетті зейнетақы 
жарналарын, міндетті

кәсіби зейнетақы жарналарын есептеу, 
ұстап қалу

және аудару, әлеуметтік аударымдарды 
есептеу

және төлеу бойынша міндеттемелерді 
орындау

бойынша бюджетпен есеп айырысулардың
жай-күйі туралы дербес шоттан көшірме

беру"
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 

стандартына
1-қосымша





 

"Салық берешегінің, міндетті 
зейнетақы жарналары,

міндетті кәсіби зейнетақы жарналары 
мен әлеуметтік

аударымдары бойынша берешегінің жоқ (
немесе) бар

екендігі туралы мәліметтер, салық 
міндеттемесін, 

сондай-ақ міндетті зейнетақы 
жарналарын, міндетті

кәсіби зейнетақы жарналарын есептеу, 
ұстап қалу

және аудару, әлеуметтік аударымдарды 
есептеу

және төлеу бойынша міндеттемелерді 
орындау

бойынша бюджетпен есеп айырысулардың
жай-күйі туралы дербес шоттан көшірме

беру"
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 

стандартына
2-қосымша

      (көрсетілетін қызмет алушының тегі, аты,

      болса әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә)

      не көрсетілетін қызметті алушы ұйымының атауы)



      ______________________________________________

      (көрсетілетін қызмет алушының мекен-жайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 cәуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының  2) тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет20-бабының
" Мемлекеттік корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекен-жайы көрсетілсін) "Салық берешегінің
, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары 
бойынша берешегінің жоқ (немесе) бар екендігі туралы мәліметтер, салық міндеттемесін, сондай-ақ
міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу және 
аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу және төлеу бойынша міндеттемелерді орындау бойынша 
бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы дербес шоттан көшірме беру" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсетуге құжаттарды қабылдаудан Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      16) _______________________________;

      17) _______________________________;

      18) ....

      ұсынбауыңызға байланысты бас тартады.

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкерінің)

      (қолы)

      Орындаушы. Т.А.Ә.

      Телефон.

      Алды: аты-жөні / көрсетілетін қызмет алушының қолы

      "___" _________ 20__ ж.



 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

16-қосымша

"Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың және ұсталған (төленген) 
салықтардың сомасы туралы анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми № 631
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың және ұсталған (төленген) 
салықтардың сомасы туралы анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар 
аумақтарындағы аумақтық органдары (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші қызмет көрсету орталықтары арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету тәртiбi

      4. Мемлекеттiк қызметті көрсету мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың топтамасын тапсырған сәттен бастап:

      салықтық өтінішті берген;

      резидент еместің есебіне жазылған табыстарының және төлеуге жататын салықтардың сомалары 
көрсетілген салық есептілігінің тиісті нысандарын резидент емес салық төлеуші және (немесе) 
салық агенті табыс еткен күндердің неғұрлым кеш күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн 
ішінде.



      2) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – күнтізбелік 15 
(он бес) күн ішінде.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді;

      3) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда –
15 (он бес) минут;

      4) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың және ұсталған (төленген) 
салықтардың сомасы туралы анықтама (бұдан әрі - анықтама) беру;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда10-тармағында
және негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуы туралы уәжделген жауабы;

      3) Мемлекеттік корпорацияның резидент еместер – салық төлеушілердің және (немесе) салық 
агентінің, резидент еместердің есептелген табыстарының және салық төлеуге жататын сомасы 
көрсетілген, тиісті салықтық есептілік нысанын ұсынбағаны туралы жазбаша жауабы.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс уақыты:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.



      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек күту тәртібімен көрсетіледі.

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс 
және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша,
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті "брондауға" 
болады.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті
алушы (резидент емес) не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі жүгінген кезде осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес:1-қосымшаға

      Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмастан қызметті жүзеге асыратын заңды 
тұлғалар-резидент еместер, шетелдік немесе азаматтығы жоқ тұлғалар – салық агентінің тұрған 
жері бойынша;

      Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы қызметті жүзеге асыратын заңды 
тұлғалар-резидент еместер – тұрақты мекеменің тұрған жері бойынша;

      Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табысынан дербес салық төлейтін шетелдік 
немесе азаматтығы жоқ тұлғалар – Қазақстан Республикасындағы келу (тұратын) орны бойынша 
салықтық өтінішті ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде, Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін 
қызметті алушы құжаттар топтамасының қабылданғаны туралы белгімен, құжаттар топтамасының 
қабылдау күні және уақыты көрсетілген талон алады.

      Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі қояды.

      Мемлекеттік корпорациясы дайын құжаттарды беруді тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы 
қолхат негізінде жеке куәлігін көрсеткен кезде жүзеге асырады.

      Көрсетілетін қызметті беруші, Мемлекеттік корпорация құжаттарды қабылдау кезінде 
құжаттардың түпнұсқаларымен көшірмелерді салыстырады, сонан соң түпнұсқаларды көрсетілетін 
қызметті алушыға қайтарады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы 
Мемлекеттік корпорациясы арқылы мемлекеттік қызметті алған жағдайда, Мемлекеттік корпорация 



ұсынған нысан бойынша ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорация нәтиженің бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды 
көрсетілетін қызметті берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін 
қызметті алушы жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші бір күн ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін 
Мемлекеттік корпорациясына жолдайды.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Егер:

      1) көрсетілетін қызметті алушының (резидент еместін) салықтық өтінішінің деректері 
көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) салық агентінің салық есептілігі нысандарында 
көрсетілген деректерге сәйкес келмеген;

      2) салықтық өтініш берген күні көрсетілетін қызметті алушының табыстарынан салық 
төленбеген;

      3) көрсетілетін қызметті алушыда және (немесе) салық агентінде салықтық өтініш берген 
күні көрсетілетін қызметті алушының (резидент еместердің) табыстарынан салықты аудару бойынша 
салық берешегінің бар болған жағдайлар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз болып
табылады.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағында
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 2-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 15-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Шағымда көрсетілетін қызмет алушының қолы міндетті түрде болуы тиіс. Шағымда көрсетілетін
қызметті алушы тегін, атын, әкесінің атын, почталық мекенжайын, күнін көрсетеді. Шағымда 
көрсетілетін қызмет алушының қолы міндетті түрде болуы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО-ның атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы 
оның тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қарауға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.



      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Мемлекеттік көрсетілген қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты 
порталдағы "жеке кабинеті", мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай 

 арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.байланыс орталығы

      15. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет–ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-
080-7777, 1414.

 Қазақстан Республикасындағы
 көздерден алынған табыстардың
 және ұсталған (төленген)
 салықтардың сомасы туралы
 анықтама беру" мемлекеттiк

 
көрсетілетін қызмет 

стандартына
 1-қосымша

     



     



     



     



     



     



     



     



     



     



 "Қазақстан Республикасындағы

 
көздерден алынған табыстардың 

және

 
ұсталған (төленген) 

салықтардың
 сомасы туралы анықтама беру"

 
мемлекеттiк көрсетілетін 

қызмет
 стандартына 2-қосымша

      (Тегі, аты, әкесінің аты бар болған

      кезде (бұдан әрі – Т.А.Ә.), не

      қызмет алушы ұйымның атауы)

      __________________________________

      (қызмет алушының мекен-жайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан

      Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының  2-тармағын20-бабы

      басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік



      корпорациясының филиалының № ____ бөлімі (мекен-жайын көрсету) Сіздің

      мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес

      құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      6) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) ________________________________________;

      ұсынбаудан көрінетін "Қазақстан Республикасындағы көздерден

      алынған табыстардың және ұсталған (төленген) салықтардың сомасы

      туралы анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметке құжаттарды

      қабылдаудан бастартады.

      Осы қолхат әрбір тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.

      Т.А.Ә. (Мемлекеттік корпорациясының қызметшісі)

      (қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә. _____________

      Телефоны _____________

      Алды: Т.А.Ә. / қызметті алушының қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

17-қосымша



"Қазақстан Республикасының резинденттігін растау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми № 631
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Қазақстан Республикасының резинденттігін растау" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (
бұдан әрі – мемлекеттік қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Алматы және Астана қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсе немесе "Салық төлеушінің кабинеті" веб-қосымшасы (
бұдан әрі - Салық төлеушінің кабинеті) арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету тәртiбi

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды тапсырған күннен бастап – күнтізбелік 15 (он 
бес) күн ішінде.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзіміне кірмейді.

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыру үшін күтудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15
(он бес) минут;



      3) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуін 
күтудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) 
минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электронды (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағазда.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі:

      1) уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша резиденттігін растайтын құжатты беру;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттының  көрсетілген жағдайда 10-тармағында
және негізде қызмет берушінің мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуы туралы дәлелді жауабы 
болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру нысаны: қағазда.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі қағаз тасымалдағышта ресімделеді, көрсетілетін
қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының мөрімен және қолымен куәландырылады.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті алушы
) тегін негізде көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен 
дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек күту тәртібімен көрсетіледі;

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі 
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.



      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша,
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті "брондауға" 
болады.

      3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тәулік бойы жұмыс істейді (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген 
жағдайда, өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес резидентігін растау 
туралы салықтық өтініш (бұдан әрі – салықтық өтініш);

      2) өзінің тиімді басқару орны Қазақстан Республикасында орналасқаны негізінде резидент 
болып табылатын шетелдік заңды тұлға – заңды тұлғаны тиімді басқару орны (нақты басқару 
органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болуын растайтын құжаттың (өткізілген орны
көрсетіле отырып, директорлар кеңесінің немесе осы сияқты органның жалпы жиналысы хаттамасының 
немесе негізгі басқару және (немесе) бақылау, сондай-ақ заңды тұлғаның кәсіпкерлік қызметін 
жүргізу үшін қажетті стратегиялық коммерциялық шешімдер қабылдау орнын растайтын өзге де 
құжаттарды) нотариаттық куәландырылған көшірмесін;

      3) резидент болып табылатын шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам – азаматтығыжоқ адамның 
шетелдік төлқұжатының немесе куәлігінің, Қазақстан Республикасында болу кезеңін растайтын 
құжаттың (визаның немесе өзге де құжаттардың) Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаттың (
бар болса) нотариат куәландырылған көшiрмелерiн ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті беруші, Мемлекеттік корпорация құжаттарды қабылдау кезінде 
құжаттардың көшірмесін түпнұсқамен салыстырып тексереді, содан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін 
қызметті алушыға қайтарады.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады.



      Құжаттарды мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі қояды.

      Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беруді тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы 
қолхат негізінде жеке куәлігін көрсеткен кезде жүзеге асырады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы 
Мемлекеттік корпорациясы арқылы мемлекеттік қызметті алған жағдайда, Мемлекеттік корпорация 
ұсынған нысан бойынша ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушы жүгінбеуі себебінен уақытылы берілмеген
құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге
сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде 
Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды;

      порталға:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес электрондық құжат 1-қосымшаға
нысанындағы өтініш;

      2) нотариаттық куәландырылған электрондық көшірмесін:

      өзінің тиімді басқару орны Қазақстан Республикасында орналасқаны негізінде резидент болып
табылатын шетелдік заңды тұлға – заңды тұлғаны тиімді басқару орны (нақты басқару органының 
орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болуын растайтын құжаттың (өткізілген орны көрсетіле
отырып, директорлар кеңесінің немесе осы сияқты органның жалпы жиналысы хаттамасының немесе 
негізгі басқару және(немесе) бақылау, сондай-ақ заңды тұлғаның кәсіпкерлік қызметін жүргізу 
үшін қажетті стратегиялық коммерциялық шешімдер қабылдау орнын растайтын өзге де құжаттарды);

      резидент болып табылатын шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам – азаматтығыжоқ адамның 
шетелдік төлқұжатының немесе куәлігінің, Қазақстан Республикасында болу кезеңін растайтын 
құжаттың (визаның немесе өзге де құжаттардың) Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаттың (
бар болса) нотариат куәландырылған көшiрмелерiн ұсынады.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куәландыратын құжаттар туралы, 
заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы, құқық белгілейтін құжаттар туралы мәліметтерді уәкілетті орган тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден портал арқылы уәкілетті лауазымды адамдардың ЭЦҚ-мен куәландырылған 
электрондық құжат нысанында алады.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.



      Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебесі жіберіледі.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін, егер, 
көрсетілетін қызметті алушы мына шарттарға сәйкес келмейтін жағдайлар негіздеме болып табылады:

      1) Қазақстан Республикасында тұрақты болатын немесе Қазақстан Республикасында тұрақты 
болмайтын, бірақ өмірлік мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасында орналасқан жеке 
тұлғалар "Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – Салық кодексі) мақсатында Қазақстан Республикасының 
резиденттері деп танылады;

      2) егер жеке тұлға ағымдағы салық кезеңiнде аяқталатын кез келген үздiксiз он екi айлық 
кезеңде кемiнде күнтiзбелiк бір жүз сексен үш күн (келу және кету күндерiн қоса алғанда) 
Қазақстан Республикасында болса, ол ағымдағы салық кезеңi үшiн Қазақстан Республикасында 
тұрақты болған жеке тұлға деп танылады.

      3) бір мезгілде мынадай талаптар орындалған кезде:

      жеке тұлғада Қазақстан Республикасының азаматтығы немесе Қазақстан Республикасында тұруға
рұқсаты (ықтиярхаты) болса;

      жеке тұлғаның отбасы және (немесе) жақын туыстары Қазақстан Республикасында тұрса;

      жеке тұлғаның Қазақстан Республикасында кез келген уақытта тұруы және (немесе) оның 
отбасы мүшелерінің тұруы үшін қолжетімді, оған және (немесе) оның отбасы мүшелеріне меншік 
құқығында немесе өзге де негіздерде тиесілі жылжымайтын мүлкі болса, жеке тұлғаның өмірлік 
мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасында орналасқан деп қарастырылады.

      4) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының азаматтығына қабылдау туралы немесе Қазақстан Республикасының азаматтығына 
қабылдамай, Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат ету туралы өтініш берген:

      мемлекеттік билік органдары шет елге іссапарға жіберген адамдар, оның ішінде 
дипломатиялық, консулдық мекемелердің, халықаралық ұйымдардың қызметкерлері, сондай-ақ аталған 
жеке тұлғалардың отбасы мүшелері;

      тұрақты халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларына немесе азаматтарына тиесілі көлік құралдарының экипаж мүшелері;

      Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан әскери базалардың, әскери 
бөлімдердің, топтардың, контингенттердің немесе құрамалардың әскери қызметшілері мен азаматтық 
персоналы;



      Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан және Қазақстан Республикасының 
немесе Қазақстан Республикасының субъектілерінің меншігі болып табылатын объектілерде (оның 
ішінде концессиялық шарттар негізінде) жұмыс істейтіндер;

      оқу немесе практикадан өту мақсатында Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде жүрген 
студенттер, тағылымдамадан өтушілер мен практиканттар оқу немесе практикадан өтудің бүкіл 
кезеңінде;

      сабақ беру, консультациялар беру немесе ғылыми жұмыстарды жүзеге асыру мақсатында 
Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде жүрген оқытушылар мен ғылыми қызметкерлер сабақ 
берудің немесе аталған жұмыстарды орындаудың бүкіл кезеңінде;

      емделу немесе сауықтырудан өту, профилактикалық ем алу мақсатында Қазақстан 
Республикасынан тысқары жерлерде жүрген жеке тұлғалар Қазақстан Республикасында тұрған уақытына
және осы бапта көзделген басқа да кез келген өлшемдерге қарамастан, резидент жеке тұлғалар деп 
танылады.

      5) Салық кодексінің мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды
тұлғалар және (немесе) тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан 
Республикасында болатын шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар да Қазақстан
Республикасының резиденттері деп танылады.

      Нақты органның (директорлар кеңесінің немесе ұқсас органның) негізгі басқару және (немесе
) бақылау жүзеге асырылатын, сондай-ақ заңды тұлғаның кәсіпкерлік қызметін жүргізу үшін қажетті
стратегиялық коммерциялық шешімдер қабылданатын жиналысы өткізілетін орын тиімді басқару орны (
нақты басқару органының орналасқан жері) деп танылады.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық9-тармағында
ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша құжаттарды 2-қосымшаға
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті 
берушінің және (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағым жазбаша түрде:



      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 16-тармағында
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастырушы адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
www.con.gov.kz Мемлекеттік корпорацияның интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.

      Шағымның қабылданғанын растау, оны Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі, аты, әкесінің аты, берілген шағымға жауапты алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы көрсетілетін мемлекеттік қызмет сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның 
мекен-жайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген күнінен бастап 
15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
бойынша бірыңғай байланыс-орталығы арқылы алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті
алушының Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар



      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электронды нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті арқылы алу мүмкіндігі бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты 
порталдағы "жеке кабинеті", Салық төлеушінің кабинеті, Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі  арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бірыңғай байланыс орталығы
бар.

      16. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурсында орналастырылған.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

 "Салықтық резиденттігін
 растау" мемлекеттiк
 көрсетілетін қызмет
 стандартына
 1-қосымша

     



     





     



     



     



     



     



 
"Салықтық резиденттігін растау

"

 
мемлекеттiк көрсетілетін 

қызмет
 стандартына 2-қосымша



      (Тегі, аты, әкесінің аты бар болған

      кезде (бұдан әрі – Т.А.Ә.), не

      қызмет алушы ұйымның атауы)

      __________________________________

      (қызмет алушының мекен-жайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы

      15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының  2-тармағын20-бабы

      басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік

      корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекен-жайын көрсету) Сіздің

      мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес

      құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      7) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) ________________________________________;

      ұсынбаудан көрінетін "Салықтық резиденттігін растау"

      мемлекеттік көрсетілетін қызметке құжаттарды қабылдаудан бас

      тартады.



      Осы қолхат әрбір тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.

      Т.А.Ә. (Мемлекеттік корпорациясының қызметшісі)

      (қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә. _____________

      Телефоны _____________

      Алды: Т.А.Ә. / қызметті алушының қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

18-қосымша

"Алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны қоспағанда)
есепке алу-бақылау таңбаларын беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны қоспағанда) есепке алу-бақылау 
таңбаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет)
.

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің облыстар, Алматы және Астана қалалары 
бойынша Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беруді көрсетілетін 
қызметті беруші кеңсе немесе көрсетілетін қызметті берушінің "Алкоголь өнімнің өндірісі мен 
айналымын голографиялық қорғау элементі бар есепке алу-бақылау таңбаларын қолданумен бақылау" 
ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – ЕБТ АЖ) арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:



      1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсырған сәттен бастап:

      шарап материалы мен сыраны қоспағанда, алкоголь өніміне арналған (бұдан әрі – алкоголь 
өнімі) есепке алу-бақылау таңбаларын (бұдан әрі – ЕБТ) және жүкқұжат беруді көрсетілетін 
қызметті беруші ЕБТ-на тиісті штрих-код жапсырылғаннан кейін ЕБТ АЖ арқылы келіп түскен және 
құжаттарды тапсырған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі;

      көрсетілетін қызметті алушы ЕБТ АЖ арқылы табыс еткен алдағы жылға өтінімдерді 
күнтізбелік 3 (үш) күннен аспайтын мерзімде келіседі;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) 
минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) алдағы жылға арналған өтінімдерді келісу;

      2) тиісті штрих-код жапсырылған ЕБТ және жүкқұжат беру болып табылады.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
негізде көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен 
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.



      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек күту тәртібімен көрсетіледі.

      2) ЕБТ АЖ - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген жағдайда, 
өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге 
асырылады).

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе  сәйкес ЕБТ АЖ 1 2-қосымшаларға
арқылы ЕБТ жасау үшін өтінімдер (бұдан әрі – алдағы жылға арналған өтінімдер) – жаңа 
күнтізбелік жыл басталғанға дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей; 2) әрбір сатып 
алушыға бөлек осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес ЕБТ-на 3-қосымшаға
штрих-код жапсыру үшін өтініш – ЕБТАЖ арқылы алкоголь өніміне ЕБТ алу мақсатында;

      3) соның негізінде акцизделетін тауарлар әкелу жүзеге асырылатын сыртқы сауда шартының (
келісімшарттың) түпнұсқасын көрсете отырып, сыртқы сауда шартының (келісімшарттың) (алкоголь 
өнімін импорттайтын көрсетілетін қызметті алушы өтінім беру кезінде) көшірмесі;

      4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша ЕБТ 4-қосымшаға
алу үшін ЕБТ АЖ арқылы және қағаз түрінде өтініштің тұпнұсқасы;

      5) көрсетілетін қызметті алушы қызметкерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын
ұсына отырып, көрсетілетін қызметті алушының мөрімен куәландырылған көрсетілетін қызметті 
алушының уәкілетті қызметкерінің атына ЕБТ алуға берілген сенімхат;

      6) ЕБТ үшін төлегенін растайтын төлем құжаты;

      7) Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін 
импорттау кезінде қағаз тасығышта және (немесе) ақпараттық жүйе арқылы ЕБМ нысаналы пайдалануы 
туралы міндеттемесі (бұдан әрі – Міндеттеме):

      міндеттемені орындауды қамтамасыз ету үшін тиісті көрсетілетін қызметті берушінің шотына 
ақша салғандығын растайтын, төлем құжатын;

      банктік кепілдікті;

      кепілгерлік шартын;



      мүлік кепіл шартын таңдауы бойынша Міндеттемені төлеуді қамтамасыз ету тәсілдерін ескере 
отырып міндеттеме ұсынады.

      Алкоголь өнімін өндіру және (немесе) олардың айналымы жөніндегі өз қызметін жаңадан 
құрған немесе қызметін бастаған көрсетілетін қызметті алушылар ЕБТ жасау үшін ЕБТ алу 
жоспарланып отырған айдың 1-күніне дейін күнтізбелік 25 (жиырма бес) күннен кешіктірмейтін 
мерзімде әрбір ай бойынша бөліп осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  немесе 1 2-

 сәйкес нысан бойынша өтінімді көрсетілетін қызметті берушіге ЕБТ АЖ арқылы табыс қосымшаларға
етеді.

      Көрсетілетін қызметті алушылар бұрын берілген өтінімдерде ЕБТ-дың түрлері мен саны 
бөлігінде өзгерістер мен толықтырулары бар өтінімдерін ЕБТ алу жүзеге асырылатын айдың 1-күніне
дейін 25 (жиырма бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына  немесе  сәйкес нысан бойынша табыс етеді.1 2-қосымшаларға

      ЕБТ жасап шығарғаны үшін төлемді жеткізушінің банк шотына ақша аудару жолымен ЕБТ алу 
жүзеге асырылатын айдың 1-күніне дейін күнтізбелік 20 (жиырма) күннен кешіктірмейтін мерзімде 
әрбір ай бойынша бөлек көрсетілетін қызметті алушылардың өтінімдеріне сәйкес жүргізіледі.

      Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің аумақтарынан импортталатын алкоголь өніміне көрсетілетін қызметті алушыларға ЕБМ 
берген кезде, көрсетілетін қызметті берушінің материалдық-жауапты адамы екі тарап қол қоятын 
екі данада жүкқұжат жазып береді. Жүкқұжаттың бір данасы көрсетілетін қызметті алушыға беріледі
, екінші данасы көрсетілетін қызметті берушіде қалады.

      Көрсетілетін қызмет алушыларға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше емес мемлекеттердің 
аумақтарынан импортталатын алкоголь өніміне ЕБТ берген кезде жүкқұжат үш данада жазып беріледі:
бірінші және екінші дана көрсетілетін қызметті алушыларға беріледі (екінші дана – Кеден 
органына табыс ету үшін), үшінші дана көрсетілетін қызметті берушіде қалады.

      Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар болып табылатын көрсетілетін қызметті 
алушының аталған құжаттарының мәліметтерін көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден мемлекеттік органдардың уәкілетті адамдарының ЭЦҚ-мен 
куәландырылған электрондық деректер нысанында алады.

      ЕБТ АЖ арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы ЕБТ АЖ журналында құжаттар 
топтамасының қабылдағаны туралы хабарлама алады.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады.

      Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі қояды.



      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      9-1. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Ескерту. 2-тарау 9-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) 
бұйрығымен.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 
көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне
, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 12-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.

      Шағымда көрсетілетін қызметті алушы тегін, атын, әкесінің атын, почталық мекенжайын, 
күнін көрсетеді. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.



      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы (бұдан әрі – портал) шағымдану тәртібі туралы 
ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша  арқылы бірыңғай байланыс орталығы
алуға болады.

      11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық
нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де
талаптар

      12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет–ресурстарында орналастырылған.

      13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда ЕБТ АЖ арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты 
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша  арқылы қашықтан қол бірыңғай байланыс-орталығы
жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

 

"Алкоголь өніміне (шарап материалы
мен сыраны қоспағанда) есепке
алу-бақылау таңбаларын беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша

      _____________________________________



      (салық органының атауы)

      _____________________________________

      (салық органы басшысының Т.А.Ә.)

      _____________________________________

      алушының атауы, БСН/ЖСН

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін алкоголь
өнімдеріне арналған есепке алу-бақылау таңбаларын немесе темекі
өнімдеріне арналған акциздік таңбаларды дайындауға өтінім

      өтінімнің түрі: (алдағы жылға, қызметін алғаш немесе жаңадан бастағандар үшін, қосымша)

      мың дана

қаңтар ақпан наурыз сәуір мамыр маусым шілде тамыз қыркүйек қазан қараша
Желто
қсан

жылына 
барлығы

Ескертпе (
Қазақстан 
Республикасының
аумағында 
өндірілген 
темекі 
өнімдеріне 
арналған 
акциздік 
таңбалардың 
түрін 
көрсетіңіз "
парақтық" 
немесе "
қиылған")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

      Басшы __________________________________________________

      (Т.А.Ә.)

      Бас бухгалтер___________________________________________

      (Т.А.Ә.)



      М.О.

 

"Алкоголь өніміне (шарап материалы
мен сыраны қоспағанда) есепке
алу-бақылау таңбаларын беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша

      __________________________________

      (салық органының атауы)

      ___________________________________

      (салық органы басшысының Т.А.Ә.)

      ___________________________________

      алушының атауы, БСН/ЖСН

Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын алкоголь
өнімдеріне арналған есепке алу-бақылау таңбаларын немесе темекі
өнімдеріне арналған акциздік таңбаларды дайындауға өтінім

      өтінімнің түрі: (алдағы жылға, қызметін алғаш немесе жаңадан бастағандар үшін, қосымша)

      мың дана

қаңтар ақпан наурыз сәуір мамыр маусым шілде тамыз қыркүйек қазан қараша желтоқсан
жылына 
барлығы

Ескертпе (
Қазақстан 

Республикасының
аумағына 

импортталған 
темекі 

өнімдеріне 
арналған 
акциздік 
таңбаларды 

көрсетіңіз, "
парақтық" 
немесе "
қиылған")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



      Басшы _________________________________________________

      (Т.А.Ә.)

      Бас бухгалтер__________________________________________

      (Т.А.Ә.)

      М.О.

 

"Алкоголь өніміне (шарап материалы
мен сыраны қоспағанда) есепке
алу-бақылау таңбаларын беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
3-қосымша

      __________________________________

      (салық органының атауы)

      __________________________________

      (салық органы басшысының Т.А.Ә.)

Есепке алу-бақылау таңбаларына штрих-код жапсыру үшін
өтініш

      _____________________________________________________________________

      (алушының түрі: өндіруші, үшінші елдерден импорттаушы, Кеден одағының елдерінен 
импорттаушы)

      _____________________________________________________________________

      (алушының атауы, БСН/ЖСН -і, мекенжайы)

      саны_______________________________________________________данада

      (жазбаша)

      есепке алу-бақылау таңбаларына штрих-код жапсыруды сұрайды.



      Есепке алу-бақылау таңбаларының көрсетілген саны мына тауарларды шығару үшін қажет:

      ____________________________________________________________________

      (алкоголь өнімі үшін: сыйымдылығын, күштілігін, сатып алушының атауын, құю күнін, шығу 
елін, өнімнің түрі мен атауын, сәйкестік сертификатын; импорттаушылар үшін шарттың (
келісімшарттың) нөмірін көрсете отырып, өнімнің түрі мен атауы)

      өнімнің пин-коды:____________________________________________________

      өнімнің бір бірлігінің бағасы:

      _______________________________________________________________ теңге

      Есепке алу-бақылау таңбаларын сатып алуға ақша ______________________

      төлем құжатымен № ______________ "___" ________ 20____ жылы

      сомасында ___________________________________________шотына енгізілді

      (сомасы жазбаша)

      Акциз төлемі үшін ақша ___________________________________ есеп шотына

      төлем құжатымен № _______ "___" _____________ 20___жылы

      сомасында __________________________________________________енгізілді

      (сомасы жазбаша)

      Басшы _______________________________________________________________

      (Т.А.Ә.)

      Бас бухгалтер _______________________________________________________

      (Т.А.Ә.)

"Алкоголь өніміне (шарап материалы
мен сыраны қоспағанда) есепке
алу-бақылау таңбаларын беру"



 мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
4-қосымша

      __________________________________

      (салық органының атауы)

      ___________________________________

      (салық органы басшысының Т.А.Ә.)

Есепке алу-бақылау таңбаларын немесе акциздік таңбаларды алуға
өтініш

      _______________________________________________________________

      (алушының атауы, мекенжайы, БСН/ЖСН-і)

      "____" саны _____________________________________________ данада

      (жазбаша)

      есепке алу-бақылау таңбаларын немесе акциздік таңбаларды беруді сұрайды.

      Есепке алу-бақылау немесе акциздік таңбаларын сатып алуға ақша

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сомасы жазбаша)

      сомасында 20_____жылғы "____"_______________ № _____________төлем құжатымен _____________
__________________________ есеп шотына енгізілді

      Акцизді төлеу үшін ақша _____________________________________________

      (сомасы жазбаша)

      сомасында 20_____жылғы "____"_______________ № _______төлем құжатымен ___________________
____________________ есеп шотына енгізілді



      Басшы__________________________________________________________

      (Т.А.Ә.)

      Бас бухгалтер__________________________________________________
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2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

19-қосымша

"Темекі өнімдеріне акциздік таңбалар беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Темекі өнімдеріне акциздік таңбалар беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі
– мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің облыстар, Алматы және Астана қалалары 
бойынша Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беруді көрсетілетін 
қызметті беруші кеңсе немесе "Акцизделетін өнімнің және мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің 
айналымы мен өндірісін бақылау" ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - Акциз АЖ) арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

      1. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсырған сәттен бастап:

      қағаз түрінде өтініш және құжаттар келіп түскен күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
көрсетілетін қызметті беруші темекі өнімдеріне акциздік таңбалар (бұдан әрі – акциздік таңба) 
және жүкқұжат беруді жүргізеді;

      көрсетілетін қызметті алушылар табыс еткен алдағы жылға арналған өтінімдер күнтізбелік 3 
(үш) күннен аспайтын мерзімде Акциз АЖ арқылы келісіледі;



      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің барынша 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша рұқсат берілетін уақыты – 20 (
жиырма) минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) алдағы жылға арналған өтінімдерді келісу;

      2) акциздік таңбаларды және жүкқұжатты беру болып табылады.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
негізде көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен 
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек күту тәртібімен көрсетіледі.

      2) Акциз АЖ – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген жағдайда, 
өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге 
асырылады).

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:



      1) Акциз АЖ арқылы акциздік таңбаларды жасау үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына  немесе  сәйкес өтінімдер – жаңа күнтізбелік жыл басталғанға дейін 1 2-қосымшаларға
30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей;

      2) акцизделетін тауарлар әкелу жүзеге асырылатын негізде (темекі өнімдерін импорттайтын 
көрсетілетін қызметті алушылар өтінім беру кезінде) сыртқы сауда шартының (келісімшарттың) 
түпнұсқасын көрсете отырып, сыртқы сауда шартының (келісімшарттың) көшірмесі;

      3) Акциз АЖ арқылы және қағаз түріндегі осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3
 сәйкес акциздік таңбаларды алуға өтініштің тұпнұсқасы;-қосымшаға

      4) көрсетілетін қызметті алушының қызметкерінің жеке басын куәландыратын құжатының 
түпнұсқасын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының мөрімен куәландырылған көрсетілетін 
қызметті алушының қызметкерінің атына ЕБТ алуға берілген сенімхат;

      5) акциздік таңбаларды алуға төлемді растайтын төлем құжаты.

      Темекі өнімдерін өндіру және (немесе) олардың айналымы жөніндегі өз қызметін алғаш немесе
жаңадан бастаған көрсетілетін қызметті алушылар акциздік таңбаларды жасау үшін акциздік 
таңбаларды алу жоспарланып отырған айдың 1-күніне дейін күнтізбелік 25 (жиырма бес) күннен 
кешіктірмейтін мерзімде әрбір ай бойынша бөліп осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
 немесе  сәйкес нысан бойынша өтінімді көрсетілетін қызметті берушіге Акциз АЖ 1 2-қосымшаларға

арқылы табыс етеді.

      Көрсетілетін қызметті алушылар бұрын берілген өтінімдерде акциздік таңбалардың түрлері мен
саны бөлігінде өзгерістер мен толықтырулары бар өтінімдерін таңбалар алу жүзеге асырылатын 
айдың 1-күніне дейін 25 (жиырма бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына ,  сәйкес нысан бойынша табыс етеді.1 2-қосымшаларға

      Акциздік таңбаларды жасап шығарғаны үшін есеп айырысулар жеткізушінің есеп шотына ақша 
аудару жолымен акциздік таңбаларды алу жүзеге асырылатын айдың 1-күніне дейін күнтізбелік 20 (
жиырма) күннен кешіктірмейтін мерзімде әрбір ай бойынша бөлек көрсетілетін қызметті алушылардың
өтінімдеріне сәйкес жүргізіледі.

      Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттерден импортталған темекі өніміне көрсетілетін қызметті алушыға акциздік таңбалар 
берген кезде, көрсетілетін қызметті берушінің материалдық жауапты адамы екі тарап қол қоятын 
екі данада жүкқұжат жазып береді. Жүкқұжаттың бір данасы көрсетілетін қызметті алушыға беріледі
, екінші данасы көрсетілетін қызметті берушіде қалады.

      Көрсетілетін қызмет алушыларға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын 
мемлекеттердің аумақтарынан импортталған темекі өніміне акциздік таңбаларды берген кезде 
жүкқұжат үш данада жазып беріледі: бірінші және екінші дана көрсетілетін қызметті алушыларға 
беріледі (екінші дана – Кеден органына табыс ету үшін), үшінші дана көрсетілетін қызметті 
берушіде қалады.



      Акциз АЖ арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйенің журналында 
өтінімнің қабылдағаны туралы хабарлама алады.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін келу тәртібінде қағаз жеткізгіште табыс 
етілген құжаттарды көрсетілетін қызметті беруші қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады

      Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі қояды.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      9-1. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің акциздік және есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, беру 
және импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімдерін импорттау кезінде есепке 
алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін, есебін ұсыну қағидаларында, 
сондай-ақ осындай міндеттемені есепке алу және қамтамасыз ету мөлшерін бекіту туралы 2017 жылғы
6 ақпандағы № 80  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № бұйрығында
14875 болып тіркелген) белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Ескерту. 2-тарау 9-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) 
бұйрығымен.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 
көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне
, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 12-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:



      1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.

      Шағымда көрсетілетін қызметті алушы тегін, атын, әкесінің атын, почталық мекенжайын, 
күнін көрсетеді. Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы (бұдан әрі – портал) шағымдану тәртібі туралы 
ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша  арқылы бірыңғай байланыс орталығы
алуға болады.

      11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық
нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет–ресурстарында орналастырылған.

      13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда Акциз АЖ арқылы алуға мүмкіндігі бар.



      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты 
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша  арқылы қашықтан қол бірыңғай байланыс-орталығы
жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

 

"Темекі өнімдеріне акциздік таңбалар
беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына
1-қосымша

      _____________________________________

      (салық органының атауы)

      _____________________________________

      (салық органы басшысының Т.А.Ә.)

      _____________________________________

      алушының атауы, БСН/ЖСН

      Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін алкоголь өнімдеріне

      арналған есепке алу-бақылау таңбаларын немесе темекі өнімдеріне

      арналған акциздік таңбаларды дайындауға

      өтінім

      өтінімнің түрі: (алдағы жылға, қызметін алғаш немесе жаңадан бастағандар үшін, қосымша)

      мың дана

Ескертпе (
Қазақстан 
Республикасының
аумағында 
өндірілген 
темекі 



қаңтар ақпан наурыз сәуір мамыр маусым шілде тамыз қыркүйек қазан қараша
желто
қсан

жылына 
барлығы

өнімдеріне 
арналған 
акциздік 
таңбалардың 
түрін 
көрсетіңіз "
парақтық" 
немесе "
қиылған")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

      Басшы _________________________________________________

      (Т.А.Ә.)

      Бас бухгалтер__________________________________________

      (Т.А.Ә.)

      М.О.

 

"Темекі өнімдеріне акциздік таңбалар
беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына
2-қосымша

      __________________________________

      (салық органының атауы)

      ___________________________________

      (салық органы басшысының Т.А.Ә.)

      ___________________________________

      алушының атауы, БСН/ЖСН

      Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын алкоголь өнімдеріне

      арналған есепке алу-бақылау таңбаларын немесе темекі өнімдеріне



      арналған акциздік таңбаларды дайындауға

      өтінім

      өтінімнің түрі: (алдағы жылға, қызметін алғаш немесе жаңадан бастағандар үшін, қосымша)

      мың дана

қаңтар ақпан наурыз сәуір мамыр
мау
сым

шілде тамыз қыркүйек қазан қараша
желтоқ
сан

жылына 
барлығы

Ескертпе (
Қазақстан 
Республикасының
аумағына 
импортталған 
темекі 
өнімдеріне 
арналған 
акциздік 
таңбаларды 
көрсетіңіз, "
парақтық" 
немесе "
қиылған")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

      Басшы _________________________________________________

      (Т.А.Ә.)

      Бас бухгалтер__________________________________________

      (Т.А.Ә.)

      М.О.

 

"Темекі өнімдеріне акциздік таңбалар
беру"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына
3-қосымша

      __________________________________



      (салық органының атауы)

      ___________________________________

      (салық органы басшысының Т.А.Ә.)

      Есепке алу-бақылау таңбаларын немесе акциздік таңбаларды алуға

      өтініш

      _______________________________________________________________

      (алушының атауы, мекенжайы, БСН/ЖСН-і)

      "____" саны _____________________________________________ данада

      (жазбаша)

      есепке алу-бақылау таңбаларын немесе акциздік таңбаларды беруді сұрайды.

      Есепке алу-бақылау немесе акциздік таңбаларын сатып алуға ақша

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (сомасы жазбаша)

      сомасында 20_____жылғы "____"_______________ № _____________төлем құжатымен _____________
__________________________ есеп шотына енгізілді

      Акцизді төлеу үшін ақша _____________________________________________

      (сомасы жазбаша)

      сомасында 20_____жылғы "____"_______________ № _____________төлем құжатымен _____________
__________________________ есеп шотына енгізілді

      Басшы__________________________________________________________



      (Т.А.Ә.)

      Бас бухгалтер__________________________________________________

      (Т.А.Ә.)

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

20-қосымша

"Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау)" мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау)" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 
және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы аумақтық 
органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші қызмет көрсету орталықтары немесе "Салық төлеушінің 
кабинеті" веб-қосымшасы (бұдан әрі – Салық төлеушінің кабинеті), Салық есептілігін өңдеу 
сервистері (бұдан әрі – СЕӨС) ақпараттық жүйесі арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) патент негізіндегі шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын 
дара кәсіпкерлер жүгінген жағдайларды қоспағанда, салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру 



туралы немесе салық есептілігін тоқтата тұрудан бас тарту туралы шешімді беру – көрсетілетін 
қызметті алушы қажетті құжаттарды берген күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлерге салық есептілігін 
табыс етуді тоқтата тұру туралы шешімді беру – көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттарды 
берген күні;

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда –
15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру 
туралы шешімі немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген 10-тармағында
жағдайларда және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында 
салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұрудан бас тартуы туралы шешімі болып табылады.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электронды.

      Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушыға жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО жүгінген жағдайда, 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамының 
ЭЦҚ-мен куәландырылып және басып шығарылып көрсетілетін қызметті алушыға қағаз жеткізгіште 
беріледі.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы
) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.



      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі 
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00–ден 20.00–ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті брондауға болады
.

      3) портал – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге
асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі 
жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      өзінің тұрған жері бойынша көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға
:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес салық есептілігін 1-қосымшаға
табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініш;

      2) салық кезеңі басталғаннан бастап салықтық өтініште көрсетілген қызметті тоқтата тұру 
күніне дейін салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері, міндетті 
зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша салық есептілігі;

      3) егер салық төлеуші қосылған құн салығын төлеуші болып табылса – осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі 2-қосымшаға
туралы салықтық өтініш;

      4) қызметін қайта бастаған күннен бастап алдағы кезеңге (қызметті тоқтата тұру мерзімі 
аяқталғанға дейін қызметті қайта бастау туралы шешім қабылдаған жағдайда, патент негізіндегі 
арнаулы салық режимін қолданатын көрсетілетін қызметті алушылар) патент құнының есебі.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде, Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін 
қызметті алушы құжаттар топтамасының қабылданғаны туралы белгімен, құжаттар топтамасының 
қабылдау күні және уақыты көрсетілген талон алады.



      Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі қояды.

      порталға:

      1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес салық есептілігін табыс 1-қосымшаға
етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініш;

      2) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы 
салықтық өтініште көрсетілген салық кезеңі басталғаннан бастап қызметті тоқтата тұру күніне 
дейін салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері, міндетті зейнетақы
жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша салық есептілігі;

      3) егер салық төлеуші қосылған құн салығын төлеуші болып табылса – көрсетілетін қызметті 
алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына  сәйкес қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық 2-қосымшаға
өтініш;

      4) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы (
қызметті тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін қызметті қайта бастау туралы шешім қабылдаған 
жағдайда, патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын қызметті алушылар үшін) қызметін 
қайта бастаған күннен бастап алдағы кезеңге патент құнының есебі.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куәландыратын құжаттар туралы заңды
тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы 
мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші және Мемлекеттік корпорациясы қызметкері тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұрау салудың қабылданғаны туралы мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін алу күні 
және уақыты көрсетілген мәлімет жолданады.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Егер:



      1) көрсетілетін қызметті алушыда өтініш берілген күні салық берешегі, міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі болған
;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  аталған салық 9-тармағында
есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініш пен қосылған
құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтінішті көрсетілетін қызметті алушы табыс 
етпеген болса;

      3) мемлекеттік кірістер органы көрсетілетін қызметті алушыны әрекетсіз деп таныған 
жағдайлар мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

      Әрекетсіз салық төлеушілерге әрекетсіз заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер жатады.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы  (бұдан әрі – Салық кодексі) белгіленген Кодексінде
декларацияны тапсыру мерзімі өткеннен кейін бір жыл өткен соң салық кезеңі үшін:

      1) корпоративтік табыс салығы бойынша;

      2) ойын бизнесі салығы бойынша, тіркелген салық бойынша, жеңілдетілген декларацияны, егер
көрсетілген салық кезеңінен кейінгі үш салық кезеңі үшін мұндай декларацияны ұсынған жағдайда, 
резидент заңды тұлға, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын 
резидент емес заңды тұлға, сондай-ақ резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі 
әрекетсіз заңды тұлға болып танылады.

      Салық кодексінде белгіленген декларацияны тапсыру мерзімінен кейін бір жыл өткен соң салық
кезеңі үшін:

      1) жеке табыс салығы бойынша;

      2) ойын бизнесі салығы бойынша, тіркелген салық бойынша жеңілдетілген декларацияны, егер 
көрсетілген салық кезеңінен кейінгі үш салық кезеңі үшін мұндай декларацияны ұсынбаған жағдайда
;

      3) патенттің қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап екі жыл ішінде патент құнының 
есебін ұсынбаған дара кәсіпкер әрекетсіз дара кәсіпкер болып танылады.

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының үшінші және төртінші 
бөліктерінің қолданысы уақытша тоқтата тұру кезеңіне қызметін тоқтата тұрған резидент заңды 
тұлғаларға, Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент
емес заңды тұлғаларға, резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері мен дара 
кәсіпкерлерге қолданылмайды.



      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының ережелері:

      1) мына салық төлеушілерге:

      шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимдерін қолданатын дара 
кәсіпкерлерге;

      ойын бизнесі салығын және (немесе) тіркелген салықты төлеушілер болып табылатын дара 
кәсіпкерлерге немесе заңды тұлғаларға;

      ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды 
тұлғалар және селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режимін қолданатын заңды 
тұлғаларға;

      2) мүлік, көлік құралы салықтары мен жер салығы бойынша, жер учаскесін пайдаланғаны үшін 
төлемақы бойынша салық есептілігін табыс ету тәртібі мен мерзімдеріне қолданылмайды.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық9-тармағында
ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша құжаттарды 2-қосымшаға
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
www.con.gov.kz Мемлекеттік корпорацияның интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.



      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі  арқылы алуға болады.бірыңғай байланыс орталығы

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.



      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурсында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін қызметті
электрондық нысанда портал арқылы, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС алуға мүмкіндігі бар.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті", мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі

 арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.бірыңғай байланыс орталығы

      17. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары 8-800-080-7777, 1414.

 

Салық есептілігін табыс етуді 
тоқтата

тұру (ұзарту, қайта бастау)"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет

стандартына
1-қосымша



 

Салық есептілігін табыс етуді 
тоқтата

тұру (ұзарту, қайта бастау)"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет

стандартына
2-қосымша



 

"Салық есептілігін табыс етуді 
тоқтата

тұру (ұзарту, қайта бастау)"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет

стандартына 3-қосымша

      (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, болған



      кезде әкесінің аты (бұдан әрі – аты-жөні), не

      ұйымының атауы)

      ________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының  2-тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 20-бабы
корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын табыс етпеуіңізге 
байланысты "Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау)" мемлекеттік 
қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      19) ________________________________________;

      20) ________________________________________;

      21) ….

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкері)

      (қолы)

      Орындаушы: аты-жөні_____________

      Телефон __________

      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

      20__ жыл "___" _________



 
Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің
2015 жылғы 27 сәуірдегі

№ 284 бұйрығына
21-қосымша

"Бақылау-касса машиналарының мемлекеттік тізіліміне
бақылау-касса машиналарының жаңа модельдерін енгізу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Бақылау-касса машиналарының мемлекеттік тізіліміне бақылау-касса машиналарының жаңа 
модельдерін енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беруді көрсетілетін 
қызметті беруші кеңсе арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) бақылау-касса машиналарының (бұдан әрі – БКМ) моделін БКМ мемлекеттік тізіліміне 
енгізу (енгізуден бас тарту) – салықтық өтінішті қабылдаған күнінен бастап 30 (отыз) жұмыс күні
ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) 
минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) БКМ моделін БКМ мемлекеттік тізіліміне енгізу туралы шешімді беру;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда
және негіздемелер бойынша БКМ енгізуден бас тарту туралы дәлелді жауабы болып табылады.



      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті алушы
) тегін негізде көрсетіледі.

      8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі - Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі 
үзіліспен дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

      8. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес салықтық өтініш;

      2) БКМ моделінің эталондық үлгісі және БКМ моделінің техникалық, функционалдық және 
пайдаланылу сипаттамаларын беретін мынадай материалдар:

      өндіруші зауыттың паспорты;

      өндіруші зауыттың техникалық құжаттамасы;

      фискалды және фискалсыз режимде БКМ өндіруші зауыт, сол сияқты көрсетілетін қызметті 
алушы басып шығарған, қалыптастырылатын чектер мен есептердің үлгілері;

      қағаз және электрондық жеткізгіштердегі БКМ пайдалану нұсқаулығы;

      фискалды режим орнату, БКМ қайта тіркеу, фискалдық есептерді, кассаның ағымдағы жай-күйі 
туралы есепті (Х-есеп) алу кезіндегі, сондай-ақ бақылау чегінде қамтылуы үшін тиісті ақпаратты 
енгізу кезіндегі салық органы қызметкері іс-қимылдарының егжей-тегжейлі сипаттамасын қамтитын 
қағаз және электрондық жеткізгіштердегі салық органының қызметкері үшін нұсқаулық;

      өндіруші зауыттың БКМ моделін техникалық қолдау бойынша кепілдіктің міндеттемесі;

      өндіруші зауыттың құжаттамасында көрсетілген БКМ моделінің техникалық сипаттамаларының 
белгіленген нысандағы негізгі техникалық талаптарға сәйкестігі туралы мәліметтер;



      БКМ моделінің сәйкестік сертификатының нотариалды куәландырылған көшірмесі;

      БКМ моделінің қағаз және электрондық жеткізгіштердегі түрлі-түсті фотосуреті;

      3) фискалды тіркеуші болып табылатын БКМ моделін тізілімге енгізу үшін - фискалдық 
тіркеушіні дербес компьютерге қосу үшін электрондық жеткізгіштегі бағдарламалық қамтамасыз ету;

      4) компьютерлік жүйе болып табылатын БКМ моделін тізілімге енгізу үшін - ақпараттандыру 
және байланыс саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның компьютерлік жүйенің техникалық 
талаптарға сәйкестігі туралы қорытындысы.

      Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар болып табылатын көрсетілетін қызметті 
алушының аталған құжаттарының мәліметтерін көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден мемлекеттік органдардың уәкілетті адамдарының ЭЦҚ-мен 
куәландырылған электрондық деректер нысанында алады.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады.

      10. Бір мезгілде мынадай шарттар:

      1) салықтық өтініш пен осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  9-тармағында
көрсетілген материалдардың болуы;

      2) бақылау-касса машинасы моделінің уәкілетті органмен белгіленген техникалық талаптарға 
сәйкестігі сақтамау көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін
негіздеме болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:



      1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы (бұдан әрі – портал) шағымдану тәртібі туралы 
ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша  арқылы бірыңғай байланыс орталығы
алуға болады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қойылатын өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет–ресурстарында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты 
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша  арқылы қашықтан қол бірыңғай байланыс-орталығы
жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.
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22-қосымша

"Қазақстан Республикасының салық заңнамасын түсіндіру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Қазақстан Республикасының салық заңнамасын түсіндіру" мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, Министрліктің 
Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті
берушімен, "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) өзге субьектілерден, лауазымды тұлғалардан ақпарат алу не орнына барып тексеру талап 
етілмейтін көрсетілетін қызметті алушының өтінішін қарау бойынша – көрсетілетін қызметті 
берушіге өтініш түскен күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде;

      өзге субьектілерден, лауазымды тұлғалардан ақпарат алу не орнына барып тексеру талап 
етілетін көрсетілетін қызметті алушының өтінішін қарау және шешім қабылдау бойынша – 
көрсетілетін қызметті берушіге өтініш түскен күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;

      қосымша зерделеу немесе тексеру жүргізу қажет болған жағдайда, қарау мерзімі күнтізбелік 
30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін, бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған 
күнінен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде көрсетілетін қызметті алушыға хабарланады;

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) 
минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.



      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) жазбаша нысанда қағаз жеткізгіште не көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды 
адамының электронды цифрлы қолтаңбамен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат 
нысанындағы уәжделген жауабы;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда10-тармағында
және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тартуы туралы уәжделген жауабы болып табылады.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз 
түрінде.

      Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті 
алушыға көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық 
құжат нысанында жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы
) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      2) портал – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге
асырылады).

      9. Мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы жазбаша нысанда не 
электрондық түрде өтінішті табыс етеді.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттардың 
қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні және уақыты көрсетілген талон беріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы почта ұйымы арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші
почта хабарламасына белгі қояды.

      Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні және уақыты көрсетілген мәлімет жіберіледі.



      10. Егер көрсетілетін қызметті алушының қайта өтінішінде жаңа дәлелдер немесе жаңа 
ашылған мән-жайлар келтірілмесе, ал алдыңғы өтініштегі материалдарда тексерістің толық 
материалдары бар болса және көрсетілетін қызметті алушыға белгіленген тәртіппен жауап берілсе, 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту (өтінішті қарауды тоқтату) үшін негіз болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Шағымның қабылданғанын растау шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген 
шағымға жауапты алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.



      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі  арқылы алуға болады.бірыңғай байланыс орталығы

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық
нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де
талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, интернет-ресурстарында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті", көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  арқылы қол жеткізу режимінде бірыңғай байланыс орталығы
алу мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

23-қосымша

"Салық есептілігін қабылдау"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Салық есептілігін қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызметі).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министірлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, Министрліктің 
Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы 
экономикалық аймақтар аумақтарындағы аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

      Салық есептілігін қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:



      1) көрсетілетін қызметті беруші қызмет көрсету орталықтары немесе "Салық төлеушінің 
кабинеті" веб-қосымшасы (бұдан әрі – Салық төлеушінің кабинеті), Салық есептілігін өңдеу 
сервистері (бұдан әрі – СЕӨС) ақпараттық жүйесі арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзімдері:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге келу тәртібінде қағаз тасымалдағышында табыс етілген 
салық есептілігін қабылдау – оны табыс еткен сәттен бастап 10 минут ішінде;

      Мемлекеттік корпорация арқылы келу тәртібінде қағаз тасымалдағышында табыс етілген салық 
есептілігін қабылдау – оны табыс еткен сәттен бастап 10 минут ішінде;

      салық есептілігін электронды түрде қабылдау – көрсетілетін қызметті берушінің салық 
есептілігін қабылдау жүйесі оны қабылдаған сәттен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей;

      2) көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілген уақыты – 20 минуттан көп емес;

      Мемлекеттік корпорациясына көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы 
үшін күтудің рұқсат берілген уақыты – 15 минуттан көп емес;

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) салық есептілігінің екінші данасында салық қызметі органдарының белгісі;

      2) салық есептілігінің қабылданғаны туралы почта немесе өзге де байланыс ұйымының немесе 
Мемлекеттік корпорациясының қабылдаған уақыты мен күнінің белгісі;



      3) салық органының салық есептілігін электрондық түрде қабылданғаны немесе қабылдамағаны 
туралы хабарламасы;

      4) жеке табыс салығы және мүлік салығы бойынша декларацияның электрондық түрде 
қабылданғаны туралы анықтама;

      5) жеке табыс салығы және мүлік салығы бойынша декларацияның қағаз жеткізгіште 
қабылданғаны туралы анықтама;

      6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда10-тармағында
және негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уәжделген жауабы;

      7) мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйесінде Патентті қалыптастыру.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз 
түрінде.

      Портал, Салық төлеушінің кабинетіне немесе СЕӨС арқылы жүгінген кезде, мемлекеттік 
қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамының электрондық 
цифрлық қолымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушыға жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 
корпорациясына қағаз тасымалдағышында жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі:

      салық есептілігі нысанының екінші данасына көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің 
белгісі немесе Мемлекеттік корпорациясыныңсалық есептілігі нысанын қабылдаған күні және уақыты 
қойылған белгісі;

      қағаз жеткізгіште ресімделіп көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен 
және қолымен қуәландырылады (230.00 нысандағы салық есептілігін табыс еткен жағдайда).

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) 
бұйрықтарымен.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы
) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.



      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорациясы – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау "электрондық" кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны 
бойынша жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық 
кезекті "брондауға" болады;

      3) портал, СЕӨС – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде
жүзеге асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:

      салық есептілігі.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі;

      порталға:

      салық есептілігі.

      Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасының электрондық
түрде қабылданғаны немесе қабылдамағаны туралы хабарлама/растама алады.

      Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі қояды.



      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Салық есептілігі, егер:

      1) уәкілетті органмен белгіленген салық есептілігі нысандарына сәйкес келмесе, немесе

      2) салық қызметі органының коды көрсетілмесе, немесе

      3) сәйкестендіру нөмірі көрсетілмесе немесе дұрыс көрсетілмесе, немесе

      4) салық кезеңі көрсетілмесе, немесе

      5) салық есептілігінің түрі көрсетілмесе, немесе

      6) қағаз жеткізгіште жасалған салық есептілігіне салық төлеуші (салық агенті) не оның 
өкілі қол қоймаса, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) не Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайларда оның өзінің атауы жазылған мөрі бар өкілінің мөрімен 
куәландырылмаса, немесе

      7) уәкілетті орган белгілеген электрондық формат құрылымы бұзылса;

      8) табыс ету мерзімі ұзартылған салық есептілігі электрондық түрде табыс етілмесе;

      9) егер Салық кодексінде өзгеше көзделмесе, салық кезеңі ішінде сатып алынған және 
өткізілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша шот-фактуралардың тізілімдерін 
қосылған құн салығы декларациясымен бірге бір мезгілде ұсынуға қатысты талаптары бұзылса, салық
органдарына табыс етілмеген деп есептеледі.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық9-тармағында
ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі



      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
www.con.gov.kz Мемлекеттік корпорацияның интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Шағымдану тәртібі туралы ақпаратты "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) 
арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  арқылы бірыңғай байланыс орталығы
алуға болады.



      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурсында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті", Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС арқылы, сондай-ақ 
мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  арқылы қол бірыңғай байланыс орталығы
жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 
"Салық есептілігін қабылдау"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына қосымша

      (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, болған

      кезде әкесінің аты (бұдан әрі – аты-жөні), не

      ұйымының атауы)



      ________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының  2-тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 20-бабы
корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын табыс етпеуіңізге 
байланысты "Салық есептілігін қабылдау" мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан 
бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      22) ________________________________________;

      23) ________________________________________;

      24) ….

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкері)

      (қолы)

      Орындаушы: аты-жөні_____________

      Телефон __________

      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

24-қосымша



"Салық есептілігін кері қайтарып алу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Салық есептілігін кері қайтарып алу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті, Министрліктің 
Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушімен кеңсе арқылы, қызмет көрсету орталықтары немесе "Салық
төлеушінің кабинеті" веб-қосымшасы (бұдан әрі – Салық төлеушінің кабинеті), Салық есептілігін 
өңдеу сервистері (бұдан әрі – СЕӨС) ақпараттық жүйесі арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) салық есептілігін кері қайтарып алу – қажетті құжаттарды табыс еткен күннен бастап бес
жұмыс күні ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда –
15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) салық есептілігін кері қайтарып алу туралы хабарландыру;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген жағдайларда 10-тармағында
және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы уәжделген жауабы болып табылады.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағаз 
түрінде.

      Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі лауазымды адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында 
көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 
корпорациясына қағаз тасымалдағышында жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі басып 
шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ куәландырылып 
көрсетілетін қызметті алушыға қағаз тасымалдағышында беріледі.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы
) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорациясы – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіге дейін, белгіленген жұмыс кестесіне 
сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00–ге дейін.



      Қабылдау электрондық кезек тәртібінде, жеделдетілген қызмет көрсетусіз, көрсетілетін 
қызметті алушының тіркеу орны бойынша жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті брондауға 
болады;

      3) портал, СЕӨС – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде
жүзеге асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Мемлекеттік қызметті алу үшін жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы тіркеу 
есебінің орналасқан жері бойынша мынадай құжаттарды ұсынады:

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес салық есептілігін кері 
қайтарып алу туралы салықтық өтінішті (бұдан әрі – салықтық өтініш);

      көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген жағдайда нотариат куәландырған сенімхатты 
табыс етеді.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беруді тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы 
қолхат негізінде (не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) жеке куәлігін көрсеткен
кезде жүзеге асырады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы 
Мемлекеттік корпорациясы арқылы мемлекеттік қызметті алған жағдайда, Мемлекеттік корпорация 
ұсынған нысан бойынша ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушы жүгінбеуі себебінен уақытылы берілмеген
құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге
сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде 
Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды;

      порталға:



      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті 
алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы салықтық өтінішті табыс етеді.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Портал немесе СЕӨС арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасының
қабылданғаны немесе қабылдамағаны туралы электрондық хабарлама/растауды алады.

      Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі қояды.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Егер көрсетілетін қызметті алушы:

      1) тексеру жүргізуге арналған нұсқамада көрсетілген салықтың және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдердің түрлері, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар 
бойынша кешенді және тақырыптық тексерулерді жүргізу кезеңінде – тексерілетін салық кезеңінің;

      2) шағым берудің қалпына келтірілген мерзімін ескере отырып, салықтық тексеру нәтижелері 
туралы хабарламаға және (немесе) салық қызметінің жоғары тұрған органының хабарламаға жасалған 
шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарған шешіміне шағым беру және оны қарау мерзімі кезеңінде 
- шағым жасалатын салық кезеңінің табыс етілген салық есептілігін кері қайтарып алуы 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер болып табылады.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық9-тармағында
ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
www.con.gov.kz Мемлекеттік корпорацияның интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі  арқылы алуға болады.бірыңғай байланыс орталығы

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар



      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурсында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін қызметті
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті", сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі  арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бірыңғай байланыс орталығы
бар.

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

"Салық есептілігін кері қайтарып алу
"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
қосымша





 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

25-қосымша



"Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, 
айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізу" мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, 
айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізу" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі, қызмет көрсету орталықтары немесе "Салық 
төлеушінің кабинеті" веб-қосымшасы (бұдан әрі – Салық төлеушінің кабинеті) ақпараттық жүйесі 
арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он 
күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген сомаларын есепке жатқызу
көрсетілетін қызметті алушы салықтарды, басқа да міндетті төлемдерді, кедендік төлемдерді, 
өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке жатқызу және (немесе) қайтару жүргізуге салықтық өтінішті (
бұдан әрі – салықтық өтініш) және құжаттарды табыс еткен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнін 
құрайды;

      салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің қате төленген сомаларын есепке 
жатқызу, қайтару көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9

 көрсетілген қате төленген сома бойынша салықтық өтінішті және құжаттарды табыс -тармағында
еткен күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүргізіледі;



      салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген сомасын қайтару 
көрсетілетін қызметті алушы салықтық өтінішті және құжаттарды тапсырған күннен бастап 15 (он 
бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі;

      салық салу саласындағы, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, 
міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасын құқық бұзушылықтар бойынша заңсыз салынған 
айыппұлдың күшін жою немесе мөлшерін азайту нәтижесінде оның төленген сомасын қайтару 
көрсетілетін қызметті алушы салықтық өтінішті және құжаттарды табыс еткен күннен бастап 15 (он 
бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі;

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда –
15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген сомаларын бюджетке 
есепке жатқызу;

      2) қате төленген салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің сомаларын тиісті
бюджет сыныптамасының кодына және (немесе) тиісті салық органына есепке жатқызу;

      3) ұлттық валютада төленген салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген
сомасын, сондай-ақ салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің қате төленген 
сомаларын салық төлеушінің банк шотына қайтару;

      4) салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, міндетті 
әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша заңсыз салынған 
айыппұлдың күшін жою немесе мөлшерін азайту нәтижесінде оның төленген сомасын қайтаруды салық 
төлеушінің банк шотына жүргізу;

      5) аудару кезінде қателердің бар екендігін салық органы растамаған жағдайда – қателердің 
расталмағаны туралы жазбаша хабарлау;

      6) көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік баж сомасын қайтару жүргізгеннен кейін – 
салық төлеушіге және (немесе) мемлекеттік мекемеге сот шешімінің орындалуы туралы хабарландыру;



      7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда10-тармағында
және негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уәжделген жауабы.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде және (немесе) 
электронды түрде.

      Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні және уақыты көрсетілген мәлімет жіберіледі.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы
) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес заңнамасына
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорациясы – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіге дейін, белгіленген жұмыс кестесіне 
сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібінде, жеделдетілген қызмет көрсетусіз, көрсетілетін 
қызметті алушының тіркеу орны бойынша жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті брондауға 
болады;

      3) портал, СЕӨС – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде
жүзеге асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы не нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілі 
көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес салықтық өтініш;1-қосымшаға



      2) салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз ету туралы, міндетті 
әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша оның күшін жою 
немесе мөлшерін азайту салдарынан заңсыз салынған айыппұлдың төленген сомасын қайтару үшін – 
заңсыз салынуының салдарынан айыппұлдың күшін жоюды немесе оның мөлшерін азайтуды көздейтін 
заңды күшіне енген сот актісі немесе жоғары тұрған салық қызметі органының (лауазымды 
тұлғасының) шешімі;

      3) бюджетке төленген алым сомаларын қайтару немесе есепке жатқызу үшін – көрсетілетін 
қызметті алушының тіркеу іс-қимылдарын жасауға құжаттарды табыс етпегенін растайтын тиісті 
тіркеуші орган берген құжат;

      4) орманды пайдаланғаны үшін төлемақының төленген сомаларын қайтару немесе есепке жатқызу
үшін – орманды пайдалануға орман билетін, ағаш кесу билетін пайдаланбағандығын растайтын 
мемлекеттік орман иелері берген құжат;

      5) бюджетке төленген мемлекеттік баж сомасын қайтару үшін – мемлекеттік баж сомасының 
төленгені туралы төлем құжаты, сондай-ақ оны қайтару үшін негіз болып табылатын тиісті органның
құжаты;

      6) оның пайдасына іс бойынша тарап болып табылатын мемлекеттік мекемеден мемлекеттік 
бажды өтеу туралы соттың шешімі шыққан, мемлекеттік баж сомасын төлеушіге қайтару үшін – 
бюджетке мемлекеттік баж сомасының төленгені туралы төлем құжаты мен заңды күшіне енген сот 
шешімі.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсеткен кезде 
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіруді Мемлекеттік корпорацияның қызметшісі 
жүргізеді.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады.

      Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беруді тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы 
қолхат негізінде (не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) жеке куәлігін көрсеткен
кезде жүзеге асырады.

      Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі қояды;

      порталға:



      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес электрондық құжат 1-қосымшаға
нысанындағы салықтық өтінішті;

      2) салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз ету туралы, міндетті 
әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша оның күшін жою 
немесе мөлшерін азайту салдарынан заңсыз салынған айыппұлдың төленген сомасын қайтару үшін – 
заңсызсалынуының салдарынан айыппұлдың күшін жоюды немесе оның мөлшерін азайтуды көздейтін заңды
күшіне енген сот актісінің немесе жоғары тұрған салық қызметі органының (лауазымды тұлғасының) 
шешімінің электрондық көшірмесі;

      3) бюджетке төленген алым сомаларын қайтару немесе есепке жатқызу үшін – көрсетілетін 
қызметті алушының тіркеу іс-қимылдарын жасауға құжаттарды табыс етпегенін растайтын тиісті 
тіркеуші орган берген құжаттың электрондық көшірмесі;

      4) орманды пайдаланғаны үшін төлемақының төленген сомаларын қайтару немесе есепке жатқызу
үшін – орманды пайдалануға орман билетін, ағаш кесу билетін пайдаланбағандығын растайтын 
мемлекеттік орман иелері берген құжаттың электрондық көшірмесі;

      5) бюджетке төленген мемлекеттік баж сомасын қайтару үшін – мемлекеттік баж сомасының 
төленгені туралы төлем құжаты, сондай-ақ оны қайтару үшін негіз болып табылатын тиісті органның
құжатының электрондық көшірмесі;

      6) оның пайдасына іс бойынша тарап болып табылатын мемлекеттік мекемеден мемлекеттік 
бажды өтеу туралы соттың шешімі шыққан, мемлекеттік баж сомасын төлеушіге қайтару үшін – 
бюджеткемемлекеттік баж сомасының төленгені туралы төлем құжаты мен заңды күшіне енген сот 
шешімінің электрондық көшірмесі.

      Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні және уақыты көрсетілген мәлімет жіберіледі.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алған жағдайда, ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Салықтық өтініш:

      1) салықтардың, төлемдердің, алымдар мен өсімпұлдардың артық төленген сомаларын есепке 
жатқызуды жүргізу үшін – салық төлеушінің дербес шоты бойынша артық төленген сома есептелген;

      2) салықтардың, төлемдердің, алымдар мен өсімпұлдардың артық төленген сомаларын қайтаруды
жүргізу үшін – осындай салық, төлем, алым, өсімпұл бойынша салық төлеушінің дербес шоттары 
жүргізілетін;



      3) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің қате төленген сомаларын 
есепке жатқызу, қайтару үшін – салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді қате
төлеу жүргізілген;

      4) салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз ету туралы, міндетті 
әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша заңсыз салынған 
айыппұлдың төленген сомасын, сондай-ақ артық төленген соманы қайтару үшін – дербесшоты бойынша 
қайтаруға жататын айыппұл сомасы есептелген көрсетілетін қызметті берушіге табыс етіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Егер:

      1) салықтық өтініш:

      салықты, төлемақыны, алымды және өсімпұлды басқа салық төлеушінің салық берешегін өтеу 
есебіне жатқызуға;

      салық есептілігін табыс ету күніне дейін оны табыс ету мерзімін ұзарту жағдайында;

      есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалануға жататын акцизделетін тауарларды өндіру бойынша
салық төлеушінің қызметі тоқтаған жағдайларды қоспағанда, осындай тауарларға артық төленген 
акциз сомаларын осы және басқа салық, төлемақы түрлері бойынша салық берешегін өтеу есебіне 
есепке жатқызуға табыс етілген болса;

      2) қарау нәтижесінде салық органы қателердің бар екендігін растамаған салықтың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің қате төленген сомаларын есепке жатқызуға, қайтаруға 
салықтық өтініш табыс етілген болса;

      3) салықтық өтініш:

      алым төлеген адамдардың тіркеуші органдарға тиісті құжаттарды табыс еткенге дейін тіркеу 
(есепке қою) жасаудан бас тартуы жағдайларын қоспағанда, тіркеу алымдарының;

      алым төлеген адамдардың лицензиарға тиісті құжаттарды табыс еткенге дейін лицензия алудан
бас тартуы жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық
алымның;

      алым төлеген адамдардың байланыс саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға тиісті 
құжаттарды табыс еткенге дейін рұқсат (рұқсаттың телнұсқасын) алудан бас тартуы жағдайларын 



қоспағанда, телевизия және радио тарату ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат беру
үшін алымның;

      Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе орман шаруашылығы саласындағы мемлекеттік 
уәкілетті орган Қазақстан Республикасының орман заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде 
ормандардың қурауы мен құрып кету қатерi төнген кезде орман ресурстарын пайдалануға тыйым салу 
туралы шешім қабылдаған жағдайларды қоспағанда, орманды пайдаланғаны үшін төлемақының артық 
төленген сомаларын қайтаруға немесе есепке жатқызуға табыс етілген болса;

      4) салық төлеуші есепке алу-бақылау таңбаларын таңбалауға жататын акцизделетін тауарларды
өндіру бойынша қызметін тоқтатқан жағдайларды қоспағанда, осындай тауарларға артық төленген 
акциз сомасын қайтаруға салықтық өтініш табыс етілген болса, мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту үшін негіздемелер болып табылады.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық9-тармағында
ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша құжаттарды 2-қосымшаға
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
www.con.gov.kz Мемлекеттік корпорацияның интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Шағымда:



      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Шағымдану тәртібі туралы ақпаратты "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) 
арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  арқылы бірыңғай байланыс орталығы
алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурсында орналастырылған.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті", сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі  арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бірыңғай байланыс орталығы
бар.

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

"Салықтардың, бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдердің,
өсімпұлдардың, айыппұлдардың
төленген сомаларын есепке 

жатқызуды
және қайтаруды жүргізу" 
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      (Тегі, аты, болса, әкесінің аты (бұдан әрі - Т.А.Ә.)

      немесе көрсетілетін қызметті алушы ұйымының атауы)

      ___________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы

      15 cәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы  2-тармағын20-бабының

      басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік

      корпорациясының филиалының № ___ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін)

      мемлекеттік қызмет көрсетуге "Салықтардың, бюджетке төленетін басқа

      да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардың төленген

      сомаларын есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізу" құжаттарын

      қабылдаудан, Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында

      көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық пакетін ұсынбауыңызға

      байланысты бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:



      1) ____________________________________________;

      2) ____________________________________________;

      3)....

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкерінің)

      (қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә. ____________________________________________

      Телефон _____________

      Алды: Т.А.Ә./қызметті алушының қолы

      20__ ж. "___" _______________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

26-қосымша

"Бюджеттен қосылған құн салығын қайтару"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Бюджеттен қосылған құн салығын қайтару" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі –
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 
мен қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы аумақтық 
органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:



      1) көрсетілетін қызметті беруші қызмет көрсету орталықтары немесе "Салық төлеушінің 
кабинеті" веб-қосымшасы (бұдан әрі – Салық төлеушінің кабинеті), Салық есептілігін өңдеу 
сервистері (бұдан әрі – СЕӨС) ақпараттық жүйесі арқылы;

      2) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) қосылған құн салығының (бұдан әрі – ҚҚС) қосылған құн салығының бойынша:

      салық кезеңі ішіндегі өткізу бойынша жалпы салық салынатын айналымда кемінде 70 пайызды 
құрайтын, нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды жүзеге асыратын қосылған құн 
салығын төлеушіге салықтық тексеру нәтижелерімен расталған қосылған құн салығының асып кетуін 
көрсетілетін қызметті алушыға – салық органына қосылған құн салығының асып кеткен сомасын 
қайтару туралы талап көрсетілген, салық кезеңі үшін қосылған құн салығы бойынша декларацияны 
табыс етуге 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы  (бұдан әрі - Салық кодексі) белгіленген (Кодексінде
ұзарту кезеңін ескере отырып) соңғы күннен бастап 60 (алпыс) жұмыс күні ішінде жүргізіледі;

      салық кезеңі ішіндегі өткізу бойынша жалпы салық салынатын айналымда кемінде 70 пайыздан 
азын құрайтын, нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды жүзеге асыратын қосылған 
құн салығын төлеушіге салықтық тексеру нәтижелерімен расталған қосылған құн салығының асып 
кетуін – қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару туралы талап көрсетілген, салық 
кезеңі үшін қосылған құн салығы бойынша декларацияны салық органына табыс етуге Салық 
кодексінде белгіленген (ұзарту кезеңін ескере отырып) соңғы күннен бастап күнтізбелік 180 (жүз 
сексен) күннің ішінде жүргізіледі;

      ірі салық төлеушілер мониторингінде кемінде он екі ай қатарынан тұрған және ҚҚС асып 
кетуін қайтару туралы талапты көрсете отырып, ҚҚС жөніндегі декларацияны табыс ететін күні 
салық есептілігін табыс ету бойынша орындалмаған салық міндеттемесі жоқ көрсетілетін қызметті 
алушыларға оңайлатылған тәртіппен – ҚҚС асып кетуі сомасын қайтару туралы талап көрсетілген 
салық кезеңі үшін ҚҚС жөніндегі декларацияны табыс ету үшін Салық кодексінде (ұзарту кезеңін 
есепке ала отырып) белгіленген соңғы күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;

      көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттарды берген күні салық есептілігін табыс ету 
бойынша орындалмаған салықтық міндеттемелері жоқ көрсетілетін қызметті алушыларға дербес білім 
беру ұйымдарына оңайлатылған тәртіппен – ҚҚС асып кетуі сомасын қайтару туралы талап 
көрсетілген салық кезеңі үшін ҚҚС жөніндегі декларацияны табыс ету үшін Салық кодексінде (
ұзарту кезеңін есепке ала отырып) белгіленген соңғы күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні 
ішінде;

      ҚҚС жөніндегі декларация табыс еткен күні камералдық бақылау нәтижелері бойынша ҚҚС 
жөніндегі салық есептілігінде көрсетілген деректері мен оның тікелей жеткізушілері мен сатып 



алушыларының ҚҚС жөніндегі салық есептілігіндегі деректер арасында алшақтықтар анықталмаған 
салық есептілігін табыс ету бойынша орындалмаған салықтық міндеттемелері жоқ көрсетілетін 
қызметті оңайлатылған тәртіппен – ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап көрсетілген салық кезеңі
үшін ҚҚС жөніндегі декларацияны табыс ету үшін белгіленген соңғы күннен бастап 45 (қырық бес) 
жұмыс күні ішінде (2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі, 2017 жылғы 1 қаңтардан 
бастап күшін жояды);

      тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану нәтижесінде тәуекелдер санатына жатқызылмаған, ҚҚС 
асып кетуін қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдануға құқығы жоқ көрсетілетін қызметті 
алушыларға оңайлатылған тәртіппен – ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап көрсетілген салық 
кезеңі үшін ҚҚС жөніндегі декларацияны және қажетті құжаттарды табыс еткен күнінен бастап 30 (
отыз) жұмыс күні ішінде (2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);

      ҚҚС қайтару бойынша:

      грант қаражаты есебінен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізушілерге төленген грант 
алушылар, орындаушылар болып табылатын, грант алушылар деп тағайындалған көрсетілетін қызметті 
алушыларға –қажетті құжаттарды табыс еткен күнінен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;

      Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген шет 
мемлекеттердің өкілдіктеріне, шет мемлекеттердің консулдық мекемелеріне (бұдан әрі - өкілдік) 
және осы өкілдіктердің олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, дипломатиялық, 
әкімшілік-техникалық персоналына жататын адамдарға, консулдық лауазымды адамдарға, олармен 
бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, консулдық қызметшілер (бұдан әрі – персонал) – 
салық органдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінен жазбаша хабарламасы бар 
жиынтық ведомостарды (тізілімдерді) және ҚҚС төленгенін растайтын құжаттарды алғаннан кейін 30 
(отыз) жұмыс күні ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) 
минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген ҚҚС асып кеткен сомасын қайтару 
кезінде:

      1) мыналар:



      ҚҚС бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасында ҚҚС төлеуші болып табылмайтын резидент
еместен жұмыстар, қызметтер алған кезде төлеуге жататын ҚҚС есебіне, импортталатын тауарларға 
ҚҚС есебіне;

      салық төлеушінің басқа да салық, төлемақы, алым түрлері бойынша;

      салық төлеушінің ҚҚС, салық және төлемақының басқа түрлері бойынша салық берешегі 
болмаған жағдайда, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің басқа да салық, төлемақы, алым 
түрлері бойынша салық берешегін өтеу есебіне ҚҚС асып кеткен сомасын есепке жатқызу;

      2) ҚҚС асып кеткен сомасын салық берешегі болмаған жағдайда салықтардың, төлемақылардың 
басқа да түрлері бойынша (талап бойынша) алдағы төлемдер есебіне есепке жатқызу;

      3) салық берешегі болмаған кезде қалған ҚҚС асып кеткен сомасын салық төлеушінің банк 
шотына қайтару;

      грант есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша төленген 
ҚҚС қайтару кезінде:

      1) мыналар:

      ҚҚС бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасында ҚҚС төлеуші болып табылмайтын резидент
еместен жұмыстар, қызметтер алған кезде төлеуге жататын ҚҚС есебіне, импортталатын тауарларға 
ҚҚС есебіне;

      салық төлеушінің басқа да салық, төлемақы, алым түрлері бойынша;

      салық төлеушінің ҚҚС, салық және төлемақының басқа түрлері бойынша салық берешегі 
болмаған жағдайда, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің басқа да салық, төлемақы, алым 
түрлері бойынша салық берешегін өтеу есебіне ҚҚС асып кеткен сомасын есепке жатқызу (қайтару);

      2) ҚҚС сомасын салық берешегі болмаған жағдайда салықтардың, төлемақылардың түрлері 
бойынша (талап бойынша) алдағы төлемдер есебіне есепке жатқызу (қайтару);

      3) грант алушыға немесе орындаушыға есепке жатқызулар жүргізілгеннен кейін оның банктік 
шотына қайтаруға жататын қалған ҚҚС сомасын қайтару.

      Өкілдіктерге және (немесе) өкілдіктің персоналына ҚҚС қайтару кезінде – Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының банктерінде ашылған
өкілдіктердің және (немесе) өкілдіктер персоналының тиісті шоттарына ҚҚС қайтару.

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген жағдайларда және10-тармағында
негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уәжделген жауап.



      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электронды және (немесе) қағаз 
түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы
) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес заңнамасына
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС – тәулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке 
күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті алушы:

      1) грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді 
жеткізушілерге төленген ҚҚС қайтару үшін – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
қосымшаға сәйкес салықтық өтініш;

      2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – салық кезеңі үшін белгіленген нысандағы ҚҚС жөніндегі 
декларацияда көрсетілген ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап.

      Қосымша:

      нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (осындай айналымдар болған кезде) 
растау үшін тауарлар экспорты бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

      1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – экспортталатын тауарларды жеткізуге арналған шарт (
келісімшарт);



      2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – кедендік жүк декларациясы, 2010 жылғы 1 шілдеден бастап
кеден органының белгісі бар тауарларға декларация, тауарларды магистральдық құбыржолдар жүйесі 
бойынша немесе электр беру желілері бойынша экспорттың кедендік рәсімінде, мерзімдік кедендік 
декларациялауды пайдалана отырып, экспорттың кедендік рәсімінде, уақытша кедендік 
декларациялауды пайдалана отырып, экспорттың кедендік рәсімінде әкету жағдайларын қоспағанда, 
2011 жылғы 1 қаңтардан бастап тауарларды экспорттың кедендік рәсімінде шығаруды жүзеге асыратын
кеден органының белгісі бар, сондай-ақ Кеден одағының кеден шекарасындағы өткізу пунктінде 
орналасқан кеден органының белгісі бар тауарларға декларацияның көшірмесі;

      3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – толық кедендік жүк декларациясы, 2010 жылғы 1 шілдеден 
бастап кеден органының белгісі бар тауарларға декларация, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап 
кедендік декларациялауды жүргізген кеден органының белгісі бар тауарларға толық декларацияның 
көшірмесі (магистралдық құбыржолдар жүйесі бойынша немесе электр беру желілері бойынша 
тауарларды экспорттың кедендік рәсімінде әкету кезінде, тауарларды мерзімдік кедендік 
декларациялауды пайдалана отырып, экспорттың кедендік рәсімінде әкету кезінде, тауарларды 
уақытша кедендік декларациялауды пайдалана отырып, экспорттың кедендік рәсімінде әкету кезінде)
;

      4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – тауардың ілеспе құжаттарының көшірмелері;

      5) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – тауарларды қабылдау-беру актісі (магистральдық 
құбыржолдар жүйесі бойынша немесе электр беру желілері бойынша тауарларды экспорттың кедендік 
рәсімінде әкету кезінде);

      6) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – зияткерлік меншік құқығын қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органның зияткерлік меншік объектісіне құқығы туралы, сондай-ақ оның құнының 
растамасы (зияткерлік меншік объектісін экспорттаған жағдайда);

      кеден аумағынан тыс жерлерде қайта өңдеу кедендік рәсімінде Кеден одағының кеден 
аумағынан тыс жерлерге бұдан әкетілген тауарларды немесе оларды қайта өңдеу өнімдерін одан әрі 
экспорттау жүзеге асырылған жағдайда нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (
мұндай айналымдар болған кезде) растау үшін тауарлар экспорты бойынша салықтық тексеру жүргізу 
жағдайында:

      1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – оған сәйкес кеден аумағынан тыс жерлерде қайта өңдеу 
кедендік рәсімін экспорт кедендік рәсіміне өзгерту жүргізілетін кедендік жүк декларациясы, 2010
жылғы 1 шілдеден бастап тауарларға декларация, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап тауарларға 
декларацияның көшірмесі;

      2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – кеден аумағынан тыс жерлерде қайта өңдеу кедендік 
рәсімінде ресімделген кедендік жүк декларациясы, 2010 жылғы 1 шілдеден бастап тауарларға 
декларация, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап тауарларға декларация көшірмесі;

      3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – тауарларды шет мемлекеттің аумағына әкелу кезінде кеден
аумағында қайта өңдеу (ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу) кедендік рәсімінде ресімделген, осындай 
ресімдеуді жүзеге асырған кеден органы куәландырған кедендік жүк декларациясының көшірмесі, 
2010 жылғы 1 шілдеден бастап тауарларға декларация, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап тауарларға 
декларацияның көшірмесі;



      4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – оған сәйкес шет мемлекеттің аумағында ішкі тұтыну үшін 
қайта өңдеу кедендік рәсімін шетел мемлекетінің аумағына ішкі тұтыну үшін шығару кедендік 
рәсіміне немесе экспорт кедендік рәсіміне ауыстыру жүргізілген кедендік жүк декларациясының 
көшірмесі, 2010 жылғы 1 шілдеден бастап тауарларға декларация, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап 
тауарларға декларация көшірмесі;

      нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған кезде) 
растау үшін 2012 жылғы 1 қаңтардан кейін жасалған алтын өндіруді және шығаруды жүзеге асыратын 
салық төлеушілердің алтын-валюта активтерін толықтыру үшін өз өндірісі шикізатынан тазартылған 
алтынды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өткізуі бойынша айналым бойынша салықтық 
тексеру жүргізу жағдайында:

      1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – салық төлеуші мен Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі арасында жасалған алтын-валюта активтерін толықтыру үшін тазартылған алтынды сатып 
алу-сатудың жалпы талаптары туралы шарт;

      2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өткізілген 
тазартылған алтын құнын растайтын құжаттардың көшірмесі;

      3) тазартылған алтын саны көрсетіле отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
тазартылған алтынды алғанын растайтын құжаттардың көшірмесі (ҚҚС асып кетуін қайтару кезінде);

      нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған кезде) 
растау үшін халықаралық тасымалдау бойынша жүктерді тасымалдау кезінде қызмет көрсетулерді 
өткізу айналымы бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

      1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – тауар-көлік жүкқұжаты, жүкқұжатты көрсетілетін қызметті
алушылар халықаралық автомобиль қатынасында жүктерді тасымалдау кезінде табыс етеді;

      2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – бірыңғай үлгідегі жүкқұжат, жүкқұжатты көрсетілетін 
қызметті алушылар халықаралық және мемлекетаралық қатынастарда теміржол көлігімен жүктерді 
тасымалдау кезінде табыс етеді;

      3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – жүкқұжат, жүкқұжатты көрсетілетін қызметті алушылар әуе
көлігімен жүктерді тасымалдау кезінде табыс етеді;

      4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – коносамент немесе теңіз жүкқұжаты, көрсетілетін 
қызметті алушылар коносаментті немесе жүкқұжатты теңіз көлігімен жүктерді тасымалдау кезінде 
табыс етеді;

      нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған кезде) 
растау үшін магистральдық құбыржолдар жүйесі бойынша қызмет көрсетулерді өткізу айналымы 
бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

      1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – есептілік кезең үшін әрбір магистральдық құбыр бойынша 
тауарлардың транзиттік көлеміне арналған кедендік жүк декларациясы, 2011 жылғы қаңтардан бастап



есептік кезең ішінде экспорттың және ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімдеріне 
орналастырылған тауарларға декларацияның көшірмесі не есептік кезең ішінде кедендік транзиттің 
кедендік рәсіміне орналастырылған тауарларға декларация;

      2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – орындалған жұмыстардың актілері, жүктерді қабылдап 
алу-тапсыру актілері, 2011 жылғы қаңтардан бастап көрсетілген тауарларды жеткізуді бұрын жүзеге
асырған сатушыдан не басқа тұлғалардан көрсетілген тауарларды одан әрі жеткізуді жүзеге 
асыратын сатып алушыға немесе басқа тұлғаға орындалған жұмыстардың актілері, жүктерді қабылдап 
алу-тапсыру актілері;

      3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – шот-фактуралар;

      нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған кезде) 
растау үшін жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде халықаралық тасымалдау бойынша қызмет 
көрсетулерді өткізу айналымы бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

      1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – Қазақстан Республикасында сатылған жол жүру билеттерін 
сату туралы есеп, сондай-ақ жол жүру бойындағы автовокзалдар (автостанциялар) жасаған 
жолаушылар билеттері туралы есеп айырысу ведомостары, көрсетілетін қызметті алушылар автомобиль
көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдауды тұрақты тасымалдау кезінде табыс етеді;

      2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – жолаушылардың тізімі, көрсетілетін қызметті алушылар 
автомобиль көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдауды тұрақты емес тасымалдау кезінде табыс 
етеді;

      3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – Қазақстан Республикасында сатылған жол жүру, тасымалдау
және почта құжаттарын сату туралы есеп, көрсетілетін қызметті алушылар теміржол көлігімен 
жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

      4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – халықаралық қатынаста Қазақстан Республикасында 
сатылған жолаушылар билеттері туралы есеп айырысу ведомосы, көрсетілетін қызметті алушылар 
теміржол көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

      5) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – теміржол әкімшіліктері арасындағы жолаушылар тасымалдау
үшін өзара есеп айырысу жөніндегі баланстық ведомость және жол жүру мен тасымалдау құжаттарын 
ресімдеу туралы есеп, көрсетілетін қызметті алушылар теміржол көлігімен жолаушылар мен багаж 
тасымалдау кезінде табыс етеді;

      6) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – бас декларация, көрсетілетін қызметті алушылар әуе 
көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

      7) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – жолаушы манифесі, көрсетілетін қызметті алушылар әуе 
көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

      8) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – карго-манифест, көрсетілетін қызметті алушылар әуе 
көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;



      9) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – лоджит (орталық-тиеу кестесі), көрсетілетін қызметті 
алушылар әуе көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау кезінде табыс етеді;

      10) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – жинақтау-тиеу ведомосы (жол жүру билеті мен багаж 
түбіртегі), көрсетілетін қызметті алушылар әуе көлігімен жолаушылар мен багаж тасымалдау 
кезінде табыс етеді;

      нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған кезде) 
растау үшін халықаралық ұшуды, халықаралық әуемен тасымалдауды орындайтын шетелдік 
авиакомпаниялардың әуе кемелеріне май құю кезінде әуежайлар жүзеге асыратын жанар-жағармай 
материалдарын өткізу айналымы бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

      1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – тұрақты рейстерді жүзеге асыру кезінде – әуежайдың 
шетелдік авиакомпаниямен жанар-жағармай материалдарын өткізуді көздейтін және (немесе) қамтитын
шарты;

      2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – шетелдік авиакомпанияның өтінімі (ол тіркелген мемлекет
, әуе кемесінің болжамды қону күні көрсетіле отырып) және (немесе) әуежайдың шетелдік 
авиакомпаниямен шарты (келісімі) – (тұрақты емес рейстерді жүзеге асыру кезінде); шетелдік әуе 
кемесі форс-мажорлық жағдайлар салдарынан қонған кезде өтінім толтырылмайды;

      3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – шетелдік әуе кемесіне май құюға арналған шығыс ордері 
немесе қойылатын талап (авиакомпания атауы, құйылған жанар-жағармай материалдарының мөлшері, 
әуе кемесіне май құйылған күн, әуе кемесі командирінің немесе шетелдік авиакомпания өкілінің 
және май құюды жүзеге асырған әуежайдың тиісті қызметі қызметкерінің қолдары);

      4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – Кеден одағының кеден заңнамасына және (немесе) 
Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес оларға қатысты тауарларды кедендік тазарту 
және шығару жөніндегі кедендік рәсімдер көзделмеген рейстерді қоспағанда, халықаралық ұшуды, 
халықаралық әуемен тасымалдауды орындайтын шетелдік әуе кемелеріне май құйылған жағдайда – 
халықаралық ұшуды, халықаралық әуемен тасымалдауды орындайтын шетелдік авиакомпаниялардың әуе 
кемелеріне жанар-жағармай материалдары құйылғанын растайтын, кеден органының белгісі бар 
көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың көшірмелері;

      5) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – әуежай өткізген жанар-жағармай материалдары үшін 
шетелдік авиакомпанияның ақы төлеу фактісін растайтын құжат;

      6) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – қайтаруға ұсынылған ҚҚС сомаларының дұрыстығын растау 
бойынша тақырыптық тексеру жүргізуге қатысатын азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның
лауазымды адамының шетелдік авиакомпания әуе кемесінің рейсті жүзеге асыру фактісін және 
азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның (авиакомпаниялар бөлігінде) келісімімен 
уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен нысанда және тәртіппен өткізілген жанар-жағармай 
материалдарының мөлшерін растайтын қорытындысы;



      нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған кезде) 
растау үшін 2012 жылғы 1 қаңтардан кейін жасалған арнайы экономикалық аймақтар (бұдан әрі – АЭА
) аумақтарында тауарларды өткізу айналымы бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

      1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – АЭА аумақтарында қызметті жүзеге асыратын ұйымдармен 
тауарларды жеткізу шарты (келісімшарты);

      2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – еркін кедендік аймақ кедендік рәсімі бойынша тауарлар 
шығаруды жүзеге асыратын кеден органының белгілері бар тауарлар тізбесі қоса берілген 
тауарларға арналған декларациялардың және (немесе) көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (
немесе) өзге де құжаттардың көшірмелері;

      3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген ұйымдарға 
тауарларды тиеп-жөнелтуді растайтын тауарлардың ілеспе құжаттарының көшірмелері;

      4) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген ұйымдардың 
тауарларды алуын растайтын құжаттардың көшірмелері;

      нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды (мұндай айналымдар болған кезде) 
растау үшін Қазақстан Республикасының аумағында қызметін импортталатын тауарлар ҚҚС-нан 
босатылатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінде жүзеге асыратын салық 
төлеушілерге тауарларды өткізу бойынша салықтық тексеру жүргізу жағдайында:

      1) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – жеткізілетін тауарлардың жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттың жұмыс бағдарламаларын орындауға арналғандығын көрсете отырып, осындай 
салық төлеушілерге тауарларды жеткізуге арналған шарт;

      2) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – осындай салық төлеушілерге тауарлар тиеп-жөнелтілгенін 
растайтын тауардың ілеспе құжаттарының көшірмелері;

      3) ҚҚС асып кетуін қайтару үшін – осындай салық төлеушілердің тауарларды алғандығын 
растайтын құжаттардың көшірмелері;

      грант қаражаты есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша 
төленген қосылған құн салығын қайтару кезінде:

      1) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 275 бабы 4-тармағының  сәйкес Қазақстан 1)-тармақшасына
Республикасы мен шет мемлекет, шет мемлекет үкіметі не Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекіткен тізбеге енгізілген халықаралық ұйым арасындағы грант беру туралы шарттың көшірмесі;

      2) грант алушы не орындаушы тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді жеткізушімен 
жасасқан шарттың (келісімшарттың) көшірмесі;



      3) ҚҚС қайтару туралы салықтық өтінішпен жүгінуі кезінде оның орындаушы ретінде 
тағайындалуын растайтын құжаттың көшірмесі;

      4) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тиеп-жөнелтілгенін және алынғанын 
растайтын құжат;

      5) ҚҚС сомасын бөлек жазып көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушы (ҚҚС төлеуші болып
табылатын жеткізуші) жазып берген шот-фактура;

      6) жүкқұжат, тауар-көлік жүкқұжаты;

      7) көрсетілетін қызметті алушының (грант алушының немесе орындаушының) материалдық 
жауапты адамының тауарды алғанын растайтын құжатын;

      8) көрсетілетін қызметті алушы (грант алушы немесе белгіленген тәртіппен ресімделген 
жұмыстарды, қызметтерді орындаушы) орындаған және қабылдаған акті;

      9) тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді алғаны үшін ақының төленгенін, оның ішінде
ҚҚС төленгенін растайтын құжаттар;

      Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген шет 
мемлекеттердің өкілдіктеріне, шет мемлекеттердің консулдық мекемелеріне және олардың 
персоналына ҚҚС қайтару кезінде:

      1) жиынтық ведомосі (тізілім);

      қосылған құн салығының төленгенін растайтын құжаттар (Салық кодексінде белгіленген 
тәртіппен жазып берілген шот-фактуралар, төлеу фактісін растайтын құжаттар).

      Қайтару туралы талабымен ҚҚС жөніндегі декларацияны көрсетілетін қызметті алушылар Салық 
төлеушінің кабинеті арқылы немесе салық органында орнатылған салық төлеушінің терминалы арқылы 
СЕӨС бойынша электрондық түрде табыс ете алады.

      Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген салық органы 9-тармағында
жүргізетін салықтық тексеру барысында көрсетілетін қызметті алушы табыс ететін құжаттарды 
көрсетілетін қызметті алушылар ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап көрсетілген ҚҚС жөніндегі 
декларация табыс етілген салық кезеңі үшін, сондай-ақ ҚҚС бойынша салықтық тексерулер 
жүргізілмеген, бірақ талап ету мерзімінен аспайтын алдыңғы салық кезеңдері үшін қайтаруға 
ұсынылған ҚҚС сомаларының дұрыстығын растау бойынша табыс етеді.

      Келу тәртібінде қағаз жеткізгіште табыс етілетін салықтық өтініш екі данада жасалады, бір
данасы салық органының белгісімен көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады. Бұл ретте 
көрсетілетін қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.



      Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі қояды.

      порталға; ҚҚС асып кетуін қайтару үшін жүгінген кезде – көрсетілетін қызметті алушының 
ЭЦҚ-мен куәландырылған салық кезеңі үшін белгіленген нысандағы ҚҚС жөніндегі декларацияда 
көрсетілген ҚҚС асып кетуін қайтару туралы талап.

      Портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС АЖ арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні және уақыты 
көрсетілген мәлімет жіберіледі.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куәландыратын құжаттар туралы заңды
тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы 
мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
алады.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Егер:

      1) мемлекеттік қызметті алу үшін шағын бизнес субъектілері, шаруа немесе фермер 
қожалықтары, ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды
тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері үшін белгіленген арнаулы салық режимдерінде 
бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын көрсетілетін қызметті алушы жүгінсе;

      2) мемлекеттік қызметті алу үшін ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын
және жекелеген жағдайларда ҚҚС төлеу тәртібін қолданатын көрсетілетін қызметті алушы заңды 
тұлғалар жүгінсе;

      3) салықтық тексеру аяқталған күнге:

      өнім берушімен өзара есеп айырысулардың дұрыстығын растау үшін қарсы тексерулер жүргізуге
сауал салуға жауаптар алынбаған;

      тексерілетін салық төлеушінің өнім берушісі бұрын жіберілген сауал салу бойынша қарсы 
тексерулер жүргізу кезінде анықталған бұзушылықтарды жоймаған;

      бұрын жіберілген сауал салу бойынша салық қызметі органы алған жауаптар негізінде 
мониторингке жататын ірі салық төлеуші бойынша қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығы 
расталмаған;

      қосылған құн салығы сомаларының дәйектілігі расталмаған;



      қарсы тексеру жүргізудің мүмкіндігі болмауына байланысты, қосылған құн салығы сомаларының
дәйектілігі расталмаған, оның ішінде:

      өнім берушінің орналасқан жері бойынша болмауы;

      өнім берушінің есепке алу құжаттарын жоғалту жағдайлары, мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту үшін негіздемелер болып табылады.

      Бұл ретте, салықтық тексеру актісінде қосылған құн салығын мұндай қайтармаудың 
негіздемесі көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.



      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Шағымдану тәртібі туралы ақпаратты "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) 
арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  арқылы бірыңғай байланыс орталығы
алуға болады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық
нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де
талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары порталда, көрсетілетін қызметті
берушінің: www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет-ресурстарында 
орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС арқылы алуға мүмкіндігі бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті", мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі

 арқылы қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.бірыңғай байланыс орталығы

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

"Салықтардың, бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдердің, 
өсімпұлдардың, айыппұлдардың
төленген сомаларын есепке 

жатқызуды
және қайтаруды жүргізу" 

мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына

қосымша
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2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

27-қосымша

"Төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан
әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің облыстар, Астана 
және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беруді көрсетілетін 
қызметті беруші жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап:

      1) халықаралық шарттың негізінде төленген табыс салығын бюджеттен немесе шартты банк 
салымынан қайтаруға салықтық өтініш (бұдан әрі – салықтық өтініш) бойынша төлем көзінен 
ұсталған табыс салығын қайтару туралы шешім шығару – көрсетілетін қызметті алушы (резидент емес
) оны берген күнінен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде.

      Бұл ретте салықтық өтінішті қарау мерзімі:

      бюджеттен немесе шартты банк салымынан төленген табыс салығын қайтару мәселесі бойынша 
тақырыптық тексеру жүргізу;

      мемлекеттік кірістер органы:

      басқа салық органдарына, мемлекеттік органдарға, шет мемлекеттердің құзыретті органдарына
, банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға және 
Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын өзге ұйымдарға қажетті ақпарат 
беру туралы, сондай-ақ салықты қайтарып алуға байланысты мәселелер бойынша резидент емеске;

      резидент еместі оның 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы  (бұдан әрі – Салық кодексі) 46-Кодексінің
бабында белгіленген талап қою мерзімінің өтуі кезеңінде салық міндеттемелерін орындауы және 



Қазақстан Республикасында тұрақты мекемесінің болуы не болмауы мәніне жоспардан тыс кешенді 
салықтық тексеру жүргізуге өкілдіктің немесе филиалдың орналасқан жері бойынша мемлекеттік 
кірістер органына (егер резидент еместің Қазақстан Республикасында өкілдігі немесе филиалы 
болған жағдайда);

      өтініші қаралып жатқан резидент еместің резиденттік елінің құзыретті органына салық 
агенті мен резидент еместiң өзара қарым-қатынастары туралы ақпарат беру (салық агенті 
таратылған, банкрот болған жағдайда) туралы сұрау салу жіберген күннен бастап осындай сұрау 
салуға жауап алған күнге дейінгі кезеңге тоқтатыла тұрады;

      көрсетілетін қызметті алушы табыс еткен құжаттарды қараудан бас тарту туралы шешім шығару 
– салық органы оларды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде;

      бюджетке табыс салығы төленген және салық органы төлем көзінен ұсталған табыс салығын 
қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, салық агентінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша 
– шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Салық кодексінде көзделген 
тәртіппен халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес бюджеттен табыс салығының сомасын қайтару;

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) 
минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) төлем көзінен ұсталған табыс салығын толықтай немесе оның бір бөлігін қайтару туралы 
шешім (бұдан әрі – қайтару туралы шешім);

      2) салық төлеушінің (салық агентінің) банк шотына төленген төлем көзінен ұсталған табыс 
салығының сомаларын ұлттық валютада қайтару;

      3) төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешім (бұдан әрі – 
қайтарудан бас тарту туралы шешім);

      4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда10-тармағында
және негіздемелер бойынша салық органының салықтық өтінішті қараудан уәжделген бас тартуы.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.

      Шартты банк салымынан табыс салығын қайтару үшін резидент емеске қайтару туралы шешімді 
шартты банк салымы салынған банкке табыс ету қажет. Банк осы қайтару туралы шешімнің негізінде 



резидент еместің банк шотына қайтару туралы шешімде көрсетілген табыс салығының сомасын және 
есептелген банктік сыйақы сомаларын қайтаруды жүргізеді.

      Салық органының шешімі резидент еместің өтінішінің бір данасымен қоса резидент емеске қол
қойғызып табыс етіледі немесе алғаны туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы 
жіберіледі.

      Тапсыру күні немесе почтаның немесе өзге де байланыс ұйымының хабарламасына резидент 
еместің белгі қойған күні салық органының шешімін резидент еместің алған күні болып табылады.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы
) тегін көрсетіледі.

      8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 
 сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса заңнамасына

алғанда, 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы (Қазақстан Республикасы табыс пен капиталға (мүлікке) 
қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы тиісті 
халықаралық шарттар (конвенциялар) жасасқан мемлекеттердің резиденттері) жүгінген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес салықтық өтініш.

      Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, өтінішті резидент емес салық агенті орналасқан (
тұрғылықты) жері бойынша салық органына қатысты жоғары тұрған болып табылатын салық органына 
екі данада табыс етеді.

      Егер салық агенті тігінен тікелей уәкілетті органға бағынатын салық органында орналасқан 
(тұрғылықты) жері бойынша тіркелген жағдайда, өтініш осы салық органына табыс етіледі;

      2) жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге немесе өзге де мақсаттарға арналған 
келісімшарттардың (шарттардың, келісімдердің) нотариалды куәландырылған көшірмелері;

      3) құрылтай құжаттарының нотариалды куәландырылған көшірмелері не сауда тізілімінен (
акционерлер тізілімінен немесе резидент емес тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге 
осыған ұқсас құжаттан) резидент емес заңды тұлғаның құрылтайшылары (қатысушылары) мен 
мажоритарлық акционерлері көрсетілген үзінді көшірме;



      4) алынған табыс пен ұсталған (төленген) салық сомаларын растайтын бухгалтерлік 
құжаттардың көшірмелері;

      5) резиденттік мемлекетінің құзыретті органы берген резиденттігін растайтын құжат немесе 
оның нотариалды куәландырылған көшірмесі;

      6) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыстар орындау, қызметтер көрсету үшін 
көрсетілетін қызметті алушы жалдаған қызметкер немесе басқа персонал болып табылатын резидент 
емес жеке тұлғалардың жеке басын куәландыратын құжаттардың және олардың Қазақстан 
Республикасының аумағында болу мерзімдерін растайтын құжаттардың көшірмелері.

      Егер резидент емес депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар 
бойынша алынған табыстардан төленген табыс салығын халықаралық шарт негізінде бюджеттен немесе 
шартты банк салымынан қайтаруға салықтық өтініш берген жағдайда, мынадай құжаттар қоса беріледі
:

      7) мыналарды:

      резидент еместің тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде);

      депозитарлық қолхаттардың саны мен түрі туралы ақпаратты;

      резидент еместің жеке басын куәландыратын құжаттың атауын және деректемелерін (жеке тұлға
үшін), резидент еместің мемлекеттік тіркелу нөмірін және күнін (заңды тұлға үшін) қамтитын "
Орталықбағалы қағаздар депозитарийі" акционерлік қоғамынан алынған шоттан үзінді көшірме;

      8) депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар эмитентінің 
акционерлері жалпы жиналысының бір акция есебінде дивиденд мөлшері және дивиденд алуға құқығы 
бар акционерлер тізімінің жасалған күні көрсетіле отырып, белгілі бір кезең үшін дивидендтер 
төлеу туралы шешімі;

      9) келіп түскен дивидендтердің сомалары бойынша валюталық шоттан үзінді көшірме;

      10) мынадай:

      табыс алушы резидент емес Қазақстан Республикасы халықаралық шарт жасасқан мемлекеттің 
резиденті болып табылатын;

      резидент емес резидент еместің резиденттігін растамада көрсетілген уақыт кезеңі ішінде 
резидент емес Қазақстан Республикасымен халықаралық шарт жасасқан мемлекеттің резиденті болып 
танылатын;



      егер резидент еместің резиденттігі уақыт кезеңі көрсетілмесе, резидент емес осындай құжат
берілген күнтізбелік жыл ішінде Қазақстан Республикасы халықаралық шарт жасасқан мемлекеттің 
резиденті болып танылатын;

      резидент еместің резиденттігін растамаға табыс алушы резидент емес резиденті болып 
табылатын шет мемлекеттің құзыретті орган куәландырған болса;

      Салық кодексінде немесе Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық 
шартта өзгеше белгіленбесе, резидент еместің резиденттігін растайтын құжатты куәландырған 
органның қойған қолы мен мөрі, сондай-ақ шетелдік нотариустың қойылған қолы мен мөрі осы 
тармақтың 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін нотариат 
куәландыратын жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
дипломатиялық немесе консулдық заңдастыруға жататын;

      егер халықаралық шарт шеңберінде уәкілетті орган мен шет мемлекеттің құзыретті органы 
резиденттікті растайтын құжатты заңдастырудың өзгеше тәртібін көздейтін өзара келісімге келген 
болса, онда көрсетілген тәртіп қолданылатын талаптарға сәйкес келетін көрсетілетін қызметті 
алушының резиденттігін растайтын құжат;

      11) құжаттар шет тілде жасалған кезде – осы тармақта көрсетілген құжаттардың нотариалды 
куәландырылған қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы.

      Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері түпнұсқаларды 
құжаттардың көшірмелерімен және мемлекеттік органдардың мемлекеттік ақпараттық жүйелерінен 
берілген мәліметтермен түпнұсқалығын салыстырып тексереді, одан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін
қызметті алушыға қайтарады.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған көрсетілетін қызметті алушылар туралы 
мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
уәкілетті лауазымды адамдардың ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында алады.алады.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттардың 
қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні және уақыты көрсетілген талон беріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті берушімен 
почта хабарламасына белгі қойылады.

      10. Өтінішті қараудан бас тарту үшін негіздер:

      1) егер халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе, көрсетілетін қызметті алушының (резидент 
еместің) өтінішті талап ету мерзімі өткен соң табыс етуі. Бұл ретте резидент емес салық 
органына өтінішті қайта беруге құқылы емес;

      2) резиденттігін растайтын құжаттың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-
 10 тармақшасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;тармағы



      3) көрсетілетін қызметті алушының (резидент еместің) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттарды табыс етпеуі;

      4) көрсетілетін қызметті алушының (резидент еместің) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағы 1) тармақшасының ережелерін сақтамауы.

      Осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша өтінішті қараудан
салық органы бас тартқан жағдайда, егер халықаралық шартта өзгеше белгіленбесе, егер резидент 
емес жіберген бұзушылықтарды жойса, оның талап ету мерзімі ішінде қайта өтініш табыс етуге 
құқығы бар.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.



      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Шағымдану тәртібі туралы ақпаратты "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) 
арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  арқылы бірыңғай байланыс орталығы
алуға болады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де 
талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің
: www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

"Төлем көзінен ұсталған табыс
салығын қайтару" мемлекеттік

көрсетілетін қызмет стандартына
қосымша

























 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

28-қосымша



"Салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін
өзгерту" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми № 631
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау 
мерзімдерін өзгерту" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсе арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он 
күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзімдері:

      1) мыналарды өзгерту туралы:

      салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салық және (немесе) 
өсімпұлдарды төлеу бойынша, салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің және 
(немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын төлеу бойынша салықтық міндеттемесін орындау 
мерзімдерін – өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей;

      импортталатын тауарларға қосылған құн салығын (бұдан әрі – ҚҚС) төлеу мерзімін – 
импортталатын тауарларға ҚҚС төлеу мерзімін өзгерту туралы өтінішті алған күннен бастап 5 (бес)
жұмыс күні ішінде.



      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
көрсету мерзіміне кірмейді.

      2) көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорациясы - 
15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорациясы – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағазда.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      мыналарды:

      салық төлеушімен келісілген салықтарды және (немесе) өсімпұлдарды төлеу мерзімдерін 
белгілейтін және осы шешімнің ажырамас бөлігі болып табылатын салық міндеттемесін орындау 
кестесімен қоса салықтарды және (немесе) өсімпұлдарды төлеу мерзімдерін өзгерту туралы;

      салық төлеушімен келісілген салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
және (немесе) өсімпұлдарды төлеу мерзімдерін белгілейтін және осы шешімнің ажырамас бөлігі 
болып табылатын салық міндеттемесін орындау кестесімен қоса салықтық тексеру нәтижелері туралы 
хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің және (
немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау 
мерзімдерін өзгерту туралы;

      салық және (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін 
өзгертуден бас тарту туралы;

      бас тарту негіздерін көрсете отырып, салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада 
көрсетілген салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің және (немесе) 
өсімпұлдардың есептелген сомалары бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгертуден бас
тарту туралы;

      импортталатын тауарларға ҚҚС төлеу мерзімін өзгерту туралы шешімді беру;

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда 10-тармағында
және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсетуден бас 
тарту туралы уәжделген жауабы.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағазда.



      Портал арқылы жүгінген кезде, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті
берушінің лауазымды адамының электрондық цифрлық қолымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге келіп жүгінген кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі қағаз тасымалдағышында ресімделеді және көрсетілетін 
қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен және қолымен куәландырады.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы
) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен 
дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек күту тәртібімен көрсетіледі.

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі 
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті "брондауға" 
болады.

      3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тәулік бойы жұмыс істейді (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген 
жағдайда, өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:



      салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салықтық міндеттемесін орындау мерзімін 
өзгерту үшін:

      1) салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу мерзімдерін ауыстыру себептері қамтылған салық 
және (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салықтық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту 
туралы өтініш – банккепілі шарты немесе кепіл шарты жасалған күннен бастап күнтізбелік он 
күннен кешіктірмей.

      Бұл ретте республикалық бюджетке түсетін, сондай-ақ республикалық және жергілікті 
бюджеттер арасында бөлінетін салық және (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салықтық 
міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтініш көрсетілетін қызметті берушіге беріледі
.

      Жергілікті бюджетке толық көлемде түсетін салық және (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі 
салықтық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтініш көрсетілетін қызметті алушыны 
тіркеу есебіне алу орны бойынша көрсетілетін қызметті берушіге беріледі;

      2) салық және (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салықтық міндеттемесін орындау мерзімін
банк кепілдігі арқылы өзгерту үшін – кепілдікберуші банк пен көрсетілетін қызметті алушы 
арасында жасалған банк кепілдігі шарты мен банк кепілдігі;

      3) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) үшінші тұлғаның мүлкін кепілге қою арқылы
салық және (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салықтық міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту 
үшін – кепілшарты мен кепіл мүлкінің нарықтық құнын бағалау туралы бағалаушының есебі;

      салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің және (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын төлеу 
бойынша салықтық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту үшін:

      1) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің және (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын төлеу 
бойынша салықтық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтініш;

      2) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің және (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын 
төлеуді көздейтін салықтық міндеттемесін орындау кестесі;

      3) кәсіпкерлік бойынша уәкілетті орган берген салық төлеушінің Қазақстан Республикасының 
жеке кәсіпкерлік туралы заңнамасында белгіленген дара кәсіпкерлік субъектілері санаттарының 
біріне тиесілілігін жазбаша растауы;

      импортталатын тауарларға ҚҚС төлеу мерзімдерін өзгерту үшін:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге үш айдан аспайтын мерзімге импортталатын тауарларға ҚҚС
төлеу мерзімдерін өзгерту бойынша:



      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес импортталатын 
тауарларға ҚҚС төлеу мерзімдерін өзгерту туралы өтініш;

      тауарларды жеткізуге арналған шарттың (келісімшарттың) көшірмесі;

      Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес импортталатын тауарларды өндірістік 
өңдеуге арналған тауарларға жатқызуды растау туралы көрсетілетін қызметті берушінің қортындысы.

      Осы тармақшаның ережелері Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан 
Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға қолданылмайды;

      2) көрсетілетін қызметті берушіге – өнеркәсіптік өңдеу үшін импорт бойынша тауарларды 
ұдайы алып тұратын ҚҚС төлеушілерге күнтізбелік жыл ішінде қолданылатын импортқа ҚҚС төлеу 
мерзімдерін өзгерту бойынша:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес импортталатын 
тауарларға ҚҚС төлеу мерзімдерін өзгерту туралы өтініш;

      тауарларды жеткізуге арналған шарттың (келісімшарттың) көшірмесі;

      Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес импортталатын тауарларды өндірістік 
өңдеуге арналған тауарларға жатқызуды растау туралы мемлекеттік кірістер органының қортындысы.

      Осы тармақшаның ережелері Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан 
Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға қолданылмайды;

      көрсетілетін қызметті берушінің ҚҚС төлеушінің орналасқан орны бойынша өндірістік қуаты 
мен үй-жайларының бар екені туралы қортындысы.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      порталға:

      салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің және (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын төлеу 
бойынша салықтық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту үшін:

      1) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің және (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын төлеу 
бойынша салықтық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы электрондық құжат нысанындағы
өтініш;



      2) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің және (немесе) өсімпұлдардың есептелген сомаларын 
төлеуді көздейтін салықтық міндеттемесін орындау кестесінің электрондық көшірмесі;

      3) кәсіпкерлік бойынша уәкілетті орган берген салық төлеушінің Қазақстан Республикасының 
жеке кәсіпкерлік туралы заңнамасында белгіленген жеке кәсіпкерлік субъектілері санаттарының 
біріне тиесілілігінің жазбаша растауының электрондық көшірмесі.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куәландыратын құжаттар туралы, 
заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

      Көрсетілетін қызметті беруші, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

      Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші, Мемлекеттік корпорация 
құжаттардың көшірмесін түпнұсқамен салыстырып тексереді, содан кейін түпнұсқаларын көрсетілетін 
қызметті алушыға қайтарады.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, құжаттар топтамасын қабылдағаны 
туралы белгісі бар талонды алады.

      Құжаттарды мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы 
Мемлекеттік корпорациясы арқылы мемлекеттік қызметті алған жағдайда, Мемлекеттік корпорация 
ұсынған нысан бойынша ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беруді тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы 
қолхат негізінде, жеке куәлігін көрсеткен кезде жүзеге асырады.

      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушы жүгінбеуі себебінен уақытылы берілмеген
құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге
сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде 
Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды.

      Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсетуге
сұрау салуды қабылдау туралы мәлімет жолданады.



      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-
 ережелерін сақтамауы және (немесе) мына шарттарға сәйкес келмеген жағдайлар тармағының

мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер болып табылады:

      банк кепілдігі кері қайтарып алынбайтын болуға тиіс. Банк кепілдігі шартының мазмұны 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс;

      мүліктік кепіл шарты бағалаушының кепілге қойылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау 
туралы есебін қоса, салық төлеушінің кепіл шартын жасасу туралы жазбаша өтініші келіп түскен 
күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде салық төлеуші және (немесе) үшінші тұлға және салық
төлеушінің тіркеу есебінің орны бойынша көрсетілетін қызметті беруші арасында жасалады;

      бағалаушының кепілге қойылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы есебі салық 
төлеушінің кепіл шартын жасасу туралы жазбаша өтініш берген күнге дейінгі күнтізбелік он бес 
күннен ерте жасалмауға тиіс.

      Мүліктік кепіл шарты мынадай талаптар сақталған кезде жасалады:

      кепіл шартының мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға 
сәйкес келсе;

      кепілге қойылатын мүлікті қайта кепілге қоюға жол берілмейді;

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде мүліктік кепіл шартының міндетті 
мемлекеттік тіркелуі көзделген жағдайда, салық төлеуші кепіл шартын жасасқаннан кейін оның 
тиісті тіркеуші органда тіркелуін қамтамасыз етеді және салық және (немесе) өсiмпұлдар төлеу 
жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешім қабылдайтын көрсетілетін
қызметті берушіге кепіл шартының тіркелгенін растайтын құжатты дереу табыс етеді;

      кепілге қойылатын мүлік өтімді болуға, жоғалудан немесе зақымданудан сақтандырылуға тиіс 
және оның нарықтық құны бюджетке төлеуге жататын салықтардың және өсімпұлдың сомасынан кем 
болмауға тиіс.

      Мыналар:

      тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілері;

      электр, жылу және өзге де энергия түрлері;



      тыйым салынған мүлік;

      мемлекеттік органдар қойған шектеулері бар мүлік;

      үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған мүлік;

      тез бүлінетін шикізат, тамақ өнімдері;

      мүліктік құқықтар кепіл нысанасы бола алмайды.

      Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағында
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 16-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорациясы қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорациясының www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар 
бойынша Мемлекеттік корпорациясының басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, әкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;



      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.

      Шағымның қабылданғанын растау, оны Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі, аты, әкесінің аты, берілген шағымға жауапты алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның мекенжайына 
келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы оны тіркеген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы көрсетілетін мемлекеттік қызмет сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның 
мекен-жайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген күнінен бастап 
15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
бойынша бірыңғай байланыс-орталығы арқылы алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті
алушының Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электронды нысанда портал арқылы алу мүмкіндігі бар.



      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты 
порталдағы "жеке кабинеті", Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай 

 арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.байланыс орталығы

      16. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

 "Салық және (немесе)
 өсімпұлдар төлеу жөніндегі
 салық міндеттемесін орындау
 мерзімдерін өзгерту"
 мемлекеттік көрсетілетін
 қызмет стандартына
 1-қосымша

     



     



     



 
Салық және (немесе) өсімпұлдар

төлеу

 
жөніндегі салық міндеттемесін 

орындау



 мерзімдерін өзгерту" 
мемлекеттік

 
көрсетілетін қызмет 

стандартына
 1-қосымша

      Тегі, аты, әкесінің аты бар болған кезде

      (бұдан әрі – Т.А.Ә.), не қызмет алушы

      ұйымның атауы

      ________________________________________

      (қызмет алушының мекен-жайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан

      Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңының  2-тармағын20-бабы

      басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік

      корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекен-жайын көрсету) Сіздің

      мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес

      құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      1) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) ________________________________________;



      ұсынбаудан көрінетін "Салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу

      жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту"

      мемлекеттік көрсетілетін қызметке құжаттарды қабылдаудан бас

      тартады.

      Осы қолхат әрбір тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.

      Т.А.Ә. (корпорациясының қызметшісі) (қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә. _____________

      Телефоны _____________

      Алды: Т.А.Ә. / қызметті алушының қолы

      20__ жыл "___" ___________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

29-қосымша

"Салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға
байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша тіркеу есебі"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің 
орналасқан жері бойынша тіркеу есебі" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 
және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтардағы аумақтық органдары (бұдан 
әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беруді:



      1) көрсетілетін қызметті беруші қызмет көрсету орталықтары арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзімдері:

      1) салық салу объектілерінің және (немесе) салық салумен байланысты объектілердің 
орналасқан орны бойынша тіркеу есебіне қою, тіркеу есебінен шығару – уәкілетті мемлекеттік 
органдардан мәліметтер және (немесе) салықтық өтінішті алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде;

      салықтық өтінішті:

      меншік, тұрақты жер пайдалану, бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану, өтеулі уақытша жер
пайдалану, уақытша иелену және пайдалану, сенімгерлікпен басқару құқығында салық салу объектісі
және (немесе) салық салуға байланысты объектісі бар, сондай-ақ осы Кодекстің 396-бабының 1-
тармағының 4) тармақшасына сәйкес салық салу объектісі болып табылатын, құрылысы аяқталмаған 
объектіге іс жүзінде иелік етуші және қолданушы (пайдаланушы) дара кәсіпкерлердің және заңды 
тұлғалардың тапсыру мерзімі – осындай құқығы туындаған күннен бастап немесе құрылысы 
аяқталмаған объектіні іс жүзінде қолданған (пайдаланған) күннен бастап 10 (он) жұмыс күні 
ішінде;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 
15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) салық салу объектілерінің және (немесе) салық салумен байланысты объектілердің 
орналасқан орны бойынша тіркеу есебіне қою;

      2) салық салу объектілерінің және (немесе) салық салумен байланысты объектілердің 
орналасқан орны бойынша тіркеу есебінен шығару болып табылады.



      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: автоматтандырылған, қағаз түрінде.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – қызметті алушы) тегін 
негізде көрсетіледі.

      8. 1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес заңнамасына
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-
ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00
-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі 
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау "электрондық" кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны 
бойынша, жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті "
брондауға" болады.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы немесе нотариалды расталған сенімхат бойынша оның өкілі 
көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  және  сәйкес салықтық 1 2-қосымшаларға
өтініш.

      Көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 
топтамасының қабылданғаны туралы белгімен, құжаттар топтамасының қабылдау күні және уақыты 
көрсетілген талон алады.

      Пошта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші пошта хабарламасына белгі қояды.

      Мемлекеттік корпорация дайын құжаттарды беруді тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат
негізінде (не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) жеке куәлігін көрсеткен кезде 
жүзеге асырады.



      Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорация құжаттардың көшірмесін түпнұсқамен 
салыстырып тексереді, содан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы 
Мемлекеттік корпорациясы арқылы мемлекеттік қызметті алған жағдайда, Мемлекеттік корпорация 
ұсынған нысан бойынша ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорация нәтиженің бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды 
көрсетілетін қызметті берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін 
қызметті алушы жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші бір күн ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін 
Мемлекеттік корпорациясына жолдайды.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 12-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорациясы қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорациясының www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар 
бойынша Мемлекеттік корпорациясының басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның – тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, байланыс телефондары 
көрсетіледі;



      2) заңды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс номірі мен күні көрсетіледі.

      Шағым қызметті алушымен қол қойылуы қажет.

      Қызметті алушының шағымында оның тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, күні көрсетілуі 
қажет.

      Қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 
көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына, ХҚКО келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      "Электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі - портал) арқылы шағымдану тәртібі туралы 
ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
алуға болады.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Қызметті алушы электрондық цифрлық қолтаңбасы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.
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"Кеден одағы шеңберінде тауарлардың экспорты (импорты) кезінде салық нысандарын 
қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми № 631
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Кеден одағы шеңберінде тауарлардың экспорты (импорты) кезінде салық нысандарын 
қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 
және қалалардағы аудандар бойынша арнайы экономикалық аймақтардағы аумақтық органдары (бұдан 
әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Салық нысандарын қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті беруші қызмет көрсету орталықтары немесе "Салық төлеушінің 
кабинеті" веб-қосымшасы (бұдан әрі – Салық төлеушінің кабинеті), Салық есептілігін өңдеу 
сервистері (бұдан әрі – СЕӨС) ақпараттық жүйесі арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) келу тәртібінде қағаз тасымалдағышында табыс етілген салық нысандарын қабылдау – оны 
тапсырған сәттен бастап 20 (жиырма) минут ішінде;

      2)салық нысандарын электрондық түрде қабылдау – ол мемлекеттік кірістер органдарының 
салық есептілігін қабылдау жүйесімен қабылданған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен 
кешіктірмей.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзіміне кірмейді;



      3) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда –
15 (он бес) минут;

      4) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық (толық 
автоматтандырылған) және (немесе) қағазда.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) келу тәртібінде қағаз тасымалдағышында табыс етілген салық нысандарын қабылдау туралы 
көрсетілетін қызметті берушінің белгісі;

      2) почта немесе өзге байланыс ұйымының салық есептілігінің қабылданғаны туралы уақыты 
және күні көрсетілген белгісі;

      3) көрсетілетін қызметті берушінің салық есептілігін электрондық түрде қабылдағаны туралы
хабарлама/растау;

      4) салық органының тиісті белгіні қою жолымен, тауарларды әкелу туралы мәлімдемеде 
импортталатын тауарлар бойынша қосылған құн салығын төлеу және жанама салықтарды төлеу фактін (
бұдан әрі – төлеу факті) растауы;

      5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда10-тармағында
және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсетуден (салық
есептілігі табыс етілмеген деп саналған жағдайда) және төлеу фактін растаудан бас тарту туралы 
уәжделген жауабы.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: электрондық және (немесе) қағазда.

      Портал арқылы жүгінген кезде, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті
берушінің лауазымды адамының электрондық цифрлық қолымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы келу тәртібінде көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген 
жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі қағаз тасымалдағышында ресімделеді, көрсетілетін
қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен және қолымен куәландырылады.

      7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.



      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен 
дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген;

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі 
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз жүргізіледі, портал арқылы электрондық кезекті "брондауға" 
болады.

      3) портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 
техникалық үзілістерді қоспағанда тәулік бойы жұмыс істейді (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс 
уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және 
мереке күндері жүгінген жағдайда, өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін
беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы не нотариат куәландырған сенміхат бойынша оның өкілі 
жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:

      Кеден одағына мүше мемлекеттерге тауарларды экспорттау немесе алыс-беріс шикізатын қайта 
өңдеу бойынша жұмыстарды орындау кезінде қосылған құн салығын төлеуші:

      1) қосылған құн салығы (бұдан әрі – ҚҚС) жөніндегі декларация;

      2) тауарлар (оның ішінде алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдері) импорттаған Кеден 
одағына мүше мемлекеттің салық төлеушісінен алынған тауарларды әкелу және жанама салықтардың 
төленгені туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша қағаз тасымалдағышындағы өтініш;

      Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасы аумағына тауарларды, оның
ішінде алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдері болып табылатын тауарларды импорттау кезінде 
салық төлеуші импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі, оның ішінде лизинг 
шарттары (келісімшарттары) бойынша декларацияны қағаз тасымалдағышында және электрондық түрде, 
орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына салық кезеңінен кейінгі айдың 20-сынан 
кешіктірмей бір мезгілде мынадай құжаттарды табыс етуге міндетті:



      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз
тасымалдағышында (төрт данада) және электронды түрде не тауарларды әкелу және жанама 
салықтардың төленгені туралы электронды түрде өтінішті (өтініштерді);

      2) импортталған тауарлар бойынша жанама салықтардың нақты төленгенін растайтын банктің 
үзінді көшірмесін және (немесе) импортталған тауарлар бойынша жанама салықтарды төлеу бойынша 
салық міндеттемесінің орындалғанын растайтын, Қазақстан Республикасының банк заңнамасында 
көзделген өзге де төлем құжатын немесе салықты төлеу мерзімін өзгерту құқығы берілгенін 
растайтын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті берген 
өзге құжатты немесе ҚҚС босатылғанын растайтын құжаттарды табыс етеді.

      Бұл ретте аталған құжаттар ҚҚС төлеудің өзге тәртібі кезінде, сондай-ақ салық төлеуші 
көрсетілген артық төлем сомасын басқа салық және төлем түрлері бойынша есепке жатқызуға немесе 
есеп шотына қайтаруға өтініш бермеген болмаса, импортталған тауарлар бойынша ҚҚС бойынша алдағы
төлемдер есебіне есепке жатқызуға жататын импортталған тауарлар бойынша ҚҚС дербес шоттарында 
артық төлем болған жағдайда табыс етілмейді;

      3) Кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына 
тауарлардың өткізілуін растайтын тауарға ілеспе және (немесе) өзге де құжаттар, егер тауарларды
өткізудің жекелеген түрлері үшін, оның ішінде көлік құралдарын пайдаланусыз тауарларды мұндай 
құжаттарды ресімдеу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген жағдайда табыс етілмейді.

      4) егер шот-фактураларды (үзінді көшірме) жазып беру Кеден одағына мүше мемлекеттің 
заңнамасында көзделген жағдайда, тауарларды тиеп-жөнелту кезінде Кеден одағына мүше мемлекеттің
заңнамасына сәйкес ресімделген шот-фактураларды;

      Егер шот-фактураларды жазып беру (үзінді беру) Кеден одағына мүше мемлекеттің 
заңнамасында көзделмесе не тауарлар Кеден одағына мүше мемлекет болып табылмайтын мемлекеттің 
салық төлеушісінен сатып алынатын болса, онда шот-фактураның орнына импортталған тауарлардың 
құнын растайтын, сатушы жазып берген (үзінді берген) өзге құжат ұсынылады;

      5) Кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына 
импортталған тауарлар олардың негізінде сатып алынған шарттар (келісімшарттар), тауарлар 
лизингі (лизинг нысаналары) жағдайында – лизинг шарттарын (келісімшарттарын), зат түрінде қарыз
берілген жағдайда – қарыз шарттарын, тауарларды дайындау туралы шарттарды (келісімшарттарды), 
алыс-беріс шикізатын қайта өңдеуге арналған шарттарды (келісімшарттарды);

      6) Қазақстан Республикасының салық төлеушісіне Кеден одағына мүше басқа мемлекеттің салық
төлеушісі, не Кеден одағына мүше үшінші мемлекет аумағынан импортталған тауарларды өткізетін 
Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттің (басшының (дара кәсіпкердің) қолы қойылған 
және ұйымның мөрімен куәландырылған) салық төлеушісі берген Кеден одағына мүше үшінші 
мемлекеттің салық төлеушісі туралы мәліметтер және импортталған тауарды алғаны туралы Кеден 
одағына мүше осы үшінші мемлекеттің алушысымен жасалған шарт (келісімшарт) туралы ақпараттық 
хабарламаны, егер мәліметтер осы тармақтың 5) тармақшасында көрсетілген шартта (келісімшартта) 
қамтылған жағдайда хабарлама табыс етілмейді.

      7) комиссия шарттары (келісімшарттары) немесе тапсырмалар (олар жасалған жағдайда);



      8) олардың негізінде комиссия кепілдік шарттары бойынша Кеден одағына мүше басқа 
мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарлар сатып алынған 
шарттарды (келісімшарттар) немесе тапсырмаларды табыс етеді.

      Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарлардың алынғанын (не сатып алынғанын
) растайтын құжаттар (оның ішінде бақылау-касса машинасының чектері, тауар чектері, сатып алу 
актілері) осы тармақтың 3) - 5) тармақшаларында көрсетілген құжаттар болмаған кезде бөлшек 
саудада сатып алу-сату жағдайында табыс етіледі.

      Осы тармақтың 1) - 8) тармақшаларында көзделген құжаттар импортталған тауарлар бойынша 
жанама салықтар жөніндегі декларациямен бір мезгілде лизинг шарттары (келісімшарттары) бойынша 
табыс етіледі.

      Осы тармақтың 1), 3) - 5) тармақшаларында көзделген құжаттар егер лизинг шартында (
келісімшартында) көзделген тауарлар (лизинг нысандары) құнының бір бөлігін төлеу мерзімі 
Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды (лизинг нысанасын) әкелгеннен кейін басталған 
жағдайда импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларациямен бір мезгілде 
табыс етіледі.

      Осы тармақтың 1) - 5) тармақшаларында көзделген құжаттар егер лизинг шарты (келісімшарты)
бойынша тауарлар (лизинг нысанасы) құнының бір бөлігін төлеу мерзімінің күні Қазақстан 
Республикасының аумағына тауарларды (лизинг нысаналарын) әкелген күнге дейін белгіленген 
жағдайда импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларациямен бір мезгілде 
табыс етіледі.

      Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген құжаттар (олардың көшірмелері) – 
кейіннен импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларациямен бір мезгілде 
табыс етіледі.

      Осы тармақтың 2) – 8) тармақшаларында көрсетілген құжаттар импортталатын тауарлар бойынша
жанама салық бойынша декларацияларды және тауарларды әкелу және жанама салықтарды тек 
электронды түрде төлеу туралы өтінішті (өтініштерді) ұсынған кезде табыс етілмейді.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде құжаттардың 
қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні және уақыты көрсетілген талон алады.

      Салық нысандары www.е.gov.kz, уәкілетті органның www.kgd.gov.kz интернет-ресурсында 
орналастырылады. Салықтық өтініш нысандары көрсетілетін қызметті берушімен тегін беріледі;

      порталға:

      Кеден одағына мүше мемлекеттерге тауарларды экспорттау немесе алыс-беріс шикізатын қайта 
өңдеу бойынша жұмыстарды орындау кезінде ҚҚС төлеуші:

      электронды құжат нысанындағы ҚҚС бойынша декларация;



      тауарлар (оның ішінде алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдері) импорттаған Кеден 
одағына мүше мемлекеттің салық төлеушісінен алынған тауарларды әкелу және жанама салықтардың 
төленгені туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша өтініш;

      Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасы аумағына тауарларды, оның
ішінде алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдері болып табылатын тауарларды импорттау кезінде 
салық төлеуші импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі, оның ішінде лизинг 
шарттары (келісімшарттары) бойынша декларацияны, орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша 
көрсетілетін қызметті берушіге салық кезеңінен кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей:

      1) импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі, оның ішінде белгіленген 
нысандағы лизинг шарттары (келісімшарттары) бойынша декларацияны;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті (өтініштерді) табыс етуге 
міндетті.

      Импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларацияны және тауарларды әкелу
және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті тек электрондық түрде табыс ету кезінде осы 
тармақтың 3) - 8) тармақшаларында көрсетілген құжаттар тапсырылмайды.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куәландыратын құжаттар туралы, 
заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті берушінің қызметшісі тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

      Мемлекеттік корпорация дайын құжаттарды беруді тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат
негізінде жеке куәлігін көрсеткен кезде жүзеге асырады.

      Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорация құжаттардың көшірмесін түпнұсқамен 
салыстырып тексереді, содан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы 
Мемлекеттік корпорациясы арқылы мемлекеттік қызметті алған жағдайда, Мемлекеттік корпорация 
ұсынған нысан бойынша ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорация нәтиженің бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды 
көрсетілетін қызметті берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін 
қызметті алушы жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші бір күн ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін 
Мемлекеттік корпорациясына жолдайды;



      Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін мемлекеттік қызмет нәтижелерін алу күні және уақыты көрсетілген, сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мәлімет жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Егер импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларацияға тауарларды 
әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш табыс етілмеген жағдайда, мемлекеттік 
қызметті көрсетуде көрсетілетін қызметті алушыға бас атару үшін негіз болып табылады.

      Осы стандарттың  көзделген құжаттар ұсынылмаған жағдайда, тауарларды әкелу 9-тармағында
және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш табыс етілмеді деп есептеледі.

      Егер:

      1) белгіленген салық нысандарына сәйкес келмесе, немесе

      2) мемлекеттік кірістер органының коды көрсетілмесе, немесе

      3) сәйкестендіру нөмірі көрсетілмесе немесе дұрыс көрсетілмесе, немесе

      4) салық кезеңі көрсетілмесе, немесе

      5) салық есептілігінің түрі көрсетілмесе, немесе

      6) қағаз тасымалдағышында жасалған салық есептілігіне салық төлеуші (салық агенті) не 
оның өкілі қол қоймаса, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) не Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда оның өзінің атауы жазылған мөрі бар 
өкілінің мөрімен куәландырылмаса, немесе;

      7) уәкілетті орган белгілеген электрондық формат құрылымы бұзылған болса, импортталған 
тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларация қабылданбады деп есептеледі.

      Мемлекеттік корпорациясына жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына  көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын9-тармағында
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 16-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
www.con.gov.kz Мемлекеттік корпорацияның интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, әкесінің аты, пошталық мекен-жайы, байланыс деректері;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, пошталық мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қолын қояды.

      Шағымның қабылданғанын растау, оны Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі, аты, әкесінің аты, берілген шағымға жауапты алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы, 
оның тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы көрсетілетін мемлекеттік қызмет сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның 
мекен-жайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның тіркелген күнінен бастап 
он бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.



      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
бойынша бірыңғай байланыс-орталығы арқылы алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті
алушының Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ болған жағдайда портал, Салық төлеушінің кабинеті, 
СЕӨС арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметті электронды нысанда алу мүмкіндігі бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты 
порталдағы "жеке кабинеті", Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС, Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері жөніндегі  арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу бірыңғай байланыс орталығы
мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет–ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

 "Кеден одағы шеңберінде
 тауарлардың экспорты
 (импорты) кезінде салық
 нысандарын қабылдау"
 мемлекеттік көрсетілетін
 қызмет стандартына
 1-қосымша

328.00-нысан



Тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш

Бет

1

1

Нөмір

1-бөлім.
Сатушы
Салық төлеушінің сәйкестендіру коды (нөмірі)
01__________________________________
(ұйымның атауы, дара кәсіпкердің, дара кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғаның 
Т.А.Ә.)

03__________________________________
(елдің коды, орналасқан (тұрғылықты) жері

05 шарттың (келісім шарттың) № ______ шарттың (келісім шарттың) күні __________ 20___ж. ерекшеліктің № _______, _______ ерекшеліктің күні____, ____
06__________________________________________________________________________
(ұйымның атауы, (дара кәсіпкердің Т.А.Ә.) елдің код, орналасқан (тұрғылықты) жері
07 шарттың (келісім шарттың) № ______ шарттың (келісім шарттың) күні __________ 20___ж. ерекшеліктің № _______ , _______ ерекшеліктің күні ____ , ____
(лизинг шарты жасалған жағдайда,ұяшықта Х белгісі көрсетіледі,

(алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу шарты жасалған жағдайда, ұяшықта Х белгісі көрсетіледі,

дара кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғадан тауар сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда, ұяшықта Х белгісі көрсетіледі)
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Тауарды 
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қатаң (
ерекшеліктер
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ЖИЫНЫ: X X X X X X X X X X X X

      Осы өтініште келтірілген мәліметтердің дұрыстығын және толықтығын растаймыз

      _____________________________________ ______________ _________

      Ұйым басшысының, дара кәсіпкердің, қолы күні

      (уәкілетті тұлғаның) сатып алушының Т.А.Ә. М.О.

Бет

1

1

Нөмір



2-бөлім.
Салық органына табыс етілген кезде өтініштің тіркелгені туралы белгі

Нөмірі Күні Айы Жылы Нөмірі



Нөмірі Күні

      1) Салық органы салық төлеушінің өтініште деректемелердің 2014 жылғы 29 мамырдағы 
Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарт талаптарына сәйкес келмеуін анықтаған жағдайда салық 
органы салық төлеуші анықталған сәйкессіздіктерді жойғаннан кейін жанама салық төлеу туралы 
белгі жасайды.

Бет

1

1

Нөмір

3-бөлім.
Сатушы, комитент, сенім білдіруші, принципал (керектінің астын сыз)
Салық төлеушінің сәйкестендіру код (нөмір)

08____________________________________
(ұйымның атауы, дара кәсіпкердің Т:А.Ә.)
10___________________________________
(елдің коды, орналасқан (тұрғылықты) жері



12Шарттың (келісім-шарттың) № ______ Шарттың (келісім-шарттың) күні __________ 20___ж. ерекшеліктің № _______, _______ ерекшеліктің күні____, ____
_________________________________________________ ___________ ___________
Ұйым басшысының, дара кәсіпкердің, (уәкілетті тұлғаның), қолы күні МО
сатып алушының Т.А.Ә.

Бет

1

1

Нөмір

Сатушы (комиссионер, тексерілген, агент / комитент, сенім білдіруші, принципал) (
керектінің астын сыз)
Салық төлеушінің сәйкестендіру коды (нөмір)

____________________________________
(ұйымның атауы, дара кәсіпкердің Т:А.Ә.)
___________________________________
(елдің коды, орналасқан (тұрғылықты) жері

Шарттың (келісім-шарттың) № ______ Шарттың (келісім-шарттың) күні __________ 20___ж. ерекшеліктің № _______, _______ ерекшеліктің күні____, ____

Сатушы (комиссионер, тексерілген, агент / комитент, сенім білдіруші, принципал) (
керектінің астын сыз)
Салық төлеушінің сәйкестендіру коды (нөмір)

____________________________________
(ұйымның атауы, дара кәсіпкердің Т:А.Ә.)



___________________________________
(елдің коды, орналасқан (тұрғылықты) жері

Шарттың (келісім-шарттың) № ______ Шарттың (келісім-шарттың) күні __________ 20___ж. ерекшеліктің № _______, _______ ерекшеліктің күні____, ____

Сатушы (комиссионер, тексерілген, агент / комитент, сенім білдіруші, принципал) (
керектінің астын сыз)
Салық төлеушінің сәйкестендіру коды (нөмір)

____________________________________
(ұйымның атауы, дара кәсіпкердің Т:А.Ә.)
___________________________________
(елдің коды, орналасқан (тұрғылықты) жері

Шарттың (келісім-шарттың) № ______ Шарттың (келісім-шарттың) күні __________ 20___ж. ерекшеліктің № _______, _______ ерекшеліктің күні____, ____

 Кеден одағы шеңберінде
 тауарлардың экспорты (импорты)
 кезінде салық нысандарын
 қабылдау" мемлекеттік
 көрсетілетін қызмет
 стандартына 2-қосымша

      (Тегі, аты, әкесінің аты бар болған

      кезде (бұдан әрі – Т.А.Ә.), не

      қызмет алушы ұйымның атауы)

      ___________________________________

      (қызмет алушының мекен-жайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат



      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 
сәуірдегі Заңының  2-тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" 20-бабы
Мемлекеттік корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекен-жайын көрсету) Сіздің мемлекеттiк 
көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын,атап 
айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      8) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) _______________________________________;

      ұсынбаудан көрінетін "Кеден одағы шеңберінде тауарлардың экспорты (импорты) кезінде салық
нысандарын қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызметке құжаттарды қабылдаудан бас тартады.

      Осы қолхат әрбір тарап үшін бір-бір данадан 2 данада жасалды.

      Т.А.Ә. (Мемлекеттік корпорациясының филиалының қызметшісі)

      (қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә. _____________

      Телефоны _____________

      Алды: Т.А.Ә. / қызметті алушының қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

31-қосымша

"Бақылау-касса машиналарын (БКМ) есепке қою және есептен шығару" мемлекеттiк 
көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер



      1. "Бақылау-касса машиналарын (БКМ) есепке қою және есептен шығару" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 
комитетінің аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық 
аймақтардағы аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беруді көрсетілетін 
қызметті беруші қызмет көрсету орталықтары арқылы жүзеге асырады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған сәттен бастап:

      БКМ есепке қою, БКМ есептен шығару, БКМ тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу, БКМ тіркеу 
карточкасындағы мәліметтер өзгерген немесе онда көрсетілетін қызметті алушының сәйкестендіру 
нөмірі жоқ болған, ол жоғалған (бүлінген) жағдайда оны ауыстыру, қолма-қол ақшаларды есепке алу
кітаптарын және (немесе) тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру (қалпына келтіру) – салықтық 
өтінішті тапсырған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      ақауды жою үшін БКМ пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсат беру немесе беруден бас тарту 
туралы шешім қабылдау – салықтық өтінішті қабылдау күні;

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) 
минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) БКМ тіркеу карточкасын беру;

      2) фискалдық жұмыс режимін орнату және фискалдық жадында БКМ пломбасын қою;



      3) БКМ үлгілерін мемлекеттік тізілімге енгізілген үлгілермен сәйкестігін тексеру;

      4) мемлекеттік кірістер органының лауазымды тұлғасының жеке қолымен және куәландыруға 
арналған мөрмен куәландырылған қолма-қол ақшаларды және тауар чектерін есепке алу кітабын беру;

      5) БКМ пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсат беру;

      6) БКМ есептен шығару.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – қызметті алушы) тегін 
негізде көрсетіледі.

      8. Көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес заңнамасына
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-
ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00
-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

      1) БКМ есепке қою, есептен шығару, БКМ тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу, қолма-қол 
ақшаларды есепке алу және (немесе) тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру (қалпына келтіру), БКМ 
пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсат алу үшін – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
,  және  сәйкес салықтық өтініш;1 2 3-қосымшаларға

      2) БКМ есепке қою және есептен шығару, қолма-қол ақшаларды есепке алу және (немесе) тауар
чектерінің кітаптарын ауыстыру (қалпына келтіру) үшін, техникалық ақаулық жойылғаннан кейін 
пломба орнату үшін – салық төлеуші туралы мәліметтер қамтылған БКМ; 3) БКМ есепке қою, есептен 
шығару (компьютерлік жүйе болып табылатын БКМ қоспағанда), қолма-қол ақшаларды есепке алу және 
(немесе) тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру (қалпына келтіру) үшін – БКМ жасаушы зауыттың 
паспорты;

      4) БКМ есепке қою, есептен шығару (компьютерлік жүйе болып табылатын БКМ қоспағанда), 
қолма-қол ақшаларды есепке алу және (немесе) тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру (қалпына 
келтіру) үшін – нөмірленген, тігілген, көрсетілетін қызметті алушының қолымен және (немесе) 
мөрімен куәландырылған қолма-қол ақшаларды есепке алу және тауар чектерінің кітаптары;



      5) БКМ тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу, қолма-қол ақшаларды есепке алу және (немесе)
тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру (қалпына келтіру), БКМ есептен шығару үшін – БКМ тіркеу 
карточкасы;

      6) қолма-қол ақшаларды есепке алу және (немесе) тауар чектерінің кітаптарын ауыстыру (
қалпына келтіру), БКМ есептен шығару үшін – салық органы орнатқан пломбасы бар БКМ;

      7) БКМ пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсатты алу (БКМ техникалық ақаулығы жағдайында) 
үшін – жөндеу жүргізу мерзімдері мен ақау себептерін көрсете отырып, техникалық қызмет көрсету 
орталығының қорытындысы;

      8) БКМ тіркеу карточкасында көрсетілетін қызметті алушының сәйкестендіру нөмірі болмаған 
жағдайда оны ауыстыру үшін – көрсетілетін қызметті алушыда сәйкестендіру нөмірінің бар екенін 
растайтын құжаттың көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқа табыс етілмеген жағдайда 
нотариалды куәландырылған көшірмесі);

      9) компьютерлік жүйенің жұмыс істеу мүмкіндіктері мен сипаттарының қысқаша сипаттамасын;

      10) салық органында тіркеуге қою үшін мәлімделген компьютерлік жүйе моделінің "Салық 
инспекторының жұмыс орны" модулін пайдалану жөніндегі нұсқаулықты;

      тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын есепке қою кезінде салық төлеуші
орналасқан орны бойынша салық органына деректерді;

      11) салық органдарына ақша есептері туралы деректерді беруді жүзеге асыру үшін 
көрсетілетін байланыс қызметтері бойынша фискальдық деректер операторымен жасалған келісімнің 
көшірмесі беріледі.

      Қызметті берушіге шағымданған кезде, құжаттар пакетін қабылдаған күні мен уақытын 
көрсетумен, қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.

      Қызмет алушының мемлекеттік электронды ақпараттық ресурстары болып табылатын құжаттар 
деректерінің мәліметтерін қызметті берушінің жұмыскері мемлекеттік органдардың уәкілетті 
тұлғаларымен ЭСҚ расталған, электронды деректер нысанында тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      9-1. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің "Салық және бюджетке 



төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінің , , ,  белгіленген талаптарға сәйкес 646 647 648 650-баптарында
келмеуі мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Ескерту. 2-тарау 9-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) 
бұйрығымен.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 
көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне
, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 12-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:

      1) Жеке тұлғаның – тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, байланыс телефондары 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс номірі мен күні көрсетіледі.

      Шағым қызметті алушымен қол қойылуы қажет.

      Қызметті алушының шағымында оның тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, күні көрсетілуі 
қажет.

      Қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 
көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына, ХҚКО келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.



      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      "Электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі - портал) арқылы шағымдану тәртібі туралы 
ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
алуға болады.

      11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де 
талаптар

      12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары порталда, көрсетілетін қызметті
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, интернет-ресурстарында 
орналастырылған.

      13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      14. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

"Бақылау-касса машиналарын (БКМ)
есепке қою және есептен шығару"
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет

стандартына 1-қосымша



 

"Бақылау-касса машиналарын (БКМ)
есепке қою және есептен шығару"
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет

стандартына 2-қосымша



 

"Бақылау-касса машиналарын (БКМ)
есепке қою және есептен шығару"
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет

стандартына 3-қосымша



 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

32-қосымша

"Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты басқарушының) 
қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын өткізу" 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты



      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми № 631
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Жалпы ережелер

      1. "Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты басқарушының) 
қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын өткізу" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушімен кеңсесі арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      3) "электрондық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) біліктілік емтиханын тапсыруына рұқсат беру немесе рұқсат беруден бас тарту – 
көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттарды ұсынған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен 
кешіктірмей;

      2) біліктілік емтиханын тапсырғаны (тапсырмағаны) туралы Комиссия шешімін беру - 
біліктілік емтиханы өткен күнінен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзіміне кірмейді.

      3) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 
15 (он бес) минут;



      4) көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (
немесе) қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі:

      1) алып тасталды – ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      2) біліктілік емтиханын тапсырғаны (тапсырмағаны) туралы Комиссия шешімі;

      3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда10-тармағында
және негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы көрсетілетін қызметті
берушінің уәжделген жауабы.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық және ( немесе) қағаз 
түрінде.

      Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамының электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге келу тәртібінде жүгінген кезде 
көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушыға қағаз тасымалдағышында басып шығарылады және 
беріледі.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін 
түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.



      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек 
тәртібінде көрсетіледі.

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі, 
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден сенбіге дейін, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес түскі
үзіліссіз сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібінде жеделдетілген қызмет көрсетусіз көрсетілетін 
қызметті алушының тіркеу орны бойынша жүзеге асырылады, портал арқылы электрондық кезек 
брондалуы мүмкін.

      3) портал –жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, 
тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге өтініштер қабылдау мен мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс 
күнінде жүзеге асырылады).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорациясына:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес өтініш;1-қосымшаға

      жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      заң немесе экономикалық жоғары білімі туралы дипломның нотариалды куәландырылған 
көшірмесі;

      экономикалық, қаржылық немесе заң қызметі салаларында кемінде үш жыл жұмыс тәжерибесiнің 
барын растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттар 
топтамасының қабылданғаны туралы белгімен, құжаттар топтамасын қабылдау күні және уақыты 
көрсетілген талон беріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы почта арқылы жүгінген кезде почта хабарламасына белгі қойылады
.

      Мемлекеттік корпорация дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат 
негізінде жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.



      Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызмет беруші, Мемлекеттік корпорация құжаттардың
көшірмесін түпнұсқамен салыстырып тексереді, содан кейін осы құжатты көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарады.

      Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорация арқылы алу үшін ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға Мемлекеттік корпорация 
ұсынған нысан бойынша жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорация мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін бір ай ішінде 
сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті берушіге сақтауға береді. 
Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрау
салуы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күннің ішінде дайын құжаттарды Мемлекеттік
корпорация көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды.

      порталға:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес электрондық құжат 1-қосымшаға
нысанындағы өтініш;

      жеке басын куәландыратын электрондық көшірмесі;

      заң немесе экономикалық жоғары білімі туралы дипломның нотариалды куәландырылған 
электрондық көшірмесі;

      экономикалық, қаржылық немесе заң қызметі салаларында кемінде үш жыл жұмыс тәжерибесiнiң 
барын растайтын нотариалды куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмелері.

      Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау 
салудың қабылданғаны туралы мәртебесі жіберіледі.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден көрсетілетін қызметті берушінің бас тартуы үшін мынадай
жағдайлар:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген құжаттар 9-тармағында
тізбесінің толық ұсынылмауы;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген құжаттарды 
тиісті түрде куәландырылмай ұсыну;

      3) егер көрсетілетін қызметті алушы мынадай талаптарға сәйкес болмаса:



      жоғары заң немесе экономикалық білімінің болуы;

      экономикалық, қаржылық немесе заң қызметі салаларында кемінде үш жыл жұмыс тәжерибесiнiң 
болуы;

      Қазақстан Республикасы азаматтығының болуы негіздеме болып табылады.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
қызмет көрсету стандартының  көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық 9-тармағында
ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және 
осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартына  сәйкес нысан бойынша қолхат береді.2-қосымшаға

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 16-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметшісінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жолданады.

      Шағымда:

      1) жеке тұлға – аты, жөні, тегі, почта мекен-жайы және байланыс телефондары;

      2) заңды тұлға – атауы, почта мекен-жайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.



      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы 
тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС арқылы алу мүмкіндігі бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету мәртебесі туралы ақпаратты 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  порталындағы "бірыңғай байланыс орталығының
жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.



      16. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары порталда, көрсетілетін қызметті
берушінің: www. kgd.gov.kz Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: , 
www.con.gov.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 "Әкімшінің (уақытша әкімшінің,

 
оңалтушы, уақытша және 

банкроттықты

 
басқарушының) қызметін жүзеге 

асыру

 
құқығына үміткер адамдардың 

біліктілік
 емтиханын өткізу" мемлекеттік

 
көрсетілетін қызмет 

стандартына
 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы министрлігінің

      Мемлекеттік кірістер комитеті

      ____________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      ____________________________________

      (нақты тұрғылықты мекенжайы)

      ____________________________________

      (байланыс телефондары)

Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және
банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына
үміткер адамдарға біліктілік емтиханын тапсыруға рұқсат беру
туралы өтініш



      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Оңалту және банкроттық туралы" 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 12
-бабы  сәйкес мені әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты5-тармағына
басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер есебінде біліктілік емтиханын тапсыруыма 
рұқсат беруді сұраймын.

      Біліктілік емтиханын тапсыру тілі:____________________________.

      Қоса берілетін құжаттар:

      1) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      1) жоғары заң немесе экономикалық білімі туралы дипломдардың көшірмесі;

      2) экономикалық, қаржылық немесе заң қызметі салаларында кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесiн
растайтын құжаттардың көшірмелері.

      ____________ __________________________ (қолы)

      (аты-жөні)

      20__ жылғы "____" __________. (күні)

 "Әкімшінің (уақытша әкімшінің,

 
оңалтушы, уақытша және 

банкроттықты

 
басқарушының) қызметін жүзеге 

асыру

 
құқығына үміткер адамдардың 

біліктілік
 емтиханын өткізу" мемлекеттік

 
көрсетілетін қызмет 

стандартына
 2-қосымша

      (Тегі, аты, әкесінің аты бар болған кезде

      (бұдан әрі – Т.А.Ә.),

      не көрсетілетін қызметті алушы ұйымның атауы)



      _____________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының мекен-жайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 
сәуірдегі Заңының  2-тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" 20-бабының
Мемлекеттік корпорациясының филиалының № бөлімі (мекен-жайын көрсету) Сіздің мемлекеттiк 
көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын, атап 
айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      1) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) ________________________________________;

      ұсынбаудан көрінетін "Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты 
басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын өткізу" 
мемлекеттік көрсетілетін қызметке құжаттарды қабылдаудан бас тартады.

      Осы қолхат әрбір тарап үшін бір-бірден 2 данада жасалды.

      Т.А.Ә. (Мемлекеттік корпорациясының қызметшісі) (қолы)

      Орындаушы: Т.А.Ә. _____________

      Телефоны _____________Алды: Т.А.Ә. / көрсетілетін қызметті

      алушының қолы

      20__ жылғы "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің



2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

33–қосымша

"Авторлық құқық пен сабақтас құқық, тауар таңбалары, қызмет
көрсету таңбалары обьектілерін және тауарларды шығарған
жерлердің атауларын зияткерлік меншік обьектілерінің кедендік
тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Авторлық құқық пен сабақтас құқық, тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары 
обьектілерін және тауарларды шығарған жерлердің атауларын зияткерлік меншік обьектілерінің 
кедендік тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан 
әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 
күнтізбелік 30 (отыз) күн.

      Жеткілікті негіздер болған кезде (мөрінің, қолының, апостилінің, қол қою құқығының 
болмауы, құжаттар мен мәліметтердің тұпнұсқасындағы күмән) көрсетілетін қызметті беруші өтінішті
қарау мерзімін 3 (үш) айға дейін ұзартуға құқылы;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (
отыз) минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті беруші басшысының 
бұйрығымен ресімделген авторлық құқық пен сабақтас құқық, тауар таңбалары, қызмет көрсету 



таңбалары объектілерiн және тауарларды шығарған жерлердің атауларын зияткерлік меншік 
объектілерінің кедендік тізіліміне енгізу туралы шешімін беру не осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда және негіздемелер бойынша мемлекеттік10–тармағында
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауабы болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы
) тегін көрсетіледі.

      8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 
 сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00заңнамасына

–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру сағат 13.00–ден 14.30
–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

      Қабылдау алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек 
тәртібінде жүзеге асырылады.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы немесе көрсетілетін қызметті алушының мүддесін білдіретін 
өзге тұлға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

      2) зияткерлік меншік құқығының бар екендігін және тиесілі екендігін растаулар (куәлік, 
лицензиялық шарт, Қазақстан Республикасы тауар таңбаларының мемлекеттік тізілімінен үзінді 
көшірме, халықаралық тіркеу бойынша тауар таңбасының құқықтық мәртебесі туралы анықтама), құқық
иеленушінің өзінің мүдделерін білдіретін тұлғаға берген сенімхаты, көрсетілетін қызметті 
алушының басқа тұлғаларға келтірген зияны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 
шарты (түпнұсқалар не олардың нотариат куәландырған көшірмелері).

      Бұл ретте, сақтандыру сомасы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген 1000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен кем болмауға тиіс;

      3) зияткерлік меншік құқығы бұзылған тауарлардың ерекше белгілерінің сипаттамасы;

      4) зияткерлік меншiк объектiлерi бар тауарлардың және зияткерлік меншік құқығы бұзылған 
тауарлардың үлгілері, оның ішінде олардың электрондық нысандағы бейнелері (болған кезде).

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.



      Құжаттар топтамасын қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, қолы, уақыты, күні қамтитын 
өтініштің көшірмесіндегі белгі көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды қабылдағанын растауы 
болып табылады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін:

      1) көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9–
 көрсетілген мәліметтерді толық емес немесе дұрыс емес ұсынуы;тармағында

      2) зияткерлік меншік құқығын бұза отырып тауарлардың ерекше белгілерінің сипаттамасын 
ұсынбауы негіздемелер болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) Министрлік басшысының не оны алмастыратын тұлғаның атына осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай бойынша;13–тармағында

      2) көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның–оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның–оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.



      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі шағымы тіркелген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде қарауға жатады.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілген қызмет нәтижелерімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның
мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он 
бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

      12. Мемлекеттік көрсетілген қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқылы.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып,
өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  бірыңғай байланыс орталығы
және көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу 
мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

 

"Авторлық құқық пен сабақтас
құқық, тауар таңбалары, қызмет
көрсету таңбалары объектілерiн

және тауарларды шығарған
жерлердің атауларын зияткерлік
меншік объектілерінің кедендік
тізіліміне енгізу" мемлекеттік

көрсетілетін қызмет
стандартына қосымша

Нысан

 

____________________________
жеке/заңды тұлға

____________________________
заңды мекен-жайы

____________________________
іс жүзіндегі мекен-жайы

____________________________
ЖСН/БСН



 ____________________________
электрондық мекен-жайы, телефон 
____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Ескерту. Стандарт қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (№ 150
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) 
бұйрығымен.

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан
Республикасы Кодексінің  сәйкес зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды қорғау 439-бабына
туралы сұраймыз.

      Біздің қарамағымызда:

      1) зияткерлік меншіктің тиісті объектілері туралы, құқық иеленушіге оның құқығын қорғауда
мемлекеттік кірістер органдарының жәрдемі қажет болатын мерзім туралы ақпарат, оның ішінде 
электрондық нысандағы ақпарат, сондай-ақ Кеден одағы сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай 
тауар номенклатурасына сәйкес бірінші алты таңба деңгейінде тауарлар коды көрсетіле отырып, 
зияткерлік меншік объектілері бар тауарлардың сипаттамасы, кеден органдарына зияткерлік меншік 
құқықтары бұзылған тауарын анықтауға мүмкiндiк беретiн құқық иеленушінің тауарлар туралы 
егжей-тегжейлі мәліметтері;

      2) егер тауарлардың зияткерлік меншік құқығы бұзылған тауар болып табылмайтыны 
белгіленген жағдайларда, декларантқа және өзге адамдарға зиянының орнын толтыру, сондай-ақ олар
зияткерлік меншік құқығы бұзылған тауар болып табылады деп болжанған зияткерлік меншік 
объектісі бар тауарларды шығаруды тоқтата тұруға байланысты туындауы мүмкін кеден органдарының 
шығындарын өтеу туралы өтініш берушінің міндеттемесі.

      Өтінішке мыналар:

      Зияткерлік меншік құқығының (куәлік, лицензиялық шарт) бар және тиесілі екенін, құқық 
иеленушінің өзінің мүддесін білдіретін тұлғаға берген сенімхатын, өтініш берушінің басқа 
тұлғаларға келтірілген зияны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын (
түпнұсқасы не оның нотариат куәландырған көшірмесін) растайтын құжаттар;

      зияткерлік меншік құқығы бұзылған тауарлардың ерекше белгілерінің сипаттамасы;

      зияткерлік меншiк объектiсi бар тауарлардың және зияткерлік меншік құқығы бұзылған 
тауарлардың үлгілері, оның ішінде олардың электрондық түрдегі бейнелері (болған кезде) қоса 
беріледі.

      Тек "Авторлық құқық пен сабақтас құқық, тауар таңбалары, қызмет көрсету



      таңбалары объектілерiн және тауарларды шығарған жерлердің атауларын зияткерлік меншік

      объектілерінің кедендік тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет шеңберінде

      ақпараттық жүйлерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мәліметтерді

      пайдалануға келісім

      ___________________________________________________________________

      __________________________________________________________________.

      Берген күні:_________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________
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34–қосымша

"Уәкілетті экономикалық оператор мәртебесін беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Уәкілетті экономикалық оператор мәртебесін беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (
бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

      2) "электрондық үкіметтің": www.egov.kz веб–порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.



2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге және 
порталға тапсырған сәттен бастап – күнтізбелік 90 (тоқсан) күн.

      Көрсетілетін қызметті алушы өтініште, сауалнамада мәліметтерді толық көрсетпеген не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көзделген құжаттар болмаған жағдайда, 9–тармағында
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті және оған қоса берілген құжаттарды қабылдаған күннен 
бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде, бас тартудың себептерін көрсете отырып, куәлікті беруден 
бас тарту туралы көрсетілетін қызметті алушыны жазбаша хабардар етеді;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (
отыз) минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және 
қағаз түрінде.

      6. Тұлғаны уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы куәлік беру, не 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда және 10–тармағында
негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауабы 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында жүгінген
жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, көрсетілетін 
қызметті берушінің қолымен және мөрімен расталады және көрсетілетін қызметті алушыға пошта 
бойынша жолданады.

      Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылатын 
электрондық құжат нысанында жолданады.

      7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:



      1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде көрсетіледі.

      2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті 
алушы Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, заңнамасына
демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету
нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 1-қосымшаға
салықтық өтініш;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес толтырылған 2-қосымшаға
сауалнама;

      3) кедендік баждар мен салықтардың төленуін бас қамтамасыз етуді растайтын мынадай 
құжаттардың бірін:

      кеден органының ақшаны уақытша орналастыру шотына аудару туралы төлем құжатының 
көшірмесін;

      төлеуші мен кеден органы арасында жасалған мүліктің кепілді шартын және бағалаушының 
кепілді мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы есебін;

      банктік кепілдік шартын;

      кепілдемелер шартын;

      4) аудиторлық есепті;

      5) меншік құқығындағы немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе жедел басқару немесе 
жалдау (қосалқы жалдау) құқығындағы не олардың мемлекеттік органдардың тиісті ақпараттық 



жүйелерінен алынған мүмкіндіктерді қоспағанда, өндірістік операциялар жүзеге асырылатын 
үй-жайларға, ашық алаңдарға және өзге аумақтарға өзге заңды негіздерді растайтын құжаттарды 
ұсынады.

      порталға:

      1) ЭЦҚ қол қойылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес толтырылған 2-қосымшаға
сауалнама;

      3) кедендік баждар мен салықтардың төленуін бас қамтамасыз етуді растайтын мынадай 
құжаттардың бірін:

      мемлекеттік кірістер органының ақшаны уақытша орналастыру шотына аудару туралы төлем 
құжатының электрондық көшірмесін;

      төлеуші мен мемлекеттік кірістер органы арасында жасалған мүліктің кепілді шартының 
электрондық көшірмесін және бағалаушының кепілді мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы есебін;

      банктік кепілдік шартының электрондық көшірмесін;

      кепілдемелер шартының электрондық көшірмесін;

      4) аудиторлық есептің электрондық көшірмесін;

      5) меншік құқығындағы немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе жедел басқару немесе 
жалдау (қосалқы жалдау) құқығындағы не өндірістік операциялар жүзеге асырылатын үй-жайларға, 
ашық алаңдарға және өзге аумақтарға өзге заңды негіздерді растайтын құжаттардың электрондық 
көшірмесін ұсынады.

      Құжаттарды тапсырған кезде электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін қолдану туралы
шарттың (келісім) болуы қажет.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Көрсетілетін қызметті беруші, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

      Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:



      көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні мен 
уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі туралы оның 
көшірмесіне белгі қою қағаз тасығыштағы өтінішті қабылдаудың растауы болып табылады;

      портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Өтініште, сауалнамада мәліметтерді толық көрсетпеу не электрондық шот-фактуралардың 
акпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың (келісімнің) және осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының  көрсетілген құжаттардың болмауы мемлекеттік қызметті көрсетудан9-тармағында
бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 
көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының 
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының шағымында – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.



      Шағымды көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінен" портал арқылы жөнелткен кезде 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды қарағаны немесе 
қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық
нысанда көрсетілетін ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын
өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ болған жағдайда 
портал арқылы электрондық нысанда алуы мүмкін.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

 

"Уәкілетті экономикалық
оператор мәртебесін беру"
мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан 

____________________________
заңды тұлғаның толық атауы

____________________________
заңды мекен-жайы

____________________________
іс жүзіндегі мекен-жайы

____________________________
БСН

____________________________



электрондық мекен-жайы,
телефон

____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми№ 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" 2010 жылғы 30 маусымдағы

      Қазақстан Республикасы Кодексінің  сәйкес уәкілетті экономикалық оператор63-бабына

      тізіліміне енгізу туралы куәлікті беруді сұраймыз.

      Біздің қарамағымызда:

      кедендік баждардың, салықтардың төленуін бас қамтамасыз етудің болуы туралы

      ақпарат ________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      кеден органына өтініш берген күнге дейін үш жыл ішінде сыртқы экономикалық

      қызметті жүзеге асыруы туралы ақпарат ____________________________________________;

      _______________________________________________________________________________;

      кеден органына өтініш берген күні Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына

      сәйкес кедендік төлемдер мен салықтар бойынша берешегінің болуы/болмауы туралы ақпарат

      ______________________________________________________________________________;

      ______________________________________________________________________________;

      кеден органына өтініш берген күні Қазақстан Республикасының салық заңнамасына

      сәйкес берешектердің (бересінің) болуы/болмауы туралы ақпарат



      ______________________________________________________________________________;

      ______________________________________________________________________________;

      кеден органына өтініш берген күні өтініш берушінің, құрылтайшылардың,

      акциялардың бақылау пакеті бар акционерлердің 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан

      Республикасы Қылмыстық кодексінің ,  және , сондай-ақ 2014 жылғы 3209 214 250-баптарына

      шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің ,  және 234 236 286-баптарына

      сәйкес өтелмеген соттылығының болу фактілерінің болуы/болмауы туралы ақпарат

      ______________________________________________________________________________;

      ______________________________________________________________________________;

      өтініш берушінің кеден органына өтініш берген күні бір жыл ішінде 2001 жылғы 30

      қаңтардағы "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің , ,404 405
, , , , , , , , , , , , , ,  – ,  және409 410 411 412 413 413-2 414 415 417 417-1 418 421 423 424 426 434 438

      , сондай-ақ 2014 жылғы шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы"438-1-баптарына

      Қазақстан Республикасы кодексінің , , - , - , -  және 527 528 531 535 537 545 548 555 558-баптарына

      сәйкес әкімшілік жауаптылыққа тартылу фактілерінің болуы/болмауы туралы ақпарат

      ______________________________________________________________________________;

      ______________________________________________________________________________;

      кедендік операцияларды жасау кезінде кеден органдарына ұсынылған мәліметтерді

      шаруашылық операцияларын жүргізу туралы мәліметтермен салыстыруға мүмкіндік беретін

      тауарларды есепке алудың автоматтандырылған жүйесінің болуы туралы ақпарат

      ______________________________________________________________________________;



      аудиторлық есептің және (немесе) аудиторлық есепттердің болуы туралы

      ақпарат ________________________________________________________________________;

      _______________________________________________________________________________;

      меншік құқығындағы немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе жедел басқару

      немесе жалдау (қосалқы жалдау) құқығындағы не өзге заңды негіздерде өндірістік

      операциялар жүзеге асырылатын үй-жайлар, ашық алаңдар және өзге аумақтардың болуы

      туралы ақпарат __________________________________________________________________;

      электрондық шот фактура ақпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың (келісімнің)

      болуы туралы ақпарат _____________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мәліметтерді тек "Уәкілетті

      экономикалық оператор мәртебесін беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет шеңберінде ғана

      пайдалануға келісім ______________________________________________________________.

      Берген күні:_______________________________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні _________________________

      Қолы ____________________________________________________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми№ 631
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      Нысан

Уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізу туралы куәлікті алуға арналған 
сауалнама ____________________________________________________________________________
____

      Заңды тұлғаның атауы ____________________________________________________________________
____________

      Бизнес сәйкестендіру нөмірі

      ________________________________________________________________________________

      Заңды мекен-жайы

      ________________________________________________________________________________

      Іс жүзіндегі мекен-жайы

      ________________________________________________________________________________

      Электрондық мекен-жайы, веб-сайт

1. Ұйымдастыру сипаттамалары

№
 
Сұрақ
 

Жауап
 

1
 

Заңды тұлғаның акцияның бақылау пакетін иеленуші құрылтайшылар, акционерлер
, ірі акция ұстаушылар (акциялардың үлесі 10% артық) туралы ақпаратты 
көрсетіңіз:
1) Т.А.Ә.
2) БСН (егер құрылтайшы заңды тұлға болған жағдайда);
3) заңды тұлғаның акционерлердің, құрылтайшылардың, директорларының атына 
ресімделген компаниялар туралы мәлімет
 

2
 

Мемлекеттік кірістер органдарында заңды тұлғалардың мүдделерін білдіру үшін
жауапты тұлғалар туралы мәліметті көрсетіңіз:
1) Т.А.Ә., жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, еңбек шарт (бұйрық) 
жасалған күні және нөмірі (жеке тұлға үшін);
2) атауы, БСН, заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы, қызмет көрсету туралы 
шарттың нөмірі және күні (заңды тұлға үшін)
 

3
 
Заңды тұлға қызметінің негізгі түрін көрсетіңіз
 

Заңды тұлғаның, сондай-ақ басқа елдердегі өкілдіктері және /немесе 
филиалдары туралы мәліметті көрсетіңіз:
1) қызметтің түрі;
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2) заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы;
3) телефон нөмірлері және электрондық поштаның мекен-жайы;
4) қызметкерлер саны
 

2. Бизнестің көлемі
 

1
 

Кедендік декларациялау жүзеге асырылады:
1) декларациялау дербес жүзеге асырылған жағдайда қорғаныс жапсырмасының 
кодын көрсетініз; 
2) кеден өкілінің қызметі (атауы, БСН, кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу 
туралы бұйрығының нөмірі және күні және қорғаныс жапсырмасының коды)
 

2
 

Сіз демпингке қарсы немесе өтемдiк баждарға жататын тауарлармен жұмыс 
істейсіз бе? (Иә/жоқ)
Егер, иә болса, онда демпингке қарсы немесе өтемдiк баждарға төлеуге 
жататын тауарлардың өндірушісі (лері) және елдері туралы егжей-тегжейлі 
ақпаратты ұсыныңыз.
 

3
 

Заңды тұлға соңғы жыл ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
кеден ісі саласында әкімшілік жауапкершілікке тартылды ма? Егер, иә болса, 
онда заңды тұлға тартылған бапты көрсетіңіз және алдағы уақытта мұндай 
құқық бұзушылыққа жол бермеу үшін қандай шаралар қабылданған?
 

3. Бухгалтерлік есеп, логистикалық және компьютерлік жүйе
 

1
 

Мына сұрақтар бойынша ақпаратты ұсыныңыз:
1) Сіз кедендік декларациялар мен тауарлардың автоматтандырылған 
декларациялау, бақылау және есепке алу жүйесін пайдаланасыз ба? (Иә/жоқ) 
Егер иә болса, онда Сіз қандай жүйені пайдаланасыз?
2) Сіз пайдаланатын кедендік декларациялар мен тауарлардың 
автоматтандырылған декларациялау, бақылау және есепке алу жүйесінің 
бағдарламалық өнімі мемлекеттік кірістер органдары пайдаланатын 
бағдарламалық өнімімен үйлесімді ме?
3) Сізде тауарлар мен көлік құралдарының іс жүзіндегі санының құжаттары 
бойынша деректердің сәйкес келмеуін анықтауға арналған ішкі бақылау жүйесі 
бар ма? Егер иә болса, оның неге негізделетінін және немен бекітілетінін 
көрсетіңіз?
4) Заңды тұлға қандай бухгалтерлік және логистикалық бағдарламалық 
қосымшаларды пайдаланады?
5) Сізде құжаттаманы сақтау және оған бөгде адамдардың санкцияланбаған 
кіруінен компьютерлік жүйені қорғау мақсатында қауіпсіздікті қамтамасыз ету
бойынша технологиялық шаралар бар ма? Егер иә болса, оның неге 
негізделетінін және немен бекітілетінін көрсетіңіз?
6) Компьютерлік жүйені басқару және қорғау үшін кім жауапты болады? Қай 
компания бағдарламалық өнімнің сүйемелдеуін жүргізеді? Бағдарламалық өнімді
сүйемелдейтін заңды тұлғаның деректемелерін және бағдарламалық өнімді 
сүйемелдеу туралы шарт жасасқан күнді және нөмірді көрсетіңіз.
 

4. Қаржылық тұрақтылық
 

Соңғы үш жыл ішінде заңды тұлғаға қатысты төлем қабілетсіздігі бойынша 
қандай да бір сот талқылауы болды ма? (Иә/жоқ) 



1
 
Егер иә болса, деректемелерін көрсетіңіз.
 

2
 

Заңды тұлғаның қаржылық ахуалы туралы мәліметті көрсетіңіз:
1) таза активтердің мөлшері;
2) жалпы (ағымды) өтімділік коэффициенті;
3) меншікті капиталдың табыстылығы;
4) қаржылық тұрақтылықтың коэффициенті;
 

5. Тауарлардың ішкі бақылау жүйесі
 

1
 

Егер сіз өндіруші немесе экспорттаушы
болып табылсаңыз, қандай тауарларды өндіресіз және/немесе экспорттайсыз? Өз
тауарыңыздың қысқаша сипаттамасын көрсетіңіз? Сіздің тауарларыңыз қайта 
өңдеуге және/немеес экспортқа ұшырай ма? Бір жыл ішінде тауарлар 
жеткізілімінің қандай мөлшерін жүзеге асырасыз?
 

6. Экспорттық бақылау және қосарланған мақсаттағы тауарлар туралы ақпарат
 

1
 

Мына сұрақтарға жауап беріңіз:
1) Сіздің заңды тұлғаңыздың қызметі қосарланған мақсаттағы тауарлармен 
байланысты ма?
2) Сіз экспорттық шектеулерге немесе эмбаргоға немесе басқа салықтық емес 
талаптарға ұшырайтын қосарланған мақсаттағы тауарлардың әкелуін қалай 
жүзеге асырасыз? Егер, иә болса, Сіз әкелген қосарланған мақсаттағы 
тауарларға қатысты мемлекеттік бақылаудың қандай шаралары қабылданды? 
Сондай-ақ, осы тауарларға қатысты тиісті ережелердің сақталуын қамтамасыз 
ету үшін қандай рәсімдер пайдаланылатынын қысқаша сипаттаңыз (мысалы, 
рұқсат, ерекше жауапкершілік, арнайы оқытылған персонал және басқа)? Мұндай
тауарларға қатысты Сіздің заңды тұлғаңызда бекітілген нұсқаулық, басшылық 
немесе басқа басқару құжаттары бар ма? (Иә/жоқ)
 

7. Тауарларды сақтау
 

1
 

Мына сұрақтарға жауап беріңіз:
1) Сізде тауарларды сақтауға арналған орындар бар ма? Егер иә болса, 
олардың орналасуын және олардың шаршысын сипаттаңыз, олар немен 
жабдықталған және тауарларды сақтау кезінде қабылданатын қауіпсіздік 
шараларын көрсетіңіз;
2) Сізде заңды тұлғаның өзге аумақтарында тауарларды сақтауға арналған 
үй-жайлар бар ма? (Иә/жоқ) Егер иә болса, олардың шаршысын сипаттаңыз, олар
немен жабдықталған және тауарларды сақтау кезінде қабылданатын қауіпсіздік 
шараларын көрсетіңіз;
 

2
 

Тәуекелдің әртүрлі деңгейі бар тауарлар жеке сақталады? (Иә/жоқ) Егер иә 
болса, онда жеке сақтауға арналған өлшемшарттарды сипаттаңыз (мысалы, 
қауіпті жүктер, жоғары құнды тауарлар, химиялық заттар, қару-жарақ және т.б
.)?
 

Сіз ISO стандарттарын қанағаттандыратын тауарларға санкцияланбаған қол 
жетімділікті алдын алу үшін сәйкестендіру құралдарын пайдаланасыз ба (



3
 
халықаралық стандарттарға сәйкес келетін пломбалар, мөрлер)?
 

      Заңды тұлғаның басшысы ___________________________

      (қолы, күні)

      М.О. (болған кезде)

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

35–қосымша

"Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

      2) "электрондық үкіметтің": www.egov.kz веб–порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге және 
порталға тапсырған сәттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;



      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (
отыз) минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе 
қағаз түрінде.

      6. Көрсетілетін қызметті беруші басшының (оны алмастыратын тұлғаның) бұйрығымен 
ресімделген кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу туралы хабарлама, не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда және негіздемелер бойынша10-тармағында
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауабы мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесі болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында жүгінген
жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, көрсетілетін 
қызметті берушінің қолымен және мөрімен расталады және көрсетілетін қызметті алушыға пошта 
бойынша жолданады.

      Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылатын 
электрондық құжат нысанында жолданады.

      7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес заңнамасына
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде көрсетіледі.

      2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті 
алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету
нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).



      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

      2) кедендік декларациялау бойынша мамандарды жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтар не олармен
жасалған еңбек шарттары;

      3) кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді растайтын құжаттар;

      4) азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты;

      портал арқылы:

      1) ЭЦҚ қол қойылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      2) кедендік декларациялау бойынша мамандарды жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтардың 
электрондық көшірмелері не олармен жасалған еңбек шарттары;

      3) кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді растайтын құжаттардың 
электрондық көшірмелері;

      4) азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартының электрондық көшірмелері.

      Құжаттарды тапсырған кезде электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін қолдану туралы
шарттың (келісімнің) болуы қажет.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Көрсетілетін қызметті беруші, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

      Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

      көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні мен 
уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі туралы оның 
көшірмесіне белгі қою қағаз тасығыштағы өтінішті қабылдаудың растауы болып табылады;



      портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып табылады:

      1) көрсетілетін қызметті алушының мынадай талаптарға сәйкес келмеуі:

      осы тұлғаның штатында біліктілік аттестаты бар кедендік декларациялау жөніндегі кемінде 
екі маманның болуы;

      ұсынылатын тұлғалардың мүлкіне зиян келтіру немесе осы тұлғалармен шарттарды бұзу 
салдарынан басталуы мүмкін азаматтық–құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартының болуы. 
Сақтандыру сомасының мөлшері шартта белгіленеді;

      осындай қамтамасыз ету ұсынылған күні Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес 
белгіленген валютаның нарықтық бағамын қолдана отырып, кемінде бір миллион еуроға баламалы 
сомаға кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді ұсынуы;

      электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың (келісімнің) 
болуы;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген барлық 9–тармағында
құжаттарды ұсынбауы.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 
көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының 
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының шағымында – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
және күні көрсетіледі.



      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты – жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

      Шағымды көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінен" портал арқылы жөнелткен кезде 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды қарағаны немесе 
қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық
нысанда көрсетілетін ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын
өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында орналастырылған.



      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті портал арқылы ЭЦҚ–сы болған 
жағдайда электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинет", мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі 

 арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.бірыңғай байланыс орталығы

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2017 жылғы 6 наурыздағы
№ 150 бұйрығына

5-қосымша
"Кеден өкілдерінің тізіліміне

енгізу" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына

қосымша
Нысан

____________________________
заңды тұлғаның толық атауы

____________________________
заңды мекен-жайы

____________________________
іс жүзіндегі мекен-жайы

____________________________
БСН

____________________________
электрондық мекен-жайы,

телефон
____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" 2010 жылғы 30 маусымдағы

      Қазақстан Республикасы Кодексінің 27-бабына сәйкес кеден өкілдерінің тізіліміне енгізуді 
сұраймыз.

      Біздің қарамағымызда:

      банк шотының ашылғаны туралы мәліметтер __________________________________



      _______________________________________________________________________________;

      ол арқылы кеден өкілі ретінде қызметті жүзеге асыру жоспарланған, оның белгіленген

      құрылымдық бөлімшелерінің тізбесі және тұрған жері туралы мәлімет

      _______________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      штатта бар кедендік декларациялау жөніндегі мамандар туралы мәлімет ___________

      _______________________________________________________________________________;

      кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету туралы мәлімет

      _______________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      өтініш берушінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты (шарттары)

      туралы мәліметтер

      _______________________________________________________________________________;

      кедендік декларациялау бойынша мамандардың біліктілік аттестаттары туралы мәліметтер ____
__________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мәліметтерді тек "Кеден

      өкілдерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет шеңберінде ғана пайдалануға

      келісім _________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:



      1) кедендік декларациялау бойынша мамандарды жұмысқа қабылдау туралы бұйрық не

      олармен жасалған еңбек шарттары _______________________________________________;

      2) "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы

      Кодексінің  сәйкес кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуін16-тарауына

      растайтын құжаттар ____________________________________________________________;

      3) азаматтық–құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты _____________________

      _______________________________________________________________________________;

      Берген күні:__________________________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

36–қосымша

"Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;



      2) "электрондық үкіметтің": www.egov.kz веб–порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге және 
порталға тапсырған сәттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (
отыз) минут;

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе 
қағаз түрінде.

      6. Көрсетілетін қызметті берушінің басшының (оны алмастыратын тұлғаның) бұйрығымен 
ресімделген кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу туралы куәлік, не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайлар мен негіздемелер бойынша 10-тармағында
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесі болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында жүгінген
жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, көрсетілетін 
қызметті берушінің қолымен және мөрімен расталады және көрсетілетін қызметті алушыға пошта 
бойынша жолданады.

      Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылатын 
электрондық құжат нысанында жолданады.

      7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.



      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде көрсетіледі.

      2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда,
тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді 
қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

      2) "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс)  сәйкес кедендік баждардың және 16-тарауына
салықтардың төленуін қамтамасыз етуді растайтын құжаттар;

      3) кедендік тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асырған кезде пайдалану көзделетін 
халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарына иелік ету құқығын растайтын құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшірмелері;

      4) кедендік пломбалары және мөрлері бар тауарларды тасымалдау үшін халықаралық 
тасымалдауға көлік құралдарын жіберу туралы куәліктерінің көшірмелері;

      5) егер, қызметтің мұндай түрі көрсетілген құжаттың болуын талап етсе, жүктерді 
тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған рұқсат ету құжаттарының көшірмелері;

      6) қызмет аймағына тұлға тіркелген аумақтық мемлекеттік кірістер органының мынадай 
шарттарға сәйкестігіне қорытындысы:

      тауарларды тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдарының, оның ішінде кедендік 
пломбалары және мөрлері бар тауарларды тасымалдау үшін жарамды көлік құралдарының меншігінде, 
шаруашылық жүргізуінде, жедел басқаруында, жалға алынған болуы;

      әрбір көлік құралында кеден органына сигнал беру арқылы аталған көлік құралының тұрған 
жерін анықтауға мүмкіндік беретін техникалық жабдықтың болуы;

      портал арқылы:



      1) ЭЦҚ қол қойылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      2) Кодекстің  сәйкес кедендік баждардың және салықтардың төленуін қамтамасыз 16-тарауына
етуді растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері;

      3) кедендік тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асырған кезде пайдалану көзделетін 
халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарына иелік ету құқығын растайтын құжаттардың 
көшірмелерінің нотариалды куәландырылған электрондық көшірмелері;

      4) кедендік пломбалары және мөрлері бар тауарларды тасымалдау үшін халықаралық 
тасымалдауға көлік құралдарын жіберу туралы куәліктерінің электрондық көшірмелері;

      5) егер, қызметтің мұндай түрі көрсетілген құжаттың болуын талап етсе, жүктерді 
тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған рұқсат ету құжаттарының электрондық 
көшірмелері;

      6) қызмет ету аймағында тұлға тіркелген аумақтық мемлекеттік кірістер органының мынадай 
шарттарға сәйкестігіне қорытындысының электрондық көшірмелері:

      тауарларды тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдарының, оның ішінде кедендік 
пломбалары және мөрлері бар тауарларды тасымалдау үшін жарамды көлік құралдарының меншігінде, 
шаруашылық жүргізуінде, жедел басқаруында, жалға алынған болуы;

      әрбір көлік құралында мемлекеттік кірістер органына сигнал беру арқылы аталған көлік 
құралының тұрған жерін анықтауға мүмкіндік беретін техникалық жабдықтың болуы.

      Құжаттарды тапсырған кезде электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін қолдану туралы
шарттың (келісімнің) болуы қажет.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Көрсетілетін қызметті беруші, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе,
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

      Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

      көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні мен 
уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі туралы оның 
көшірмесіне белгі қою қағаз тасығыштағы өтінішті қабылдаудың растауы болып табылады;

      портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.



      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып табылады:

      1) көрсетілетін қызметті алушы мынадай талаптарға сәйкес келмеуі:

      осы тұлғаның мемлекеттік кірістер органына өтініш берген күніне кемінде екі жыл бойы 
жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыруы;

      кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді енгізу күніне Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасына сәйкес валютаның нарықтық бағамын қолдана отырып, кемінде екі
мың еуроға баламалы сомаға осындай қамтамасыз етуді ұсыну;

      егер мұндай қызмет түрі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілген құжаттың
болуын талап етсет жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған рұқсат 
құжатының болуы;

      тауарларды тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдарының, оның ішінде кедендік 
пломбалары және мөрлері бар тауарларды тасымалдау үшін жарамды көлік құралдарының меншігінде, 
шаруашылық жүргізуінде, жедел басқаруында, жалға алынған болуы;

      мемлекеттік кірістер органына өтініш берген күніне кедендік төлемдерді, салықтарды және 
өсімпұлдарды төлеу бойынша орындалмаған міндеттің болмауы;

      мемлекеттік кірістер органына өтініш берілген күнге дейінгі бір жыл ішінде Қазақстан 
Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің – , – , , , – , 521 530 532 534 538 539 549 551

,  сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылу фактілерінің болмауы;555 558–баптарына

      әрбір көлік құралында мемлекеттік кірістер органына сигнал беру арқылы аталған көлік 
құралының тұрған жерін анықтауға мүмкіндік беретін техникалық жабдықтың болуы;

      электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың (келісімнің) 
болуы;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген барлық 9–тармағында
құжаттарды ұсынбауы.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі



      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының шағымында – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты – жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

      Шағымды көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінен" портал арқылы жөнелткен кезде 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды қарағаны немесе 
қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының  белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге заңнамасында
құқығы бар.



4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық
нысанда көрсетілетін ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын
өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті портал арқылы ЭЦҚ–сы болған 
жағдайда электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинет", мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі 

 арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.бірыңғай байланыс орталығы

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

 

"Кедендік тасымалдаушылар
тізіліміне енгізу" мемлекеттік

көрсетілетін қызмет
стандартына қосымша

Нысан
____________________________
заңды тұлғаның толық атауы

____________________________
заңды мекен-жайы 

____________________________
іс жүзіндегі мекен-жайы 

____________________________
БСН

____________________________
электрондық мекен-жайы, телефон
____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" 2010 жылғы 30 маусымдағы

      Қазақстан Республикасы Кодексінің  сәйкес кедендік тасымалдаушылар тізіліміне35-бабына

      енгізуді сұраймыз.



      Біздің қарамағымызда:

      банк шотының ашылғаны туралы мәліметтер ___________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыру мерзімі туралы мәліметтер

      _______________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету туралы мәлімет

      _______________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      егер мұндай қызмет түрі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілген

      құжаттың болуын талап етсе, жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға

      арналған рұқсат құжатының болуы туралы мәлімет ___________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      кедендік тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асырған кезде пайдалану көзделетін

      халықаралық тасымалдау көлік құралдарының иелік етуіндеболуы (жалпы саны,

      техникалық сипаттамалары) туралы, оның ішінде кедендік пломбалары және мөрлері бар

      тауарларды тасымалдау үшін жарамды көлік құралдары туралы мәліметтер _____________

      ______________________________________________________________________________;

      әрбір көлік құралында кеден органына сигнал беру арқылы аталған көлік құралының тұрған 
жерін анықтауға мүмкіндік беретін техникалық жабдықтың болуы туралы мәліметтер

      _______________________________________________________________________________



      ______________________________________________________________________________;

      ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мәліметтерді тек "Кедендік

      тасымалдаушылар тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет шеңберінде ғана

      пайдалануға келісім _____________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________.

      Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

      1) "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы

      Кодексінің  сәйкес кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуін16-тарауына

      растайтын құжаттар ______________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      2) кедендік тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асырған кезде пайдалану көзделетін

      халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарына иелік ету құқығын растайтын құжаттардың

      нотариалды куәландырылған көшірмелері __________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      3) кедендік пломбалары және мөрлері бар тауарларды тасымалдау үшін халықаралық

      тасымалдаудың көлік құралдарына рұқсат беру туралы куәліктің көшірмесі _______________

      _______________________________________________________________________________;

      4) егер мұндай қызмет түрі көрсетілген құжаттың болуын талап етсе, жүктерді

      тасымалдау бойынша қызметті жүзеге асыруға рұқсат құжатының көшірмесі _____________

      _______________________________________________________________________________;



      5) қызмет ету аймағында тұлға тіркелген кеден ісі саласындағы уәкілетті органның

      аумақтық бөлімшесінің мынадай (тауарларды тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік

      құралдарының, оның ішінде кедендік пломбалары және мөрлері бар тауарларды тасымалдау

      үшін жарамды көлік құралдарының меншігінде, шаруашылық жүргізуінде, жедел

      басқаруында, жалға алынған болуы; әрбір көлік құралында кеден органына сигнал беру

      арқылы аталған көлік құралының тұрған жерін анықтауға мүмкіндік беретін техникалық

      жабдықтың болуы) шарттарға сәйкестігіне қорытындысы

      _______________________________________________________________________________;

      Берген күні: _________________________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

37–қосымша

"Тауарларды кедендік тазарту және электрондық құжат түрінде
тауарларға арналған декларацияларды пайдалана отырып шығару"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Тауарларды кедендік тазарту және электрондық құжат түрінде тауарларға арналған 
декларацияларды пайдалана отырып шығару" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.



      Электронды құжаттар түрінде тауарларға арналған декларацияны қабылдау және мемлекеттік 
қызмет көрсету нәтижесін беруді көрсетілетін қызметті беруші:

      1) www.cabinet.salyk.kz "электрондық декларациялау" ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – 
ақпараттық жүйесі) арқылы;

      2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб–порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс 
енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге электрондық құжаттарды (
бұдан әрі – ЭҚ) тапсырған сәттен бастап тауарларды шығаруды көрсетілетін қызметті беруші, егер 
"Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 
маусымдағы Кодексінде (бұдан әрі – Кодекс) өзгеше белгіленбесе, тауарларға арналған

      декларацияны ЭҚ түрінде тіркеген күннен кейінгі күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен 
кешіктірмей аяқтауы тиіс;

      2) тауарларды экспорт, уақытша шығару кедендік рәсімімен орналастыру кезінде:

      ЭҚ тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының екі сағатынан кешіктірмей;

      тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде - ЭҚ тіркеу 
сәтінен бастап жұмыс уақытының төрт сағатынан кешіктірмей;

      2) тауарларды шығару мерзімдері көрсетілетін қызметті беруші басшысының, ол уәкілеттік 
берген көрсетілетін қызметті беруші басшысы орынбасарының не оны алмастыратын адамдардың 
жазбаша рұқсатымен кедендік бақылаудың нысандарын жүргізу немесе аяқтау (оның ішінде, 
тәуекелдерді басқару жүйесінің ұсынымдарына сәйкес) үшін қажетті уақытқа ұзартылуы мүмкін және 
егер Кодексте өзгеше белгіленбесе, ЭҚ тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс 
күнінен асыруға болмайды;

      3) көрсетілетін қызметті беруші ЭҚ тіркеу үшін рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 2 (екі) 
сағат.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық түрде (толық автоматтандырылған).



      6. Көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті лауазымды тұлғасы, оның электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушыға, 
сондай–ақ мүдделі тұлғаларға бір уақытта ақпараттық жүйе арқылы хабарландырумен тауарларды 
шығару туралы шешімі, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  10–тармағында
көрсетілген жағдайларда және негіздемелер бойынша тауарларды шығарудан бас тарту туралы шешім 
түріндегі мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауабы мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесі болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрінде.

      Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесі көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті лауазымды 
тұлғасының ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанында "жеке кабинетіне" жолданады.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетіледі.

      Кодекске сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген тауарларды кедендік декларациялау үшін тауарларға арналған декларацияның (бұдан әрі –
ТД) негізгі парағы үшін 60 (алпыс) евро және ТД–ның әрбір қосымша парағы үшін 25 (жиырма бес) 
евро көлемінде кедендік алымдар алынады.

      Кеден одағының Кеден кодексінің  негізінде "Қазақстан Республикасындағы кеден 372–бабының
ісі туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20 шілдедегі № 2368 Заңына сәйкес қолданылатын
жер қойнауын пайдалануға арналған келісім – шарттардың шеңберінде өткізілетін тауарларды 
декларациялау кезінде, "Кедендік төлемдердің ставкалары туралы" Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 1995 жылғы 7 қарашадағы № 1479 қаулысына сәйкес заңды және жеке тұлғалар өткізетін 
тауарларын кедендiк ресiмдеу үшiн кедендік құннан 0,2 % мөлшерінде, тауарлар мен көлік 
құралдарын ол үшін белгіленген жерден тыс және мемлекеттік кірістер органдарының жұмыс 
уақытынан тыс кедендік ресімдеу үшін кедендік құннан 0,4 % мөлшерінде кедендік алымдар алынады.

      Тауарларды кедендік декларациялағаны үшін кедендік алымдар ЭҚ – ны бергенге дейін немесе 
сонымен бір мезгілде төленеді.

      Тауарларды кедендік декларациялағаны үшін кедендік алымдарды көрсетілетін қызметті алушы 
бюджетке Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, 
сондай – ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы (банктің 
төлем тапсырмасы төлемнің растамасы болып табылады) ұлттық валютамен, қолма – қол және қолма – 
қол емес әдіспен төлейді.

      8. Порталдың және ақпараттық жүйенің жұмыс кестесі: жөндеу жұмыстарын жүргізумен 
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке 
күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.



      9. Көрсетілетін қызметті алушы портал және ақпараттық жүйе арқылы жүгінген кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушының дербес шотында кедендік 
төлемдер мен салықтардың төленгенін растайтын ақша қаражатының қажетті мөлшерінің болуы қажет.

      Егер тәуекелдерді басқаруды бақылаудың ақпараттық жүйесі тәуекелдерді алдын алу және 
азайту бойынша шараларды қабылдау жөнінде ұсынымдарды берген жағдайда, электрондық түрде 
құжаттарды ұсыну қажет.

      Егер тәуекелдерді басқаруды бақылаудың ақпараттық жүйесі алдын алу және азайту бойынша 
шараларды қабылдау жөнінде ұсынымдарды берген жағдайда, қосымша құжаттар көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті лауазымды тұлғасының сұрау салуы бойынша электрондық түрде ақпараттық жүйе 
құралдары бойынша беріледі.

      Жеке басын куәландыратын құжаттың, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелуі) 
туралы мәліметтерін көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарымен өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық 
жүйелерде бар заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім алады.

      Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған кезінде – 
көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін алу 
күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы 
мәртебесі көрсетіледі.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер мыналар болып табылады:

      1) тауарларды шығару кезінде:

      ақпараттық жүйеге көрсетiлген құжаттар Кодекске сәйкес тауарлар шығарылғаннан кейiн табыс 
етiлуi мүмкiн жағдайларды қоспағанда, Кодекске және (немесе) Кеден одағына мүше мемлекеттердiң 
өзге де халықаралық шарттарына сәйкес тауарларды шығару үшiн қажеттi лицензияларды, 
сертификаттарды, рұқсаттарды және (немесе) өзге де құжаттарды табыс етуі;

      тұлғалар тауарларды Кодекске сәйкес таңдалған кедендік рәсіммен орналастыру үшін қажетті 
талаптар мен шарттарды сақтауы;

      тауарларға қатысты кедендiк баждар, салықтар төленуі, не оларды төлеу Кодекске сәйкес 
қамтамасыз етілуі.

      2) егер:



      анықталған, құқық бұзушылық құрамы жоқ бұзушылықтар жойылса;

      анықталған бұзушылықтар жойылған, ал декларацияланатын тауарлар Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес алып қойылмаған немесе оларға тыйым салынбаған жағдайларды қоспағанда, 
тауарларға кедендік бақылау жүргізу кезінде мемлекеттік кірістер органдары Кеден одағының кеден
заңнамасын бұзуды анықтаған болса;

      3) егер көрсетілетін қызметті алушының кедендік төлемдер мен салықтар сомаларының 
мөлшерін анықтауға ықпал ететін дұрыс емес мәліметтерді мәлімдегенін, оның ішінде тауарлардың 
кедендік құнын түзетуді қоспағанда, сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының кодын,
шығарылған елін, кедендік төлемдер мен салықтардың ставкалары мен мөлшерін, төлем тәсілдерін 
және кедендік төлемдер мен салықтарды төлеумен байланысты басқа да мәліметтерін дұрыс 
көрсетпегенін анықтаса.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын тұлғаның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Қабылдаған тұлғаның тегі мен аты – жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 
көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.



      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

      Шағымды көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінен" портал арқылы жөнелткен кезде 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды қарағаны немесе 
қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық
нысанда көрсетілетін ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын
өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ–сы болған 
жағдайда электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинет", мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі 

 арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.бірыңғай байланыс орталығы

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

38–қосымша

"Преференциалдық және преференциалдық емес режимдерді
қолдану кезінде тауар шығарылған елді айқындауға қатысты
алдын ала шешімдер қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты



      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Преференциалдық және преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауар шығарылған
елді айқындауға қатысты алдын ала шешімдер қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті және 
оның облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзіміне кірмейді;

      2) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің ең ұзақ 
рұқсат берілетін уақыты – 30 (отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияға – 15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30
(отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияға –20 (жиырма) минут;

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Преференциалдық және преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауар шығарылған 
елді айқындауға қатысты алдын ала шешімді беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 



стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және негіздемелер бойынша мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап – мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі 
болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетіледі.

      "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 
маусымдағы  сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету үшін Қазақстан Республикасының ҮкіметіКодексіне
белгілейтін преференциалдық және преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауар 
шығарылған елді айқындауға қатысты алдын ала шешімді қабылдау үшін тауардың белгiлi бiр 
маркасын, моделiн, артикулi мен модификациясын қамтитын әрбiр атауы үшін 70 (жетпіс) евро 
мөлшерінде кедендік алым алынады.

      Преференциалдық және преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауардың шығарылған 
елін айқындауға қатысты алдын ала шешімді қабылдау үшін кедендік алымдар преференциалдық және 
преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауардың шығарылған елін айқындауға қатысты 
алдын ала шешім қабылдау үшін өтінішті бергенге дейін төленеді.

      Преференциалдық және преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауардың шығарылған 
елін айқындауға қатысты алдын ала шешім қабылдағаны үшін кедендік алымдар бюджетке ұлттық 
валютамен қолма-қол ақша және қолма-қол ақшасыз әдіспен:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, 
сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы (банктің төлем
тапсырмасы төлеудің растамасы болып табылады);

      2) көрсетілетін қызметті берушінің әкімшілік ғимараттарында орнатылған екінші деңгейдегі 
банктердің электрондық терминалдары арқылы төлем карточкаларын пайдалана отырып (аталған 
электрондық терминал беретін чек төлеудің растамасы болып табылады);

      3) тікелей көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттарында (үй-жайларында) орналасқан 
екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардың кассалары арқылы (аталған кассалардың түбіртектері төлеудің растамасы болып табылады
) төленеді.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін 
түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.



      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде жүзеге асырылады.

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс 
және мереке күндерін қоспағанда, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес дүйсенбіден сенбіге дейін, 
түскі үзіліссіз, сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық кезекті 
брондауға болады;

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 1-қосымшаға
өтініш;

      2) преференциалдық және преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауардың 
шығарылған елін айқындауға қатысты алдын ала шешім қабылдау үшін кедендік алымдарды төлегенін 
растайтын құжат;

      3) тауарлардың шығарылған елін растайтын құжаттар.

      Тауарлардың шығарылған жері туралы декларация немесе тауарлардың шығарылған жері туралы 
сертификат тауарлардың шығарылған елін растайтын құжат болып табылады.

      Тауардың шығарылған жері туралы декларация, тауарларды шығарған елді айқындауға мүмкіндік
беретін мәліметтер көрсетілген жағдайда, тауарларды әкетумен байланысты тауарларды шығарған ел 
туралы дайындаушы, сатушы немесе жөнелтуші жасаған мәлімдемелерді білдіреді. Мұндай декларация 
ретінде коммерциялық (шот-фактура, инвойс) немесе тауарларға қатысы бар кез келген басқа 
құжаттар пайдаланылады.

      Тауарлардың шығарылған елі туралы куәландыратын және осы елдің немесе, егер әкету елінде 
сертификат тауарлар шығарылған елден алынған мәліметтер негізінде берілсе, әкету елінің 
уәкілетті органдары немесе ұйымдары берген құжат тауардың шығарылған жері туралы сертификат 
болып табылады;

      4) тауарға ілеспе құжаттар; кеден зертханасы кедендік сарапшының қортындысы, не тауарға 
тәуелсіз сараптаманы жүзеге асырған, аккредиттелген сынақ зертханасында тауарды зертеудің 
нәтижелері туралы акт (анықтама);

      5) сызбалар, технологиялық схемалар, тауар шығарылған елдің аумағында, аталған тауарға 
жеткілікті қайта өңдеу толығымен жүргізілген немесе ұшырағаны туралы куәландыратын басқа 
құжаттар, тауарлардың сынамалары мен үлгілері (олар бар болған кезде);



      6) фотографиялар, суреттер.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі және аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын растауы 
болып табылады.

      Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорация арқылы алған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісімін береді.

      Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат
негізінде жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

      Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап етуге 
жол берілмейді.

      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушының жүгінуінің болмауы себебін 
мерзімінде берілмеген құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды 
көрсетілетін қызметті берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін 
қызметті алушы жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті 
беруші бір күн ішінде дайын құжаттарды Мемлекеттік корпорациясына көрсетілетін қызметті алушыға
беру үшін жолдайды.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 2-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.



3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің
және (немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет"
Мемлекеттік корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік
қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне)
шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.goscorp.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы түскен шағымның Мемлекеттік корпорацияда қабылданғанын
растау оны тіркеу (мөр таңба, кіріс нөмірі және тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе 
шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефондары бойынша алуға болады.

      Шағымды портал арқылы жібергенде көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинетінен" 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу кезінде ол жаңаланып отыратын өтініш жөніндегі 
ақпаратқа қол жетімділік болады (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау болмаса 
қараудан бас тарту туралы жауап).



      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және
Мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қойылатын өзге де талаптар

      13. Организм функциялары тұрақты бұзылуынан, тіршілік-әрекеті шектелетін денсаулығының 
бұзылуы бар көрсетілетін қызметті алушыдан, 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығына 
жүгіну арқылы, мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажеттілігі жағдайында құжаттарды қабылдауды 
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып 
жүргізеді.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның www.goscorp.kz 
интернет-ресурсында орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
және көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу 
мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8-800-080-7777.

"Преференциалдық және
преференциалдық емес

режимдерді қолдану кезінде
тауар шығарылған елді

айқындауға қатысты алдын ала
шешімдер қабылдау"

мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына

1-қосымша
Нысан



 

____________________________
жеке/заңды тұлға

____________________________
заңды мекен-жайы 

____________________________
іс жүзіндегі мекен-жайы

____________________________
ЖСН/БСН

____________________________
электрондық мекен-жайы,

телефон
____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" 2010 жылғы 30 маусымдағы

      Қазақстан Республикасы Кодексінің  сәйкес Преференциалдық және91-бабына

      преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауар шығарылған елді айқындауға

      қатысты алдын ала шешімдер қабылдауды сұраймыз.

      тауардың атауы ___________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      мәлімделген шығарылған елі________________________________________________

      _______________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының коды _______________

      _______________________________________________________________________________.

      Осы өтінішке қоса беріледі:

      1) тауар жасалған материалдар туралы мәлімет

      _______________________________________________________________________________



      _______________________________________________________________________________;

      2) орамдардың сипаттамасы (бар болған кезде) ________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      3) коммерциялық мақсаты және басқа қосымша ақпараттар (бар болған кезде)

      _______________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      4) тауарды жасаудың технологиялық процесінің сипаттамасы (бар болған кезде)

      ________________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      5) сыртқы экономикалық мәміле туралы мәліметтер (бар болған кезде) ____________

      ______________________________________________________________________________;

      6) тауарға ілеспе құжаттар; кеден зертханасы кедендік сарапшының қортындысы; не

      тауарға тәуелсіз сараптаманы жүзеге асырған, аккредиттелген сынақ зертханасында тауарды

      зертеудің нәтижелері туралы акт (анықтама) ________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      7) тауардың шығарылған жері туралы сертификат (бар болған кезде) ______________

      _______________________________________________________________________________;

      8) фотографиялар, суреттер _________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      9) сызбалар, технологиялық схемалар (бар болған кезде) ________________________



      _______________________________________________________________________________;

      10) тауар шығарылған елдің аумағында, аталған тауарға жеткілікті қайта өңдеу

      толығымен жүргізілген немесе ұшырағаны туралы куәландыратын басқа құжаттар (бар болған

      кезде) _________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      11) тауарлардың сынамалары мен үлгілері (бар болған кезде) ____________________

      _______________________________________________________________________________;

      12) алдын ала шешім қабылдау үшін төлем төленгені туралы төлем құжатының

      көшірмесі ______________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________.

      Берген күні:_________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________

 

"Преференциалдық және
преференциалдық емес

режимдерді қолдану кезінде
тауар шығарылған елді

айқындауға қатысты алдын ала
шешімдер қабылдау"

мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына

2-қосымша
(көрсетілетін қызметті
алушының тегі, аты,

болған кезде әкесінің аты
(бұдан әрі – аты-жөні),

не ұйымының атауы)

 
____________________________

(көрсетілетін қызметті
 алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат



      "Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы" 2013 жылғы15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын табыс етпеуіңізге 
байланысты "Преференциалдық және преференциалдық емес режимдерді қолдану кезінде тауар 
шығарылған елді айқындауға қатысты алдын ала шешімдер қабылдау" мемлекеттік қызметін көрсетуге 
құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      1) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) ….

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкері) (қолы)

      Орындаушы: аты-жөні_____________

      Телефон __________

      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні/қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

39–қосымша

"Тауарларды жіктеу жөнінде алдын ала шешімдер қабылдау" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер



      1. "Тауарларды жіктеу жөнінде алдын ала шешімдер қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті және 
оның облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) өтініш тіркелген сәттен бастап:

      тауарларды жіктеу бойынша алдын ала шешімді беру – күнтізбелік 20 (жиырма) күн;

      бұдан бұрын алынған тауарларды жіктеу бойынша алдын ала шешімнің телнұсқасын беру – 5 (
бес) жұмыс күн;

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзіміне кірмейді;

      2) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияға – 15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30
(отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияға – 20 (жиырма) минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасына 
сәйкес (бұдан әрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) тауарларды сыныптау бойынша алдын ала шешімін беру, бұдан 
бұрын алынған тауарларды жіктеу бойынша алдын ала шешімнің телнұсқасын беру не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және негіздемелер бойынша



мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесі болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетіледі.

      "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 
маусымдағы  сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсеткені үшін тауарды сыныптау Кодексіне
бойынша алдын ала шешім қабылдау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен белгілі бір 
маркасын, моделін, артикулі мен модификациясын қамтитын тауардың әрбір атауына 70 (жетпіс) евро
мөлшерінде кедендік алымдар алынады.

      Тауарларды сыныптау бойынша алдын ала шешім қабылдау үшін кедендік алымдар тауарларды 
сыныптау бойынша алдын ала шешімді бергенге дейін төленеді.

      Тауарларды сыныптау бойынша алдын ала шешім қабылдағаны үшін кедендік алымдар бюджетке 
ұлттық валютамен қолма–қол ақша және қолма-қол ақшасыз әдіспен:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, 
сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы (банктің төлем
тапсырмасы төлеудің растамасы болып табылады);

      2) көрсетілетін қызметті берушінің әкімшілік ғимараттарында орнатылған екінші деңгейдегі 
банктердің электрондық терминалдары арқылы төлем карточкаларын пайдалана отырып (аталған 
электрондық терминал беретін чек төлеудің растамасы болып табылады);

      3) тікелей көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттарында (үй-жайларында) орналасқан 
екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардың кассалары арқылы (аталған кассалардың түбіртектері төлеудің растамасы болып табылады
) төленеді.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін 
түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде жүзеге асырылады.



      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс 
және мереке күндерін қоспағанда, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес дүйсенбіден сенбіге дейін, 
түскі үзіліссіз, сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық кезекті 
брондауға болады.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 1-қосымшаға
өтініш;

      2) алдын ала шешім қабылдау үшін төлем төлеу туралы төлем құжатының көшірмесі;

      3) тауардың және оның құрамдастарының техникалық сипаттамасы, оның қолданылу принциптері 
және функциялары, тауар және оның құрамдастары жасалған материалдардың сипаттамасы, тауардың 
мақсатын сипаттау, өндірушілер каталогі, фотографиялар, жиынтық сызбалар, схемалар, жөнелтуші 
елдің кедендік декларациясы, тәуелсіз сарапшылар ұйымының қортындысы, анықтамасы (олар бар 
болған кезде).

      Тауарларды сыныптау жөніндегі алдын ала шешімді қабылдау туралы өтініште тауарлардың 
толық коммерциялық атауы, фирмалық атауы, негізгі техникалық, коммерциялық сипаттамалары және 
тауарларды бірдей сыныптауға мүмкіндік беретін өзге де ақпарат қамтылуға тиіс.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Алдын ала шешім тауардың белгілі бір маркасын, моделін, артикулі мен модификациясын 
қамтитын әрбір атауына қабылданады.

      Егер көрсетілетін қызметті алушы ұсынған мәліметтер алдын ала шешім қабылдау үшін 
жеткіліксіз болса, көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыны алдын ала шешім 
қабылдау туралы өтініш берген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде қосымша ақпарат беру
қажеттілігі туралы хабардар етеді. Қосымша ақпарат көрсетілетін қызметті алушының жазбаша 
хабардар етілген күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде табыс етілуі тиіс.

      Қосымша ақпарат ұсыну қажет болған жағдайда, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының  1) тармақшасындағы мерзім тоқтатыла тұрады және сұратылған мәліметтер4-тармағының
бар соңғы құжат алынған күннен бастап қайта жаңартылады.

      Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі және аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын растауы 
болып табылады.



      Құжаттарды мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорация арқылы алған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісімін береді.

      Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап етуге 
жол берілмейді.

      Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат
негізінде жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушының жүгінуінің болмауы себебін 
мерзімінде берілмеген құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды 
көрсетілетін қызметті берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін 
қызметті алушы жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті 
беруші бір күн ішінде дайын құжаттарды Мемлекеттік корпорациясына көрсетілетін қызметті алушыға
беру үшін жолдайды.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Егер осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген 
мерзімде қосымша ақпаратты ұсынбаған жағадайда алдын ала шешім қабылдау туралы өтініш 
қабылданбайды.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 2-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың
лауазымды тұлғаларының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, әрекеттеріне
(әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:



      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.goscorp.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы түскен шағымның Мемлекеттік корпорацияда қабылданғанын
растау оны тіркеу (мөр таңба, кіріс нөмірі және тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе 
шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефондары бойынша алуға болады.

      Шағымды портал арқылы жібергенде қызмет алушыға "жеке кабинетінен" қызмет беруші өтінішті
өңдеу кезінде ол жаңаланып отыратын өтініш жөніндегі ақпаратқа қол жетімділік болады (жеткізу, 
тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау болмаса қараудан бас тарту туралы жауап).

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.



      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және
Мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қойылатын өзге де талаптар

      13. Организм функциялары тұрақты бұзылуынан, тіршілік-әрекеті шектелетін денсаулығының 
бұзылуы бар көрсетілетін қызметті алушыдан, 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығына 
жүгіну арқылы, мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажеттілігі жағдайында құжаттарды қабылдауды 
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып 
жүргізеді.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның www.goscorp. kz 
интернет-ресурсында орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
және көрсетілетін қызметті берушінің сall-орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу 
мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8-800-080-7777.

 

"Тауарларды жіктеу жөнінде
алдын ала шешімдер қабылдау"

мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына

1-қосымша
Нысан

____________________________
жеке/заңды тұлға

____________________________
заңды мекен-жайы

____________________________
іс жүзіндегі мекен-жайы

____________________________
ЖСН/БСН 

____________________________
электрондық мекен-жайы,

телефон



____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" 2010 жылғы 30 маусымдағы

      Қазақстан Республикасы Кодексінің  сәйкес тауарларды жіктеу жөнінде алдын ала80-бабына

      шешімдер қабылдауды сұраймыз.

      Тауарды біртекті сыныптауға мүмкіндік беретін толық коммерциялық атауы,

      фирмалық атауы, тауардың негізгі техникалық, коммерциялық суреттемесі және өзге де

      ақпарат ________________________________________________________________________.

      Осы өтінішке қоса беріледі:

      1) тауардың және оның құрамдастарының техникалық сипаттамасы, оның қолданылу

      принциптері және функциялары, тауар және оның құрамдастары жасалған материалдардың

      сипаттамасы (бар болған кезде) ______________ парақта;

      2) тауардың мақсатын сипаттау (бар болған кезде) _________________________

      ____________________________________________________________________;

      3) өндірушілер каталогі (бар болған кезде) ________________________________

      _____________________________________________________________________;

      4) фотографиялар (бар болған кезде) ______________________________________

      ______________________________________________________________________;

      5) жиынтық сызбалар (бар болған кезде) ___________________________________

      _________________________________________________________________;



      6) схемалар (бар болған кезде) (бар болған кезде) (бар болған кезде)

      _________________________________________________________________;

      7) жөнелтуші елдің кедендік декларациясы(бар болған кезде) ___

      _________________________________________________________________;

      8) тәуелсіз сарапшылар ұйымының қортындысы, анықтамасы (бар болған кезде)

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________;

      9) алдын ала шешім қабылдау үшін төлем төлеу туралы төлем құжатының көшірмесі

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________;

      Берген күні:_________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________

 

"Тауарларды жіктеу жөнінде
алдын ала шешімдер қабылдау"

мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына

2-қосымша
(көрсетілетін қызметті
алушының тегі, аты,

болған кезде әкесінің аты
(бұдан әрі – аты-жөні),

не ұйымының атауы)

 
____________________________

(көрсетілетін қызметті
алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы" 2013 жылғы15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 20-бабы 2-тармағынбасшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздіңмемлекеттік көрсетілетін 



қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын табыс етпеуіңізге 
байланысты "Тауарларды жіктеу жөнінде алдын ала шешімдерқабылдау" мемлекеттік қызметін 
көрсетуге құжаттардықабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      1) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) ….

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкері) (қолы)

      Орындаушы: аты-жөні_____________

      Телефон __________

      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

40–қосымша

"Кедендік баждардың, салықтардың және кедендік алымдардың
артық (қате) төленген сомалары бар екендігі туралы
растау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми жарияланған№ 150
күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

41–қосымша

"Кедендiк баждар, салықтар, кедендiк алымдар мен өсімпұлдар бойынша есептеулердi
салыстыру актiсiн беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты



      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Кедендiк баждар, салықтар, кедендiк алымдар мен өсімпұлдар бойынша есептеулердi 
салыстыру актiсiн беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 10 (он) жұмыс күн;

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзіміне кірмейді;

      2) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияға – 15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (
отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияға – 20 (жиырма) минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Кедендік баждар, салықтар, кедендік алымдар мен өсімпұлдар бойынша есептеулерді 
салыстыру актісін не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген



жағдайларда және негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді 
жауап – мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет тегін жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті
алушы) көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс
және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі 
үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемелекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде жүзеге асырылады.

      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс 
және мереке күндерін қоспағанда, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес дүйсенбіден сенбіге дейін, 
түскі үзіліссіз, сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау электрондық кезек тәртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны бойынша 
жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық кезекті 
брондауға болады.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) кедендік баждар, салықтар, кедендік алымдар мен өсімпұлдар бойынша есептеулерді 
салыстыру жүргізу туралы еркін нысандағы өтініш.

      Кедендік автоматтандырылған ақпараттық жүйенің және сыртқы экономикалық қызметке 
қатысушының деректері бойынша кедендік баждар, салықтар, кедендік алымдар мен өсімпұлдар 
бойынша мәліметтердің алшақтығы анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушіге мынадай:

      1) кедендік баждар, салықтар, кедендік алымдар сомаларының төленгенін растайтын төлем 
құжатының;

      2) ол бойынша кедендік баждар, салықтар, кедендік алымдар есептелген және төленген 
кедендік декларациялардың;



      3) кедендік алымдарды төлеу кедендік декларацияны декларациялаусыз жүргізілген жағдайларда
ұсынылатын, тауарларды жіктеу бойынша немесе жүзеге асырылғаны үшін кедендік төлем жүргізілген,
тауарлардың шығарылған елі туралы алдын ала шешім қабылдау, тауарлар мен көлік құралдарын 
кедендік алып жүру кезінде рәсімделген басқа құжаттардың көшірмелерін табыс етеді.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі және аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын растауы 
болып табылады.

      Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорация арқылы алған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісімін береді.

      Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап етуге 
жол берілмейді.

      Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат
негізінде жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушының жүгінуінің болмауы себебін 
мерзімінде берілмеген құжаттардың бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды 
көрсетілетін қызметті берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін 
қызметті алушы жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті 
беруші бір күн ішінде дайын құжаттарды Мемлекеттік корпорациясына көрсетілетін қызметті алушыға
беру үшін жолдайды.

      10. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік
органның, көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды
тұлғаларының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорацияның және



(немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне)
шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.goscorp.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы түскен шағымның Мемлекеттік корпорацияда қабылданғанын
растау оны тіркеу (мөр таңба, кіріс нөмірі және тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе 
шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефондары бойынша алуға болады.

      Шағымды портал арқылы жібергенде қызмет алушыға "жеке кабинетінен" қызмет беруші өтінішті
өңдеу кезінде ол жаңаланып отыратын өтініш жөніндегі ақпаратқа қол жетімділік болады (жеткізу, 
тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау болмаса қараудан бас тарту туралы жауап).

      Министрліктің, Мемлекеттік корпорацияның, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.



      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және
Мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қойылатын өзге де талаптар

      13. Организм функциялары тұрақты бұзылуынан, тіршілік-әрекеті шектелетін денсаулығының 
бұзылуы бар көрсетілетін қызметті алушыдан, 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығына 
жүгіну арқылы, мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажеттілігі жағдайында құжаттарды қабылдауды 
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып 
жүргізеді.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның www.goscorp.kz 
интернет-ресурсында орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
және көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу 
мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8-800-080-7777.

 

"Кедендiк баждар, салықтар,
кедендiк алымдар мен
өсімпұлдар бойынша

есептеулердi салыстыру актiсiн
беру" мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына
қосымша

(көрсетілетін қызметті
алушының тегі, аты,

болған кезде әкесінің аты
(бұдан әрі – аты-жөні),

не ұйымының атауы)
____________________________

(көрсетілетін қызметті
 алушының мекенжайы)



Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы" 2013 жылғы15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 20-бабы 2-тармағынбасшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" 
Мемлекеттіккорпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздіңмемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкесқұжаттардың толық топтамасын табыс 
етпеуіңізге байланысты "Кедендiк баждар, салықтар, кедендiк алымдар мен өсімпұлдар бойынша 
есептеулердi салыстыру актiсiн беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттардықабылдаудан бас 
тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      1) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) ….

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкері) (қолы)

      Орындаушы: аты-жөні_____________

      Телефон __________

      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

42–қосымша

"Тауарды құрастырылмаған немесе жиналмаған түрде, оның ішінде белгіленген уақыт
кезеңі ішінде әртүрлі партиялармен әкелу көзделген жинақталмаған немесе
аяқталмаған түрде жіктеу туралы шешімді беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер



      1. "Тауарды құрастырылмаған немесе жиналмаған түрде, оның ішінде белгіленген уақыт кезеңі
ішінде әртүрлі партиялармен әкелу көзделген жинақталмаған немесе аяқталмаған түрде жіктеу 
туралы шешімді беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік 
қоғам (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 
күнтізбелік 30 (отыз) күн;

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күн мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзіміне кірмейді;

      2) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияға – 15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30
(отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияға – 20 (жиырма) минут;

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Тауарды құрастырылмаған немесе жиналмаған түрде, оның ішінде белгіленген уақыт кезеңі 
ішінде әртүрлі партиялармен әкелу көзделген жинақталмаған немесе аяқталмаған түрде жіктеу 
туралы шешімді (бұдан әрі – құрастырылмаған түрдегі тауарды жіктеу туралы шешім), не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және 
негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап – 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.



      7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) Көрсетілетін қызметті берушіде – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін 
түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемелекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

      Қабылдау алдын ала жазылусыз, кезектілік және жедел қызмет көрсету тәртібінде жүзеге 
асырылады.

      2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
жексенбіні, мереке күндерін қоспағанда, түскі үзіліссіз, дүйсенбіден сенбіге дейін, белгіленген
жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9.00-ден сағат 20.00-ге дейін.

      Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының тіркелу орны бойынша жедел қызмет көрсетусіз 
электрондық кезек тәртібінде жүзеге асырылады, электрондық кезекті портал арқылы броньдауға 
болады.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша өтініш;1-қосымшаға

      нотариат куәландырған сыртқы сауда шарты (келісімшарты);

      жұмыс істеу принципі мен функцияларын көрсете отырып, тауардың және оның құрамдас 
бөліктерінің техникалық сипаттамасы, монтаждау немесе жинау тәсілінің сипаттамасы, тауар және 
оның құрамдас бөліктері жасалған материалдардың сипаттамасы, жинақтау сызбалары, схемалары, 
мүмкін болған кезде фотосуреттер, өндірушілердің каталогтары, бейнематериал, тауардың 
егжей-тегжейлі ерекшелігі (олар болған кезде).

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.

      Өтініш тауардың бірінші партиясын кедендік декларациялау үшін ұсынғанға дейін беріледі.

      Егер көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар мен мәліметтер құрастырылмаған түрдегі 
тауарды жіктеу туралы шешім қабылдау үшін жеткіліксіз болса, көрсетілетін қызметті беруші 



көрсетілетін қызметті алушыны жіктеу туралы шешім қабылдау туралы өтініш берілген күннен бастап
күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қосымша ақпарат беру қажеттілігі туралы хабардар етеді.

      Қосымша ақпарат көрсетілетін қызметті алушы жазбаша хабардар етілген күннен бастап 
күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуға тиіс.

      Қосымша ақпарат ұсыну қажет болған жағдайда, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мерзім тоқтатыла тұрады және 
көрсетілетін қызметті беруші сұратылған мәліметтер бар соңғы құжатты алған күннен бастап қайта 
жаңартылады.

      Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі және аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдағанын растау 
болып табылады.

      Құжаттарды мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорация арқылы алған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісімін береді.

      Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттарды талап етуге 
рұқсат етілмейді.

      Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен
кезде тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік корпорация, көрсетілетін қызметті алушы жүгінбегендіктен мерзімінде берілмеген
құжаттардың бір айдың ішінде сақталуын қамтамасыз етеді, кейіннен оларды көрсетілетін қызметті 
берушіге одан әрі сақтау үшін береді. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген 
кезде, Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күн 
ішінде дайын құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін 
жолдайды.

      10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып табылады:

      1) белгіленген мерзімде ақпаратты ұсынбау, не көрсетілетін қызметті алушының осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді 
ұсынудан бас тартуы;

      2) егер құрастырылмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде жиынтықталмаған немесе 
аяқталмаған түрдегі тауардың құрамдас бөліктері жіктеу қағидасына сәйкес аяқталған немесе 
жиынтықталмаған тауардың коды бойынша жіктелетін тауарды құрмаса;



      3) өтініште және оған қоса берілетін құжаттарда көрсетілген қайшы келетін ақпарат болған 
кезде.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 2-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың
лауазымды тұлғаларының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік
корпорациясының және (немесе) олардың қызметшілерінің шешімдеріне, әрекеттеріне
(әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.goscorp.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жолданады.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғада – оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғада – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы түскен шағымның Мемлекеттік корпорацияда қабылданғанын
растау оны тіркеу (мөр таңба, кіріс нөмірі және тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе 
шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.



      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефондары бойынша алуға болады.

      Шағымды портал арқылы жібергенде қызмет алушыға "жеке кабинетінен" қызмет беруші өтінішті
өңдеу кезінде ол жаңаланып отыратын өтініш жөніндегі ақпаратқа қол жетімділік болады (жеткізу, 
тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау болмаса қараудан бас тарту туралы жауап).

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы 
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және
Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктері ескеріле
отырып қойылатын өзге де талаптар

      13. Организм функциялары тұрақты бұзылуынан, тіршілік-әрекеті шектелетін денсаулығының 
бұзылуы бар көрсетілетін қызметті алушыдан, 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығына 
жүгіну арқылы, мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажеттілігі жағдайында құжаттарды қабылдауды 
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып 
жүргізеді.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның www.goscorp.kz, 
Мемлекеттік корпорацияның www.goscorp.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
және көрсетілетін қызметті берушінің сall-орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу 
мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8-800-080-7777.

"Тауарды құрастырылмаған
немесе жиналмаған түрде, оның



 

ішінде белгіленген уақыт кезеңі
ішінде әртүрлі партиялармен
әкелу көзделген жинақталмаған

немесе аяқталмаған
түрде жіктеу туралы шешімді

беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер стандартына

1-қосымша
Нысан

____________________________
заңды тұлғаның толық атауы

____________________________
заңды тұлға

____________________________
іс-жүзіндегі мекен-жайы

____________________________
БСН

____________________________
электрондық мекен-жайы,

телефоны
____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының

      Кодексінің  сәйкес, тауарды құрастырылмаған немесе жиналмаған түрде, оның84-бабына

      ішінде белгіленген уақыт кезеңі ішінде әртүрлі партиялармен әкелу көзделген жинақталмаған

      немесе аяқталмаған түрде жіктеу туралы шешім қабылдауды сұраймыз.

      тауар атауы _____________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________;

      тауар орналастырылатын кедендік рәсім ____________________________________

      _____________________________________________________________________________;

      тауардың декларациялауы жүзеге асырылатын мемлекеттік кірістер органының

      атауы ________________________________________________________________________



      _____________________________________________________________________________;

      нотариат куәландырған сыртқы сауда шарты (келісімшарт) ____________________

      _____________________________________________________________________________;

      тауар туралы мәлімет (тауардың құрамдас бөліктерінің тізбесі)

      _____________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________;

      тауарды жеткізу мерзімі __________________________________________________

      _____________________________________________________________________________.

      Осы өтінішке:

      жұмыс істеу принципі мен функцияларын көрсете отырып, тауардың және оның

      құрамдас бөліктерінің техникалық сипаттамасын, монтаждау немесе жинау тәсілінің

      сипаттамасын, тауар және оның құрамдас бөліктері жасалған материалдардың

      сипаттамасын, жинақтау сызбаларын, схемаларын. Фотосуреттер, өндірушілердің

      каталогтарын, бейнематериал, тауардың егжей-тегжейлі ерекшелігін (болған кезде) қоса

      беріп отырмыз

      ____________________________________________________________________________.

      Берген күні:_________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________



 

"Тауарды құрастырылмаған
немесе жиналмаған түрде, оның
ішінде белгіленген уақыт кезеңі
ішінде әртүрлі партиялармен
әкелу көзделген жинақталмаған

немесе аяқталмаған
түрде жіктеу туралы шешімді

беру" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына

2-қосымша
(көрсетілетін қызметті
алушының тегі, аты,

болған кезде әкесінің аты
(бұдан әрі – аты-жөні),

не ұйымының атауы)
____________________________

(көрсетілетін қызметті
алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы" 2013 жылғы15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 20-бабы 2-тармағынбасшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" 
Мемлекеттіккорпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздіңмемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкесқұжаттардың толық топтамасын табыс 
етпеуіңізге байланысты "Тауарды құрастырылмаған немесежиналмаған түрде, оның ішіндебелгіленген 
уақыт кезеңі ішіндеәртүрлі партиялармен әкелу көзделгенжинақталмаған немесе аяқталмағантүрде 
жіктеу туралы шешімді беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттардықабылдаудан бас тартады, 
атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      1) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) ….

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкері) (қолы)

      Орындаушы: аты-жөні_____________

      Телефон __________

      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы



      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

43–қосымша

"Тауарларды кедендік тазарту" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми № 631
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Тауарларды кедендік тазарту" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Тауарларға арналған декларацияны (бұдан әрі - ТД) құжаттармен қабылдау, мәліметтер 
мәлімделген құжаттары бар ТД-ны оның негізіңде, және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру 
көрсетілетін қызметті беруші жүзеге асырылады

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      ТД толтырылған сәттен бастап және құжаттарды тапсырған көрсетілетін қызметті алушыдан 
көрсетілетін қызмет берушіге:

      Бұл ретте, жекелеген кедендік рәсімдерге қатысты, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесі 
айқындаған кедендік декларациялаудың ерекшеліктерін және кедендік бақылаудың нысандарын 
қолдануға байланысты тауарлардың шығаруын көрсетілетін қызметті беруші мынадай мерзімде 
жүргізеді:

      1) тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырған кезде:

      тауарлардың 1–ден 10–ға дейінгі атауын декларациялау кезінде ТД тіркеу сәтінен бастап 
жұмыс уақытының алты сағатынан кешіктірмей;



      тауарлардың 11–ден 50–ге дейінгі атауын декларациялау кезінде ТД тіркеу сәтінен бастап 
жұмыс уақытының он сағатынан кешіктірмей;

      тауарлардың 51–ден және одан жоғары атауын декларациялау кезінде ТД тіркеу сәтінен бастап
жұмыс уақытының он екі сағатынан кешіктірмей;

      тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – ТД тіркеу 
сәтінен бастап жұмыс уақытының он алты сағатынан кешіктірмей;

      2) тауарларды экспорт, уақытша әкету кедендік рәсімімен орналастырған кезінде:

      ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының екі сағатынан кешіктірмей;

      тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – ТД тіркеу 
сәтінен бастап жұмыс уақытының төрт сағатынан кешіктірмей;

      3) тауарларды алдын ала кедендік декларациялау кезінде:

      ТД тіркеген аумақтық мемлекеттік кірістер органына тауарларды ұсыну сәтінен бастап жұмыс 
уақытының екі сағатынан кешіктірмей;

      тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – ТД 
тіркеген уәкілетті лауазымды адамға тауарларды ұсыну сәтінен бастап жұмыс уақытының он алты 
сағатынан кешіктірмей;

      4) тауарларды толық кедендік декларацияламау кезінде:

      толық емес ТД-ны тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының төрт сағатынан кешіктірмей. 
Көрсетілген мерзім олардың сандық және сапалық сипаттамаларының жиынтығы бойынша тауарлардың 
сәйкестендіруін жүргізу үшін қажетті уақытты қосады;

      толық ТД-ны тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының екі сағатынан кешіктірмей;

      5) тауарларды мерзімдік кедендік декларациялау кезінде:

      мерзімдік ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының екі сағатынан кешіктірмей;

      тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – мерзімдік 
ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының төрт сағатынан кешіктірмей;

      толық ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының екі сағатынан кешіктірмей;



      6) тауарларды уақытша кедендік декларациялау кезінде:

      уақытша/толық ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының төрт сағатынан кешіктірмей;

      тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – уақытша ТД
тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының сегіз сағатынан кешіктірмей;

      7) белгіленген уақыт кезеңі ішінде өткізілген жиналмаған немесе бөлшектелген түрдегі, 
оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрдегі тауарларды кедендік декларациялау 
кезінде:

      жиналмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып 
бітпеген түрдегі тауарлар құрамдастарының әрбір жеке жеткізілуіне арналған ТД тіркеу сәтінен 
бастап жұмыс уақытының екі сағатынан кешіктірмей;

      тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – жиналмаған
немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрдегі 
тауарлар құрамдастарының әрбір жеке жеткізілуіне арналған ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс 
уақытының сегіз сағатынан кешіктірмей;

      толық ТД тіркеу сәтінен бастап жұмыс уақытының екі сағатынан кешіктірмей.

      Тауарларды шығару мерзімдері көрсетілетін қызметті беруші басшысының, ол уәкілеттік берген
көрсетілетін қызметті беруші басшысы орынбасарының не оларды алмастыратын адамдардың жазбаша 
рұқсатымен кедендік бақылаудың нысандарын жүргізу немесе аяқтау үшін қажетті уақытқа ұзартылуы 
мүмкін және, егер Кодексте өзгеше белгіленбесе, тауарларға арналған декларация тіркелген 
күнінен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспауы мүмкін.

      Егер зияткерлік меншік объектілерінің кедендік тізіліміне және Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізіліміне енгізілген 
зияткерлік меншік объектілері ұстайтын тауарларды кедендік рәсіммен орналастырумен байланысты 
кедендік операцияларды жасау кезінде көрсетілетін қызметті беруші зияткерлік меншік құқықтарының
бұзушылық белгілерін анықтаса, мұндай тауарларды шығару 10 (он) жұмыс күн мерзіміне тоқтатыла 
тұрады.

      Құқық иеленушінің немесе оның мүддесін білдіретін адамның сұрау салуы бойынша 
көрсетілетін қызметті беруші бұл мерзімді, бірақ 10 (он) жұмыс күнінен артық емес мерзімге 
ұзартуы мүмкін.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі тауарларға арналған декларация ретінде 
пайдаланылатын ТД, коммерциялық, көліктік (тасымалдау) құжаттарға тиісті белгілерді, сондай–ақ 
көрсетілетін қызметті берушінің ақпараттық жүйелеріне тиісті мәліметтерді енгізу (қою) жолымен 
Кеден одағының және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген тәртіппен 
мәлімделген кедендік рәсімге сәйкес тауарларды шығару туралы шешімі, не осы мемлекеттік 



көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда және негіздемелер бойынша10-тармағында
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру болып табылады.

      7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі–көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетіледі.

      Кодекске сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету үшін "Кеден органдары алатын кедендік 
алымдардың ставкаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 
қаңтардағы  белгілеген тауарларды кедендік декларациялау үшін ТД негізгі парағы үшін 60 қаулысы
евро және ТД әрбір қосымша парағы үшін 25 евро мөлшерінде кедендік алымдар алынады.

      Кеден одағының Кеден кодексінің  негізінде "Қазақстан Республикасындағы кеден 372-бабының
ісі туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20 шілдедегі № 2368  сәйкес қолданылатынЗаңына
жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардың шеңберінде өткізілетін тауарларды 
декларациялау кезінде, "Кедендік төлемдердің ставкалары туралы" Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 1995 жылғы 7 қарашадағы № 1479  сәйкес заңды және жеке тұлғалар өткізетін қаулысына
тауарларды кедендiк ресiмдегені үшiн кедендік құннан 0,2 % мөлшерінде, тауарлар мен көлік 
құралдарын ол үшін белгіленген жерден тыс және мемлекеттік кірістер органдарының жұмыс 
уақытынан тыс кедендік ресімдегені үшін 0,4 % мөлшерінде кедендік алымдар алынады.

      Төлеуші:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, 
сондай–ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы (банктің төлем
тапсырмасы төлемді растау болып табылады);

      2) көрсетілетін қызметті берушінің әкімшілік ғимараттарында орнатылған екінші деңгейдегі 
банктердің электрондық терминалдары арқылы төлем карточкаларын пайдалана отырып (аталған 
электрондық терминал беретін чек төлемді растау болып табылады);

      3) тікелей көрсетілетін қызметті берушінің ғимараттарында (үй–жайларында) орналасқан 
екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардың кассалары арқылы (аталған банк кассаларының түбіртектері төлемді растау болып 
табылады) тауарларды кедендік декларациялау үшін кедендік алымдарды бюджетке ұлттық валютамен 
қолма-қол ақша және қолма-қол ақшасыз әдіспен тауарларға арналған декларацияны бергенге дейін 
немесе сонымен бір мезгілде төлейді.

      8. Кеден ісі саласындағы уәкілетті орган тәулік бойғы жұмыс режимін белгілеген 
көрсетілетін қызметті берушіні қоспағанда, көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, 
дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30
-ға дейін.

      Көрсетілетін қызметті алушының дәлелді сұрау салуы бойынша тауарлардың кедендік рәсіммен 
орналастырумен байланысты жекелеген кедендік операциялар көрсетілетін қызметті берушінің тұрған 
жерінен тыс және жұмыс уақытынан тыс жасалуы мүмкін.



      Қабылдау алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек тәртібінде жүзеге
асырылады.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      егер Кодексте өзгеше белгіленбесе, ТД, ТД электрондық көшірмесі және олардың негізінде 
кедендік декларация толтырылған құжаттар.

      мұндай құжаттарға:

      1) шот-фактура (инвойс), олар болмаған кезде сыртқы экономикалық мәміленің жасалғанын 
растайтын құжат;

      2) пайдаланылатын көліктің түріне байланысты көліктік (тасымалдау) құжат жатады.

      Қажет болған кезде, жоғарыда көрсетілген құжаттарға мына құжаттар:

      1) Қазақстан Республикасының валюта заңнамасында көзделген жағдайда валюталық бақылау 
саласындағы талаптардың сақталуын растайтын құжат;

      2) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында, Кеден одағы комиссиясының 
шешімдерінде және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес шығарылған Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда тыйым салулар мен 
шектеулердің, сондай-ақ арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемдік шараларды қолдануға 
байланысты шектеулердің сақталуын растайтын құжаттар;

      3) егер тауарлар мұндай қамтамасыз етуді ұсыну шартымен шығарылған жағдайда, кедендік 
баждар, салықтар төлеудің қамтамасыз етілгенін растайтын құжаттар;

      4) Кодексте, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
жағдайларда, кедендік рәсімдерге сәйкес кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуден толық немесе 
ішінара босатуды растайтын құжаттар табыс етіледі.

      Егер кедендік декларацияны толтыру үшін негізге алынған жекелеген құжаттар кедендік 
декларацияны беру кезінде табыс етіле алмайтын болса, дәлелді өтініші бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші мұндай құжаттарды тауарлар шығарылғанға дейін табыс етуге рұқсат етеді.

      Егер жекелеген құжаттар дәлелді өтініші бойынша көрсетілген мерзімде табыс етіле алмайтын
болған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші, егер құжат тауарларды шығару туралы шешім 
қабылдау үшін міндетті болып табылмаса, кейін құжаттарды алу үшін қажетті мерзімде, бірақ 
оларды кедендік декларация тіркелгеннен кейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей бере отырып, 
олардың көшірмелерін беруге рұқсат етеді. Услугополучатель құжаттарды белгіленген мерзімде табыс
етпегені не құжаттардың бұрын берілген көшірмелерінде мәліметтерді дұрыс мәлімдемегені үшін 
жауапты болады.



      Тауарларды кедендік декларациялау кезінде көрсетілген құжаттардың көшірмелері салыстыру 
үшін түпнұсқаларымен табыс етіледі, кейіннен құжаттардың түпнұсқалары көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарылады.

      Егер тауарларды кедендік декларациялау кезінде көрсетілетін қызметті берушіге кедендік 
декларациялау кезінде пайдаланылатын құжаттар бұрын табыс етілсе, мұндай құжаттардың 
көшірмелерін табыс ету не көрсетілетін қызметті берушіге мұндай құжаттарды табыс ету туралы 
мәліметтерді көрсету жеткілікті.

      Тауарларды кедендік декларациялау кезінде құжаттар Кодекске сәйкес электрондық құжаттар 
түрінде табыс етілуі мүмкін.

      Тауарларды мәлімделген кедендік рәсімдердің шарттарына сәйкес кедендік декларациялау 
кезінде жоғарыда көрсетілген құжаттарға қосымша мынадай:

      1) кедендік аумақта қайта өңдеудің кедендік рәсімі кезінде – Кодекске сәйкес тауарларды 
кедендік аумақта қайта өңдеудің шарттары туралы құжат;

      2) кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік рәсімі кезінде – қайта өңдеу мақсаты жөндеу
болып табылатын жағдайларды қоспағанда, тауарларды кедендік аумақтан тыс қайта өңдеудің шарттары
туралы құжат;

      3) ішкі тұтыну үшін қайта өңдеудің кедендік рәсімі кезінде – тауарларды ішкі тұтыну үшін 
қайта өңдеудің шарттары туралы құжат;

      4) кері импорттың кедендік рәсімі кезінде – тауарларды әкету кезінде қабылданған кедендік
декларация және тауарларды әкету кезінде оларды Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы 
өткізген күнді растайтын құжаттар;

      5) ішкі тұтыну үшін бұрын кедендік шығару рәсімімен орналастырылған тауарларға қатысты 
кері экспорттың кедендік рәсімі кезінде – мыналар:

      тауарларды Кеден одағының кедендік аумағына әкелу жағдайы (сыртқы экономикалық мәміленің 
жасалғанын растайтын құжаттарды негізге ала отырып);

      сыртқы экономикалық мәміленің шарттарын орындамау;

      осы тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастыру;

      осы тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылғаннан кейін 
пайдалану туралы мәліметтер бар құжаттар;

      6) жою кедендік рәсімі кезінде – қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның 
тауарларды жою мүмкіндігі туралы қорытындысы;



      7) еркін кедендік аймақ және еркін қойма кедендік рәсімдері кезінде – Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің халықаралық шарттарына сәйкес құжаттар табыс етіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Көрсетілетін қызметті беруші мынадай:

      1) Көрсетілетін қызмет беруші қажетті жазуды енгізу түрімен тауарды шығарудан бас тартады
және кедендік декларациясына мөр басымымен, немесе кедендік декларацияларға қажетті құжаттарды 
қолданылуымен, бас тарту үшін болған барлық себептерді, және келесі жағдайларда оларды жою 
жөніндегі ұсынымдарды көрсете отырады;

      2) тауарларды Кодекске сәйкес таңдалған кедендік рәсіммен орналастыру үшін қажетті 
талаптар мен шарттарды сақтамаған;

      3) тауарларға қатысты кедендiк баждар, салықтар төленбеген, не Кодекске сәйкес олардың 
төленуін қамтамасыз еткен жағдайларда, тауарларды шығарудан бас тарту үшін негіздеме болған 
барлық себептерін және оларды жою бойынша ұсынымдарды көрсетумен жазбаша нысанда тауарларды 
шығарудан бас тартады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, әкесінің аты, почта мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почта мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.



      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де 
талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz интернет–ресурстарында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  бірыңғай байланыс орталығы
және көрсетілетін қызметті берушінің сall-орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу 
мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

44–қосымша

"Халықаралық тасымалдау жол-көлік құралын тауарларды кедендік
пломбалармен және мөрлермен тасымалдауға жіберу туралы куәлік
беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Халықаралық тасымалдау жол–көлік құралын тауарларды кедендік пломбалармен және 
мөрлермен тасымалдауға жіберу туралы куәлік беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі –
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).



      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017
№ 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге 
тапсырған сәттен бастап – 3 (үш) жұмыс күні;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (
отыз) минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі халықаралық тасымалдау көлік құралын тауарларды 
кедендік пломбалармен және мөрлермен тасымалдауға жіберу туралы куәлік беру, не осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген жағдайларда және негіздемелер бойынша10-тармағында
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауабы болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет тегін жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті
алушы) көрсетіледі.

      8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00–
ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.



      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде жүзеге асырылады.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      жеке тәртіппен:

      1) еркін нысанда жазылған өтініш және халықаралық тасымалдау көлік құралын қарап 
тексеруге бос күйінде әкелу;

      2) Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 22 шілдедегі № 676 шешімімен (бұдан әрі – Шешім) 
белгіленген нысан бойынша жіберу туралы куәліктің бланкісі;

      3) автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің конструкциясының сызбалары
, фотосуреттері және егжей-тегжейлі сипаттамасы;

      4) автомобиль көлік құралына, тіркемеге, жартылай тіркемеге қатысты жеке меншік, 
шаруашылық жүргізу, жедел басқару немесе иелік ету құқығын растайтын құжаттардың түпнұсқалары 
мен көшірмелері;

      5) автомобиль көлік құралын, тіркемені, жартылай тіркемені тіркеу туралы куәліктің 
түпнұсқасы және көшірмесі.

      Өтінішке қоса берілетін фотосуреттер мен сызбаларда автомобиль көлік құралының, тіркеменің
, жартылай тіркеменің алдыңғы жағынан, артқы жағынан, сол жағынан, оң жағынан түрлері, 
сондай-ақ кедендік пломбалар мен мөрлерді салу үшін орындар көрсетілуі тиіс. Бір фотосуретте 
немесе сызбада бір мезгілде автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің көп 
дегенде екі түрін көрсетуге жол беріледі.

      Көлік құралдарының конструкциясының (сериясының) типі бойынша:

      1) автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің түрін, оның белгілері мен 
көрсетілетін қызметті алушы (дайындаушы) алдын ала тауарларды кедендік пломбалармен және 
мөрлермен тасымалдауға жіберуге жататын көлік құралы конструкциясының типіне (сериясына) 
беретін тану цифрларын немесе әріптерін көрсете отырып, еркін нысанда жазылған өтініш;

      Өтініште, көрсетілетін қызметті алушы (дайындаушы):

      көрсетілетін қызметті берушіге оларды конструкцияның (серияның) осы типіндегі автомобиль 
көлік құралын, тіркемені, жартылай тіркемені кез келген сәтте олардың сериялық өндірісі 
барысында қарап тексеруге мүмкіндік беретін жағдайлар жасауға;



      көрсетілетін қызметті берушіні осы өзгерістер жүргізілгенге дейін конструкцияның (серияның
) сызбаларындағы және сипаттамаларындағы кез келген өзгерістер туралы хабардар етуге;

      автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің көрінетін жеріне конструкциясы
(сериясы) типінің тану цифрларын немесе әріптерін, сондай-ақ сериямен шығарылатын аталған 
типтегі әрбір автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің тану немесе зауыт 
нөмірін салуға;

      конструкцияның (серияның) жіберілген типіне сәйкес дайындалған автомобиль көлік құралының
, тіркеменің, жартылай тіркеменің есебін жүргізуге жазбаша міндеттенеді;

      2) Шешіммен белгіленген нысан бойынша жіберу туралы куәліктің бланкісі;

      3) алдын ала тауарларды кедендік пломбалармен және мөрлермен тасымалдауға жіберуге 
жататын автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің конструкциясының (сериясының
) типінің сызбалары, фотосуреттері және егжей-тегжейлі сипаттамасы.

      Көрсетілген құжаттардың көшірмелері салыстыру үшін түпнұсқамен табыс етіледі, кейіннен 
құжаттардың түпнұсқасы көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады.

      Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі және аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды қабылдауын растауы 
болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Автомобиль көлік құралының, тіркеменің, жартылай тіркеменің 1975 жылғы 14 қарашадағы 
ХЖТ кітапшасын қолдана отырып, халықаралық жүк тасымалдау туралы кеден конвенциясында немесе 
1972 жылғы 2 желтоқсандағы Контейнерлерге қатысты кеден конвенциясында белгіленген техникалық 
талаптарға сәйкес келмеуі мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып 
табылады.

      Бас тарту өтініші, оны тіркеген күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей себептерін 
көрсете отырып, жазбаша нысанда ресімделеді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 
көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының 
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:



      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын тұлғаның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www. kgd.gov.kz интернет–ресурсында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі байланыс орталығы: 1414, 
88000807777 және көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.



      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  бірыңғай байланыс орталығының
байланыс телефондары: 1414, 88000807777.

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2014 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

45–қосымша

"Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

      2) "электрондық үкіметтің": www.egov.kz веб–порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017
№ 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге немесе 
порталға тапсырған сәттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (
отыз) минут.



      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе 
қағаз түрінде.

      6. Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы шешім, не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және негіздемелер бойынша
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап – мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесі болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында жүгінген
жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, көрсетілетін 
қызметті берушінің қолымен және мөрімен расталады және көрсетілетін қызметті алушыға пошта 
бойынша жолданады.

      Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылатын 
электрондық құжат нысанында жолданады.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет тегін заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті алушы) 
көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес заңнамасына
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00–ден 14.30–ға дейін 
түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемелекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде жүзеге асырылады.

      2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті 
алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету
нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:



      көрсетілетін қызметті берушіге:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

      уақытша сақтау қоймалары иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

      порталға:

      ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      уақытша сақтау қоймалары иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартының 
электрондық көшірмесі.

      Кеден ісі саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің лауазымды адамы "Қазақстан
Республикасындағы кеден ісі туралы" 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының 
Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 208-бабының  сәйкес өтініш берушінің үй-жайлары мен 3-тармағына
аумақтарының Кодекстің 40-бабы 1-тармағының  айқындалған талаптарға сәйкестігін1) тармақшасында
қарап-тексереді.

      Қарап-тексеруді жүргізу кезінде көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамына түпнұсқаларын көрсете отырып, мынадай құжаттардың:

      1) қызметті жүзеге асыру кезінде уақытша сақтау қоймасы ретінде пайдалануға арналған 
үй-жайларға және (немесе) ашық алаңдарға иелік ету құқығын растайтын құжаттардың;

      2) уақытша сақтау қоймасы ретінде мәлімделген үй-жайлар мен аумақтардың жоспарының, 
сызбаларының;

      3) қажетті тиеу-түсіру механизмдері мен арнаулы техниканың, сондай-ақ орналастырылатын 
тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сай келетін сертификатталған таразы жабдығының, ал 
арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиісті есептеу аспабының бар екенін 
растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:



      көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні мен 
уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі туралы оның 
көшірмесіне белгі қою қағаз тасығыштағы өтінішті қабылдаудың растауы болып табылады;

      портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып табылады:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген барлық 9-тармағында
құжаттардың ұсынылмауы;

      2) көрсетілетін қызмет алушының келесі талартарға сәйкес келмеуі:

      меншігінде, шаруашылық жүргізуінде, жедел басқаруында немесе жалға алынған, уақытша 
сақтау қоймасы ретінде пайдалануға арналған және мынадай талаптарға сай келетін үй–жайлардың 
және (немесе) ашық алаңдардың болуы:

      қойма аумағында соңғы күнтізбелік отыз күн ішінде болған оқиғалар туралы бейне 
ақпараттарды қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, тәулік бойғы режимде жұмыс істейтін 
бейнебақылау құралдарымен жабдықталған аумаққа көлік құралдарының кіруін және аумақтан шығуын, 
адамдардың және аумаққа (немесе) үй–жайларға (кедендік бақылауға жататын құжаттар, тауарлар мен
көлік құралдары тұрған) кіруін және аумақтан және (немесе) үй–жайлардан шығуын бақылау 
жүйесінің болуы;

      қажетті тиеу–түсіру механизмдерінің және арнаулы техниканың, сондай–ақ орналастырылатын 
тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сәйкес сертификатталған таразы жабдығының, ал арнаулы 
сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиісті есептеу аспаптарының болуы;

      техникалық жарамды кіреберіс жолдардың болуы;

      тауарларды тексеріп қарау үшін орындардың, соның ішінде электр жарығымен жарақтандырылған
және соңғы күнтізбелік отыз күн ішінде болған оқиғалар туралы бейне ақпараттарды қарауды жүзеге
асыруға мүмкіндік беретін, тәулік бойғы режимде жұмыс істейтін бейне бақылау құралдарымен 
жабдықталған жабық алаңдардың болуы;

      жапсарлас тиеу-түсіру алаңын қоса алғанда, аумақ "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі 
туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 186–бабының  сәйкес белгіленуге және бетон3–тармағына
немесе асфальт төселуге тиіс;



      аумақта қойма қызметімен байланысты емес ғимараттар (құрылыстар) мен имараттар 
орналаспауға тиіс;

      жапсарлас тиеу–түсіру алаңын қоса алғанда, аумақ (бір немесе бірнеше қойма үй–жайы мен 
алаң) біртұтас және бөлінбейтін кешен болуға, бір почта мекенжайы бойынша орналасуға және 
барлық периметрі бойынша бірыңғай үздіксіз қоршауы болуға тиіс;

      2) басқа тұлғалардың сақтауда тұрған тауарларына зиян келтіру немесе басқа тұлғалармен 
жасалған сақтау шарттарының өзге талаптарын бұзу салдарынан туындауы мүмкін өзінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартының бар болуы. Сақтандыру сомасының мөлшері 
шартта белгіленеді.

      3) көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген күні кедендік төлемдерді, салықтарды және
өсімпұлдарды төлеу бойынша орындалмаған міндеттемелердің болмауы;

      4) көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген күнге дейін 1 (бір) жыл ішінде Қазақстан 
Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің , , - , , , , ,521 528 532 534 414 539 540 552

,  – баптарына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа тартылу фактілерінің болмауы;555 558

      5) егер үй–жайларды және (немесе) ашық алаңдарды иелену жалға алу шарты негізінде жүзеге 
асырылатын болса, мұндай шарт уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы 
өтініш берілген күні кемінде 1 (бір) жыл мерзімге жасалуға тиіс.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.



      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

      Шағымды көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінен" портал арқылы жөнелткен кезде 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды қарағаны немесе 
қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қойылатын өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ болған жағдайда 
портал арқылы электрондық нысанда алуы мүмкін.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

"Уақытша сақтау қоймалары
иелерінің тізіліміне енгізу"



 

мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына қосымша

Нысан
____________________________
заңды тұлғаның толық атауы

____________________________
заңды тұлға

____________________________
іс-жүзіндегі мекен-жайы

____________________________

 

БСН
____________________________

электрондық мекен-жайы,
телефоны

____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының

      Кодексінің  сәйкес, уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізуді41-бабына

      сұраймыз.

      Біздің қарамағымызда:

      ашылған банк шоттары туралы мәліметтер _____________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      өтініш берушінің иелігіндегі және уақытша сақтау қоймалары ретінде пайдалануға

      арналған үй-жайлар және (немесе) ашық алаңдар туралы, олардың орналасқан жері туралы,

      жайластырылуы, жабдықталуы және материалдық-техникалық жарықтандырылуы туралы

      мәліметтер ____________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________;



      өтініш берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты (шарттары)

      туралы мәлімет ________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________;

      қажетті тиеу-түсіру механизмдерінің және арнайы техниканың, сондай-ақ

      орналастырылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сәйкес сертификатталған

      таразы жабдығының болуы, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиiстi

      есептеу аспаптарының болуы туралы мәлімет ________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      "Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік қызметті көрсету

      шеңберінде ғана ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мәліметтерді

      пайдалануға келісім ______________________________________________________________

      Берген күні: _________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

46–қосымша

"Кедендік қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Кедендік қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (
бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).



      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

      2) "электрондық үкіметтің": www.egov.kz веб–порталы (бұдан әрі – Портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017
№ 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге немесе 
порталға тапсырған сәттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің берілетін уақыты – 30 (отыз) минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе 
қағаз түрінде.

      6. Кедендік қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу туралы шешім, не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және негіздемелер бойынша
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап – мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесі болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген жағдайда, 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі қағаз нысанында ресімделеді және көрсетілетін қызметті 
алушыға жазбаша нысанда почта арқылы жіберіледі.



      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында жүгінген
жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, көрсетілетін 
қызметті берушінің қолымен және мөрімен расталады және көрсетілетін қызметті алушыға пошта 
бойынша жолданады.

      Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылатын 
электрондық құжат нысанында жолданады.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет тегін заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті алушы) 
көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің - Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес заңнамасына
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00–ден 14.30–ға дейін 
түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемелекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде жүзеге асырылады.

      2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті 
алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету
нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

      кеден қоймалары иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

      порталға:



      ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

      кеден қоймалары иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартының электрондық
көшірмесі.

      Кеден ісі саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің лауазымды адамы "Қазақстан
Республикасындағы кеден ісі туралы" 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының 
Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 208-бабының  сәйкес өтініш берушінің үй-жайлары мен 3-тармағына
аумақтарының Кодекстің 47-бабы 1-тармағының  айқындалған талаптарға сәйкестігін1) тармақшасында
қарап-тексереді.

      Қарап-тексеруді жүргізу кезінде көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамына түпнұсқаларын көрсете отырып, мынадай құжаттардың:

      1) қызметті жүзеге асыру кезінде кеден қоймасы ретінде пайдалануға арналған үй-жайларға 
және (немесе) ашық алаңдарға иелік ету құқығын растайтын;

      2) кеден қоймасы ретінде мәлімделген үй-жайлар мен аумақтардың жоспарларының, 
сызбаларының;

      3) қажетті тиеу-түсіру механизмдері мен арнаулы техниканы, сондай-ақ орналастырылатын 
тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сай келетін сертификатталған таразы жабдығын, ал 
арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда – тиісті есептеу аспабын иелену құқығын 
растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

      көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні мен 
уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі туралы оның 
көшірмесіне белгі қою қағаз тасығыштағы өтінішті қабылдаудың растауы болып табылады;

      портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.



      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып табылады:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген барлық 9–тармағында
құжаттардың ұсынылмауы;

      2) көрсетілетін қызмет алушының келесі талартарға сәйкес келмеуі:

      кедендік қоймалар ретінде пайдалануға арналған үй–жайлардың және (немесе) ашық алаңдардың
меншiкте, шаруашылық жүргiзуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуы және мынадай 
талаптарға сай болуы:

      ашық түрдегі қоймалар үшін – қойманың аумағында соңғы күнтiзбелiк отыз күн iшiнде болған 
оқиғалар туралы бейнеақпаратты қарауды жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн, тәулiк бойғы режимде 
жұмыс iстейтiн аумаққа көлік құралдарының кіруіне және аумақтан шығуына, тұлғалардың аумаққа 
және (немесе) үй–жайға (кедендік бақылауға жататын құжаттар, тауарлар және көлік құралдары бар)
кіруі және аумақтан және (немесе) үй–жайдан шығуына бақылау жүйесінің бар болуы;

      қажетті тиеу-түсіру механизмдерінің және арнайы техниканың, сондай-ақ орналастырылатын 
тауарлар сипатына сәйкес сертификатталған таразы жабдығының және көлік құралдарының болуы, ал 
арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиiстi есептеу аспаптарының болуы;

      техникалық жарамды кiреберiс жолдардың болуы;

      тауарларды тексеріп қарау үшін орындардың, оның iшiнде электр жарығымен жарақтандырылған,
соңғы күнтiзбелiк отыз күн iшiнде болған оқиғалар туралы бейнеақпаратты қарауды жүзеге асыруға 
мүмкiндiк беретiн, тәулiк бойғы режимде жұмыс iстейтiн бейне бақылау құралдарымен жабдықталған 
жабық аландардың болуы;

      "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнің 186–
бабының  сәйкес жапсарлас тиеу-түсiру алаңдарын қоса алғанда,бетон немесе асфальт 3–тармағына
жабындысының болуы;

      аумақта қойма қызметiне байланысты емес ғимараттар (құрылымдар) мен құрылыстардың болмауы
;

      жапсарлас тиеу–түсіру алаңдарын қоса алғанда (бір немесе бірнеше үй–жайлар және алаңдар) 
аумақ бірыңғай және бөлінбейтін кешен болуы, бір пошталық мекенжайда орналасуы және барлық 
периметр бойынша үздіксіз қоршалуы тиіс;

      2) басқа тұлғалардың сақтауда тұрған тауарларына залал келтіру немесе басқа тұлғалардың 
сақтау шарттарының басқа талаптарын бұзу нәтижесінде туындауы мүмкін азаматтық–құқықтық 
жауапкершілікті сақтандыру шарты болуы. Сақтандыру сомасының мөлшері шартта анықталады.



      3) көрсетілетін қызмет берушіге жүгінген күнi кедендiк төлемдердi, салықтар мен 
өсiмпұлдарды төлеу бойынша орындалмаған мiндеттемелердiң болмауы;

      4) көрсетілетін қызмет берушіге өтініш берген күнге дейін бір жыл ішінде Қазақстан 
Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің , , – , , , , ,521 528 532 534 414 539 540 552

,  сәйкес әкімшілік жауаптылыққа тартылу фактілерінің болмауы;555 558–баптарына

      5) егер үй–жайды және (немесе) ашық алаңдарды иелену жалға алу шарты негізінде жүзеге 
асырылған жағдайда уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы өтініш берген 
күні жалға алу шарты кемінде 1 (бір) жыл мерзімге бекітілуі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

      Шағымды көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінен" портал арқылы жөнелткен кезде 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды қарағаны немесе 
қараудан бас тартылғаны туралы жауап).



      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық
нысанда көрсетілетін ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын
өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ болған жағдайда 
портал арқылы электрондық нысанда алуы мүмкін.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

 

"Кедендік қоймалар
иелерініңтізіліміне енгізу"

мемлекеттік көрсетілетінқызмет
стандартына қосымша

Нысан
____________________________
заңды тұлғаның толық атауы

____________________________
заңды тұлға

____________________________
іс-жүзіндегі мекен-жайы

____________________________
БСН

____________________________
электрондық мекен-жайы,

телефоны
____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы



Өтініш

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы

      Кодексінің  сәйкес кедендік қоймалар иелерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз.48-бабына

      Біздің қарамағымызда:

      ашылған банк шоттары туралы мәліметтер ___________________________________

      ______________________________________________________________________________;

      кедендік қойманың типі туралы мәлімет

      _____________________________________________________________________________;

      өтініш берушінің иелігіндегі және кедендік қойма ретінде пайдалануға арналған үй-

      жайлар және (немесе) ашық алаңдар туралы, олардың орналасқан жері туралы,

      жайластырылуы, жабдықталуы және материалдық-техникалық жарықтандырылуы туралы

      мәліметтер ____________________________________________________________________;

      өтініш берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты (шарттары)

      туралы мәлімет _________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      қажетті тиеу-түсіру механизмдерінің және арнайы техниканың, сондай-ақ

      орналастырылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сәйкес сертификатталған

      таразы жабдығының және көлік құралдарының болуы, ал арнаулы сақтау орнына газ



      орналастырылатын жағдайда тиiстi есептеу аспаптарының болуы туралы мәлімет

      _______________________________________________________________________________;

      "Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік қызметті көрсету

      шеңберінде ғана ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар мәліметтерді

      пайдалануға келісім ______________________________________________________________

      Берген күні:_________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

47–қосымша

"Еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

      2) "электрондық үкіметтің": www.egov.kz веб–порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.07.2017



№ 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге немесе 
порталға тапсырған сәттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (
отыз) минут.

      Көрсетілетін қызмет алушыны еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізген кезде 
көрсетілетін қызмет беруші көрсетілетін қызмет алушыға қабылданған шешім туралы жазбаша нысанда
көрсетілетін қызмет алушыны еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізген күннен бастап 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе 
қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу 
туралы хабарлама, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген10–тармағында
жағдайларда және негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауабы болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында жүгінген
жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, көрсетілетін 
қызметті берушінің қолымен және мөрімен расталады және көрсетілетін қызметті алушыға пошта 
бойынша жолданады.

      Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылатын 
электрондық құжат нысанында жолданады.

      7. Мемлекеттік қызмет тегін заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) 
көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:



      1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес заңнамасына
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00–ден 14.30–ға дейін 
түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемелекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде жүзеге асырылады.

      2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті 
алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету
нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезінде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті
құжаттардың тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға
сәйкес өтініш;

      портал арқылы – электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған 
электрондық құжат нысанындағы өтініш.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Жеке басын куәландыратын, заңды тұлға ретінде тіркеу туралы (қайта тіркеу), меншік 
құқығын растайтын құжаттар туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет
" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

      Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарымен өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ақпараттық 
жүйелерде бар заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім алады.

      Көрсетілетін қызметті алушы өтінішті тапсырған кезде:

      көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні мен 
уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі туралы оның 
көшірмесіне белгі қою қағаз тасымалдағышында өтінішті қабылдаудың растауы болып табылады;

      портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижелерін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.



      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9-1. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Ескерту. 2-бөлім 9-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 
жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

      Шағымды көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінен" портал арқылы жөнелткен кезде 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды қарағаны немесе 
қараудан бас тартылғаны туралы жауап).



      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қойылатын өзге де талаптар

      12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында орналастырылған.

      13. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ болған жағдайда 
портал арқылы электрондық нысанда алуы мүмкін.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

 

"Еркін қоймалар иелерінің
тізіліміне енгізу" мемлекеттік

көрсетілетін
қызмет стандартына қосымша

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (алғашқы ресми № 631
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
     

      Нысан

      ______________________________________

      (мемлекеттік органның толық атауы)

      ______________________________________



      (басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған

      ______________________________________

      кезде) бұдан әрі – Т.А.Ә.))

      ______________________________________

      (заңды тұлғаның толық атауы)

      ______________________________________

      (заңды тұлғаның БСН)

      ______________________________________

      (Заңды тұлғаның заңды мекенжайы)

      ______________________________________

      (мәлімделген қойманың іс жүзіндегі мекенжайы)

      ______________________________________

      (телефон, электрондық мекенжай)

Өтініш

      Сізден жалпы аумағы _____________________________________________ш.м.

      ____________________________________________________________________

      (еркін қойманы ашу мақсаттары)

      үшін еркін қойма иелерінің тізіліміне енгізуді/жаңғыртуды сұраймын.

      (керектінің астын сызыңыз)

      Мәлімделген қойма Еркін қоймалар және еркін қойманың кедендік рәсімі туралы келісімнің 4-
бабына және Мемлекеттік кірістер органдарының еркін қойманың иелерімен өзара қарым-қатынастарын 



белгілеу қағидасының 3-тармағына сәйкес Еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу талаптары 
мен шарттарына сәйкес келеді, атап айтқанда:

      1. Еркін қойма ретінде пайдалануға арналған құрылыстардың (үй-жайлардың) меншікте, 
шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда немесе жалға алынғаны туралы мәлімет

      ____________________________________________________________________ (егер құрылыстарды (
үй-жайларды) иелену жалға aлу шарты негізінде жүзеге асырылатын болса, онда жалға алу шартының 
нөмірі мен жалға aлу мерзімін көрсету қажет).

      2. Еркін қойма ретінде пайдалануға арналған аумақ тауарларды ____________________________
___________ өндіру мен қайта өңдеу бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін жабдықтаулы және 
жайғастырулы.

      3. Жапсарлас тиеу-түсіру аландарын қоса алғандағы, аумақ (бір немесе бірнеше қойма 
үй-жайлары мен алаңдар) біртұтас және бөлінбейтін кешен болып табылады, бір мекенжай бойынша 
орналасқан және бөгде адамдардың кіруіне кедергі келтіруді қамтамасыз ететін барлық периметрі 
бойынша үздіксіз қоршауы бар.

      4. Оған тиеу-түсіру алаңдарын қоса алғандағы, аумақ "Қазақстан Республикасындағы кеден 
ісі туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 186-бабының  сәйкес белгіленген.3-тармағына

      5. Тауарларды тексеріп қарауға арналған орындар, оның ішінде электр жарығымен 
жарақтандырылған және соңғы күнтізбелік отыз күн ішінде болған оқиғалар туралы бейне 
ақпараттарды қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, тәулік бойғы режимде жұмыс істейтін 
мемлекеттік кірістер органдарының бағдарламалық өнімдерімен үйлесімді бейне бақылау құралдарымен
жабдықталған жабық алаңдар бар.

      6. Қажетті тиеу-түсіру механизмдер және арнаулы техника бар.

      7. Орналастырылатын тауарлардың сипатына сәйкес сертификатталған таразы жабдығы бар

      ____________________________________________________________________

      (газды арнайы қоймаға орналастырған жағдайда тиісті есепке aлу құралдарының бар болуын 
көрсету қажет)

      8. Кедендік төлемдерді, салықтарды және өсімпұлдарды төлеу бойынша орындалмаған міндеттер
жоқ.

      9. "Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес 
Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының заңды күшіне енген нормалары және әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы іс жөніндегі орындалмаған қаулы жоқ.



      10. Кедендік операцияларды жасау кезінде аумақтық мемлекеттік кірістер органдарына табыс 
етілген мәліметтерді шаруашылық операцияларын жүргізу туралы мәліметтермен салыстыруға мүмкіндік
беретін Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдарының талаптарына сәйкес келетін 
тауарларды есепке алудың автоматтандырылған жүйесі бар.

      Үй-жайлар мен аумақтарға кедендік қарап тексеруді жүргізу кезінде мынадай құжаттардың 
түпнұсқасын ұсынуға міндеттенемін:

      1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама, құрылтай құжаттары;

      2) банктерден оларда ашылған шоттар туралы растаулар;

      3) еркін қойма ретінде пайдалануға арналған меншік, шаруашылық жүргізу, жедел басқару 
немесе ғимараттарды (үй-жайларды) жалға алу құқығын растайтын құжаттарды;

      4) еркін қоймалардың иелері бекіткен және аумақтық мемлекеттік кірістер органдары 
келіскен еркін қойма ретінде мәлімделетін үй-жайлар мен аумақтардың жоспарлары, сызбалары;

      5) қажетті тиеу-түсіру механизмдерінің және арнайы техниканың, сондай-ақ орналастырылатын
тауарлардың сипатына сәйкес келетін сертификатталған таразы жабдықтарының бар болуын растайтын 
құжаттар.

      Өтініште көрсетілген мәліметтер дұрыс болып табылады.

      Кәсіпорын басшысы_________________________________________________

      (Т.А.Ә., лауазымы, қолы, мөрдің орны, күні)

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

48–қосымша

"Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.



      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы;

      2) "электрондық үкіметтің": www.egov.kz веб–порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017
№ 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге немесе 
порталға тапсырған сәттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (
отыз) минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе 
қағаз түрінде.

      6. Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу туралы шешімі, не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және негіздемелер бойынша
көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауабы
– мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында жүгінген
жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі электрондық нысанда ресімделеді, көрсетілетін 
қызметті берушінің қолымен және мөрімен расталады және көрсетілетін қызметті алушыға пошта 
бойынша жолданады.

      Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің 



уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылатын 
электрондық құжат нысанында жолданады.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет тегін заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) 
көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00–ден 14.30–ға дейін 
түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемелекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30 – ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде жүзеге асырылады.

      2) порталдың – техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті 
алушы Қазақстан Республикасының еңбек  сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, заңнамасына
демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету
нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

      порталға:

      ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы өтініш.

      Кеден ісі саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің лауазымды адамы "Қазақстан
Республикасындағы кеден ісі туралы" 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының 
Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 208-бабының  сәйкес өтініш берушінің үй-жайлары мен 3-тармағына
аумақтарының Кодекстің 54-бабы 1-тармағының  айқындалған талаптарға сәйкестігін1) тармақшасында
қарап-тексереді.

      Қарап-тексеруді жүргізу кезінде көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамына түпнұсқаларын көрсете отырып, мынадай құжаттардың:



      1) бажсыз сауда дүкендері ретінде пайдалану үшін жарамды үй-жайларға иелік ету құқығын 
растайтын;

      2) бажсыз сауда дүкендері ретінде мәлімделген үй-жайлар мен аумақтардың жоспарларының, 
сызбаларының;

      3) егер бөлшек саудаға арналған тіркеу немесе рұқсат құжаттарын алу міндеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделсе, сол құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін ұсынады.

      Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

      көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – құжаттар топтамасын қабылдау күні мен 
уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі туралы оның 
көшірмесіне белгі қою қағаз тасығыштағы өтінішті қабылдаудың растауы болып табылады;

      портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып табылады:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген барлық 9-тармағында
құжаттарды ұсынбауы;

      2) көрсетілетін қызметті алушының келесі талаптарға сәйкес келмеуі:

      1) бажсыз сауда дүкендері ретінде пайдалануға жарамды үй–жайлардың меншiкте, шаруашылық 
жүргiзуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуы және мынадай талаптарға сай болуы:

      сауда залы жеке тұлғалардың Кеден одағының кеден аумағы арқылы өткен кезде әкететін 
тауарларды кедендік декларациялау жүргізу үшін белгіленген орыннан тысқары жерлерде орналасуы 
тиіс;

      бажсыз сауда жасайтын дүкеннің аумағында сауда операцияларын жүзеге асыруға арналған 
орындар, сондай-ақ тауарлардың сақталуын қамтамасыз ету, тауарларды сатуға дайындау жөніндегі 



операцияларды (орауларды ашу, тарадан босату және т.б.) жүзеге асыруға арналған жеке қоршалған 
орындар болуға тиіс;

      2) егер олардың міндеттемесін алу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса,
бөлшек саудаға рұқсат беретін немесе тіркеу құжаттарының болуы;

      3) көрсетілетін қызмет берушіге жүгінген күнi кедендiк төлемдердi, салықтар мен 
өсiмпұлдарды төлеу бойынша орындалмаған мiндеттемелердiң болмауы;

      4) көрсетілетін қызмет берушіге өтініш берілген күнге дейінгі 1 (бір) жыл ішінде 
Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің , , – , , ,521 528 515 539 544 551

,  сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылу фактілерінің болмауы;555 558–баптарына

      5) "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнің 409–
бабының  2) тармақшасында көзделген бажсыз сауда жасайтын дүкендер үшін:1–тармағының

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес Қазақстан 
Республикасының Сыртқы істер министрлігінде тұлғаның аккредитацияланғанын растайтын құжатты 
сканерлеу үшін құрылғының болуы;

      бажсыз сауда дүкенінің аумағында жеке тұлғалардың кіруіне бақылау–өткізу режимінің болуы;

      Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратын
пайдалана отырып, жұмыс жүргізуге Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің рұқсатының
болуы;

      бажсыз сауда дүкені аумағында соңғы күнтізбелік отыз күн ішінде болған оқиғалар туралы 
бейне ақпараттарды қарауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, тәулік бойғы режимде жұмыс 
істейтін бейнебақылау құралдарымен жабдықталған адамдардың аумаққа және (немесе) үй–жайларға (
кедендік бақылауға жататын құжаттар, тауарлар тұрған) кіруін және аумақтан және (немесе) 
үй–жайлардан шығуын бақылау жүйесінің болуы.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.



      Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

      Шағымды көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінен" портал арқылы жөнелткен кезде 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеген барысында жаңартылатын өтініш туралы ақпарат 
қолжетімді болады (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, шағымды қарағаны немесе 
қараудан бас тартылғаны туралы жауап).

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық
нысанда көрсетілетін ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын
өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz. интернет–ресурсында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ болған жағдайда 
портал арқылы электрондық нысанда алуы мүмкін.



      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

 

"Бажсыз сауда дүкендері
иелерініңтізіліміне енгізу"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына қосымша

Нысан
____________________________
заңды тұлғаның толық атауы

____________________________

 

заңды тұлға
____________________________

іс-жүзіндегі мекен-жайы
____________________________

БСН
____________________________

электрондық мекен-жайы,
телефоны

____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы

      Кодексінің  сәйкес бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізуді сұраймыз55-бабына
.

      Біздің қарамағымызда:

      ашылған банк шоттары туралы мәліметтер _____________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      өтініш берушінің иелігіндегі және бажсыз сауда дүкендері ретінде пайдалануға



      арналған үй-жайлар және (немесе) ашық алаңдар туралы, олардың орналасқан жері туралы,

      жайластырылуы, жабдықталуы және материалдық-техникалық жарықтандырылуы туралы

      мәліметтер ______________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      егер олардың міндеттемесін алу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген

      болса, бөлшек саудаға тіркеу немесе рұқсат беретін құжаттардың бар болуы туралы

      мәліметтер ______________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      "Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін

      қызметті көрсету шеңберінде ғана ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар

      мәліметтерді пайдалануға келісім __________________________________________________

      Берген күні:_________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

49–қосымша

"Өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.



      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017
№ 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған сәтінен бастап – 
күнтізбелік 15 (он бес) күн;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (отыз) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жол берілетін уақыты – 30 (
отыз) минут.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу туралы шешім, не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда және 
негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап – 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет тегін заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті алушы) 
көрсетіледі.

      8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 
 сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00–заңнамасына

ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемелекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.



      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде жүзеге асырылады.

      9. Көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш.

      Кеден ісі саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің лауазымды адамы "Қазақстан
Республикасындағы кеден ісі туралы" 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының 
Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 208-бабының  сәйкес өтініш берушінің үй-жайлары мен 3-тармағына
аумақтарының Кодекстің 260-бабы  айқындалған талаптарға сәйкестігін қарап-тексереді.2-тармағында

      Қарап-тексеруді жүргізу кезінде көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамына түпнұсқаларын көрсете отырып, мынадай құжаттардың:

      1) Кодекстің 260-бабының  айқындалған талаптардың орындалуын растайтын;2-тармағында

      2) өз тауарларын сақтау қоймасын құруға арналған аумақтар жоспарларының, үй-жайдың немесе
ашық алаңның жоспарлары мен сызбаларының көшірмелерін (тұпнұсқаларын көрсете отырып) табыс 
етеді;

      Жоғарыда көрсетілген құжаттар тұпнұсқалары көрсетіле отырып, көшірмелер түрінде ұсынылады
.

      Құжаттар топтамасын қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, қолы, уақыты, күні қамтитын 
өтініштің көшірмесіндегі белгі көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды қабылдағанын растауы 
болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып табылады:

      1) көрсетілетін қызметті алушының мынадай талаптарға сәйкес келмеуі:

      меншігінде, шаруашылық жүргізуінде, жедел басқаруында немесе жалдауында үй-жайлар және (
немесе) ашық алаңдар болуы;



      қажетті тиеу-түсіру механизмдері және арнаулы техникасы болуға, сондай-ақ 
орналастырылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сәйкес келетін сертификатталған таразы
жабдығы, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиісті есепке алу аспаптары 
болуы;

      жапсарлас тиеу-түсіру алаңдарын қоса алғанда, аумақ Кеден кодексінің 186-бабының 3-
 сәйкес белгіленуі және онда бетон немесе асфальт төсемі болуы;тармағына

      техникалық жарамды кіреберіс жолдар, сондай-ақ тауарларды тексеріп қарауға арналған 
орындар, оның ішінде электр жарығымен жарақтандырылған жабық алаңдар болуы;

      аумақ, жапсарлас тиеу-түсіру алаңдарын (бір немесе бірнеше қойма үй-жайлары және 
алаңдарды) қоса алғанда, біртұтас және ажырамас кешен болуы, бір почта мекенжайы бойынша 
орналастырылуы және барлық периметрі бойынша тұтас қоршауы болуға тиіс.

      2) осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының  көрсетілген барлық 9-тармағында
құжаттарды ұсынбау.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық
мемлекеттік органның, көрсетілетін қызметті берушінің және
(немесе) олардың лауазымды тұлғаларының шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.



      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де 
талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  бірыңғай байланыс орталығы
және көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу 
мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

 

"Өз тауарларын сақтау
қоймалары иелерінің тізіліміне

енгізу" мемлекеттік
көрсетілетінқызмет стандартына

қосымша
Нысан

____________________________
заңды тұлғаның толық атауы

____________________________
заңды тұлға

____________________________
іс-жүзіндегі мекен-жайы

____________________________
БСН

____________________________
электрондық мекен-жайы,

телефоны



____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы

      Кодексінің  сәйкес өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне үй-261-бабына

      жайларды немесе ашық алаңдарды енгізуді сұраймыз.

      Біздің қарамағымызда:

      меншігінде, шаруашылық жүргізуінде, жедел басқаруында немесе жалдауында үй-

      жайлардың және (немесе) ашық алаңдардың болуы туралы мәліметтер __________________

      _______________________________________________________________________________;

      қажетті тиеу-түсіру механизмдерінің және арнайы техниканың, сондай-ақ

      орналастырылатын тауарлар мен көлік құралдарының сипатына сәйкес сертификатталған

      таразы жабдығының болуы, ал арнаулы сақтау орнына газ орналастырылатын жағдайда тиiстi

      есептеу аспаптарының болуы туралы мәлімет ________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      жапсарлас тиеу-түсіру алаңдарын қоса алғанда, аумақтардың болуы туралы мәліметтер

      _______________________________________________________________________________;

      техникалық жарамды кіреберіс жолдардың, сондай-ақ тауарларды тексеріп қарауға

      арналған орындардың, оның ішінде электр жарығымен жарақтандырылған жабық алаңдардың

      болуы туралы мәліметтер _________________________________________________________



      _______________________________________________________________________________;

      жапсарлас тиеу-түсіру алаңдарын (бір немесе бірнеше қойма үй-жайлары және

      алаңдарды) қоса алғанда, аумақтардың болуы туралы мәліметтер _______________________

      _______________________________________________________________________________;

      "Өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу" мемлекеттік қызметті

      көрсету шеңберінде ғана ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиясы бар

      мәліметтерді пайдалануға келісім __________________________________________________

      Берген күні:_________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

50–қосымша

"Кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді
тіркеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді тіркеу" мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі (
бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру көрсетілетін қызметті
берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.



      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.07.2017
№ 418 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсырған сәттен бастап – көрсетілетін қызметті беруші кедендік баждардың, салықтардың төленуін
қамтамасыз етуді тіркеу туралы өтінішті тіркеген күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен 
кешіктірмей;

      мемлекетік кірістер органдарында кедендік баждарды, салықтарды төлеушінің кедендік 
баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету туралы өтініш тіркелген күнінен кейінгі 10 
күннен кешіктірмей, төлеушіге карточканы тіркеу немесе себебін көрсетіп, тіркеуден бас тарту 
туралы хабарлама жолданады.

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыру үшін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушының қызмет көрсетуін күтудің рұқсат берілетін ең ұзақ 
уақыты – 30 (отыз) минут.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015 № 631 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі кедендік баждардың, салықтардың төленуін 
қамтамасыз етуді тіркеу болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет тегін жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті
алушы) көрсетіледі.

      8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: Қазақстан Республикасының еңбек 
 сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00–заңнамасына

ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемелекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00–ден 
14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылуды талап етпей және жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібінде жүзеге асырылады.



      9. Көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
өтінішті;

      2) кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етудің таңдаған тәсіліне 
байланысты кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді растайтын мынадай 
құжаттардың бірін:

      мемлекеттік кірістер органының ақшаны уақытша орналастыру шотына ақшаның аударылғаны 
туралы төлем құжатының көшірмесін;

      төлеуші мен мемлекеттік кірістер органы арасында жасалған мүліктік кепіл шартын және 
бағалаушының кепілдегі мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы есебін;

      кепілгер банк пен төлеуші арасында жасалған банк кепілдемесі шартын және банк кепілдігін;

      кепілгерлік шартын;

      сақтандыру шартын табыс етеді.

      Құжаттар топтамасын қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, қолы, уақыты, күні қамтитын 
өтініштің көшірмесіндегі белгі көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды қабылдағанын растауы 
болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап 
етуге жол берілмейді.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      9-1. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Ескерту. 2-тарау 9-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) 
бұйрығымен.



3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 
көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының 
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13–тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13–тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғаның – оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

      11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып
қойылатын өзге де талаптар



      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, интернет–ресурсында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  бірыңғай байланыс орталығы
және көрсетілетін қызметті берушінің сall–орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу 
мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8–800–080–7777.

 

"Кедендік баждардың,
салықтардың төленуін

қамтамасыз етуді тіркеу"
мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына қосымша
Нысан

____________________________
жеке/заңды тұлға

____________________________
заңды мекен-жайы

____________________________
іс-жүзіндегі мекен-жайы

____________________________
ЖСН/БСН

____________________________
электрондық мекен-жайы,

телефоны
____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы

      Кодексінің  сәйкес кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуінің152-бабына

      тіркеуін жүргізуді сұраймыз.

      Біздің қарамағымызда:

      Еуразиялық экономикалық одағының кедендік шекарасын болжамды кесіп өту



      орнында орналасқан кеден органының атауы (мұндай ақпарат бар болған жағдайда) туралы

      мәлімет _________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету тәсілі

      _______________________________________________________________________________;

      аталған қамтамасыз ету кедендік баждардың, салықтардың төленуін бас қамтамасыз

      ету болып табылатыны туралы ақпарат ____________________________________________;

      кедендік операцияның түрі ________________________________________________;

      кедендік операция бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі __________________

      ______________________________________________________________________________;

      төлем тапсырмаларының, банк кепілдемесінің, мүліктік кепіл шартының, кепілгерлік

      шартының, сақтандыру шартының нөмірі және күні (қажеттінің астын сызу); кедендік

      баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету сомасы

      ______________________________________________________________________________;

      келісімшарттың (болған жағдайда), инвойстың және т.б. нөмірі және күні

      ______________________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________;

      кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету кепілгері болып

      табылатын (банкке, кепілгерге, кепіл берушіге, сақтандыру ұйымына) адам туралы ақпарат

      (қажеттінің астын сызу); кепілгер таңдап алған кедендік баждардың, салықтардың төленуін



      қамтамасыз ету тәсілі _____________________________________________________________;

      кепілгер тапсырған төлем тапсырмаларының, банк кепілдемесінің, мүліктік кепіл

      шартының, сақтандыру шартының нөмірі және күні (қажеттінің астын сызу); банк

      кепілдемесінің, мүліктік кепіл шартының, кепілгерлік шартының, сақтандыру шартының

      қолданылу мерзімі (қажеттінің астын сызу).

      Осы өтінішке қоса беріп отырмыз:

      таңдап алынған төлеуді қамтамасыз ету тәсіліне қарай:

      кеден органының ақшаны уақытша орналастыру шотына ақшаның аударылғаны

      туралы төлем құжатының көшірмесін;

      төлеуші мен кеден органы арасында жасалған мүліктік кепіл шартын және

      бағалаушының кепілдегі мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы есебін;

      кепілгер банк пен төлеуші арасында жасалған банк кепілдемесі шартын және банк

      кепілдігін;

      кепілгерлік шартын;

      сақтандыру шартын.

      Берген күні:_________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

51–қосымша



"Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017  (алғашқы ресми № 150
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік 
қоғам (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап – 10 (он) жұмыс күн;

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күн мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзіміне кірмейді;

      2) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияға – 15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 30
(отыз) минут, Мемлекеттік корпорацияға – 20 (жиырма) минут;

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы немесе оны алмастыратын адам қол қойған 
кедендік баждарды төлеу мерзімін кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу ұсыну туралы шешім, не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10–тармағында көрсетілген жағдайларда және 



негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап – 
мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі болып табылады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы
) тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушіде – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін 
түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемелекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.

      Қабылдау алдын ала жазылусыз, кезектілік және жедел қызмет көрсету тәртібінде жүзеге 
асырылады.

      2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
жексенбіні, мереке күндерін қоспағанда, түскі үзіліссіз, дүйсенбіден сенбіге дейін, белгіленген
жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9.00-ден сағат 20.00-ге дейін.

      Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының тіркелу орны бойынша жедел қызмет көрсетусіз 
электрондық кезек тәртібінде жүзеге асырылады, электрондық кезекті портал арқылы броньдауға 
болады.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
өтініш;

      Өтінішке "Кедендік баждарды төлеу мерзімін кейінге қалдыруды немесе бөліп төлеуді ұсыну 
туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттардың тізбесін бекіту туралы" 2015 жылғы 2 шілдедегі №
398 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 11918 болып тіркелді)  көзделген төлеу мерзімін кейінге қалдыруды/бөліпбұйрығымен
төлеуді ұсынуға арналған негіздемелерді растайтын құжаттар:

      төлеушіге дүлей зілзала, технологиялық апат немесе тосын күштің өзгеде мән-жайлары 
нәтижесінде залал келтірілген кезде – өз құзыретінің шегінде мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінің төтенше жағдайлар туралы жазбаша растауы;



      кедендік баждарды төлеушіге республикалық бюджеттен қаржыландыру немесе тіркелген 
азаматтық-құқықтық мәміле шеңберінде орындалған жұмыс көлемі (көрсетілген қызметтер, жеткізілген
тауарлар) үшін төлем кідіртілген кезде – республикалық бюджеттен қаржыландыру немесе орындалған
жұмыс көлемі (көрсетілген қызметтер, жеткізілген тауарлар) үшін төлемді кідірту туралы 
республикалық бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшісінің жазбаша растауы;

      Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тез бүлінетін тауарларды әкелген кезде 
– Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі бекітетін тез бүлінетін тауарлардың 
тізбесі;

      Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары шеңберінде тауарларды жеткізуді жүзеге 
асыру кезінде – Қазақстан Республикасының тиісті күшіне енген халықаралық шарттарының 
көшірмелері;

      Еуразиялық экономикалық одағының кедендік аумағына Еуразиялық экономикалық одағының 
комиссиясы бекітетін, кедендік баждарды төлеу мерзімін кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу 
ұсынылуы мүмкін, әкелінетін шетелдік әуе кемелерінің және олардың құрамдас бөлшектерінің 
жекелеген түрлерінің тізбесіне енгізілген тауарлар әкелінген кезде – Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрлігінің Азаматтық авиация комитетінің әкелінетін шетелдік әуе 
кемелерін және олардың құрамдас бөлшектерін авиарейстерге қызмет көрсеткен кезде ғана Қазақстан
Республикасының авиакомпаниялары пайдаланылғандығы туралы жазбаша растауы;

      Еуразиялық экономикалық одағының кедендік аумағына ауыл шаруашылығы қызметін не 
көрсетілген ұйымдар үшін отырғызылатын немесе егіс материалдарын, өсімдіктерді қорғау 
құралдарын, Еуразиялық экономикалық одағының сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар 
номенклатурасының 8424 81, 8433 51, 8433 59 субпозициясының ауыл шаруашылығы техникасын 
жеткізуді жүзеге асыратын ұйымдар мысықтарды, иттер мен сәндік құстарды қоспағанда, жануарларды
азықтандыру үшін тауарларды әкелген кезде – мұндай тауарларды әкелетін немесе ол үшін мұндай 
тауарларды жеткізетін ұйымның ауыл шаруашылығы қызметін жүзеге асыруын растайтын құжаттары;

      тауарларды, оның ішінде шикізатты, материалдарды, технологиялық жабдықты, оларды 
өнеркәсіптік қайта өңдеуде пайдалану үшін құрамдас және оның қосалқы бөлшектерін әкелген кезде:

      әкелінетін шикізаттың, материалдардың, технологиялық жабдықтың, оларды өнеркәсіптік қайта 
өңдеуде пайдалану үшін құрауыштар мен оның қосалқы бөлшектерін жеткізу туралы сыртқы сауда 
шарты (келісімшарт, келісім);

      әкелінетін тауарларды шикізат, материалдар, технологиялық жабдық, құрауыштар және оның 
қосалқы бөлшектері ретінде пайдалана отырып өндірудің технологиялық схемасы (өндірістің 
фрагменті) қоса беріледі.

      Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын 
құжат көрсетіледі.



      Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі және аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдауын растауы 
болып табылады.

      Құжаттарды мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорация арқылы алған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісімін береді.

      Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттарды талап етуге 
рұқсат етілмейді.

      Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен
кезде тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік корпорация, көрсетілетін қызметті алушы жүгінбегендіктен мерзімінде берілмеген
құжаттардың бір айдың ішінде сақталуын қамтамасыз етеді, кейіннен оларды көрсетілетін қызметті 
берушіге одан әрі сақтау үшін береді. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген 
кезде, Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күн 
ішінде дайын құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін 
жолдайды. Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі және аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның 
құжаттарды қабылдауын растауы болып табылады.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіздемелер болып табылады:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің өкімінде кейінге қалдыруды немесе бөліп төлеуді 
ұсынуға ниеттенетін тұлғаларда кедендік баждарды, салықтарды төлеу бойынша берешегі бар, не 
аталған тұлғаларға қатысты банкроттық рәсімі қозғалған немесе кеден заңнамасын бұзушылықтармен 
байланысты қылмыс белгілері бойынша қылмыстық іс қозғалғаны туралы ақпарат болған жағдайда;

      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге осы мемлекеттік қызмет 
көрсету стандартының 9-тармағында тізбеленген қажетті мәліметтер мен құжаттарын ұсынбауы.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын
табыс етпеген жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 



және осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  сәйкес нысан бойынша 2-қосымшаға
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың
лауазымды тұлғаларының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік
корпорациясының және (немесе) олардың қызметшілерінің шешімдеріне, әрекеттеріне
(әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Мемлекеттік 
корпорацияның www.goscorp.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша 
Мемлекеттік корпорацияның басшысына жолданады.

      Шағымда:

      1) жеке тұлғада – оның тегі, аты, әкесінің аты, почталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі;

      2) заңды тұлғада – оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс нөмірі және күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы түскен шағымның Мемлекеттік корпорацияда қабылданғанын
растау оны тіркеу (мөр таңба, кіріс нөмірі және тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе 
шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 8 800 080 7777 телефондары бойынша алуға болады.



      Шағымды портал арқылы жібергенде қызмет алушыға "жеке кабинетінен" қызмет беруші өтінішті
өңдеу кезінде ол жаңаланып отыратын өтініш жөніндегі ақпаратқа қол жетімділік болады (жеткізу, 
тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау болмаса қараудан бас тарту туралы жауап).

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның атына келіп 
түскен мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы 
тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және
Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктері ескеріле
отырып қойылатын өзге де талаптар

      13. Организм функциялары тұрақты бұзылуынан, тіршілік-әрекеті шектелетін денсаулығының 
бұзылуы бар көрсетілетін қызметті алушыдан, 1414, 8 800 080 7777 бірыңғай байланыс орталығына 
жүгіну арқылы, мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажеттілігі жағдайында құжаттарды қабылдауды 
Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып 
жүргізеді.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.minfin.gov.kz,
көрсетілетін қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның www.goscorp.kz 
интернет-ресурсында орналастырылған.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8-800-080-7777.

 

"Кедендік баждарды төлеу
мерзімдерін өзгерту"

мемлекеттік көрсетілетінқызмет
стандартына 1-қосымша

Нысан
____________________________



 

жеке/заңды тұлға
____________________________

заңды мекен-жайы
____________________________

іс-жүзіндегі мекен-жайы
____________________________

ЖСН/БСН
____________________________

электрондық мекен-жайы,
телефоны

____________________________
мемлекеттік кірістер органының

атауы

Өтініш

      Сізден, "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасы

      Кодексінің  сәйкес кедендік баждарды төлеу мерзімін кейінге қалдыру/бөліп135-бабына

      төлеу ұсыну туралы шешімді (қажеттінің астын сызу  беруді сұраймыз.)

      Біздің қарамағымызда:

      тауарлардың атауы туралы мәлімет __________________________________________

      ______________________________________________________________________________;

      сыртқы сауда шартының (халықаралық шартының) деректемелері туралы мәлімет

      _______________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________;

      кейінге қалдыруды/бөліп төлеуді ұсынудың негіздемесі туралы мәлімет ___________

      _______________________________________________________________________________;

      кейінге қалдыру/бөліп төлеу сұралып жатқан кедендік баж сомасы

      _______________________________________________________________________________;

      кейінге қалдыру/бөліп төлеу сұралып жатқан мерзім ___________________________



      ______________________________________________________________________________;

      бөліп төлеу сұралып жатқан кедендік баж сомасын кезең-кезеңімен төлеу кестесі

      _______________________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________;

      кедендік баждарды, салықтарды төлеу бойынша берешегі бар, не өтініш берушіге

      қатысты банкроттық рәсімнің қозғалғаны немесе кеден заңнамасын бұзушылықтармен

      байланысты қылмыс белгілері бойынша қылмыстық іс қозғалғаны туралы мәлімет

      _______________________________________________________________________________;

      кедендік баждардың төленуін мынадай тәсілмен қамтамасыз етеміз _______________

      _______________________________________________________________________________;

      кедендік баждардың төленуін қамтамасыз етілуін растайтын құжат________________

      _______________________________________________________________________________;

      кедендік баждардың төленуін қамтамасыз ету сомасы ___________________________

      _______________________________________________________________________________;

      Өтінішке кейінге қалдыруды/бөліп төлеуді ұсынудың негіздемесін растайтын

      құжаттарын ("Кедендік баждарды төлеу мерзімін кейінге қалдыруды немесе бөліп төлеуді

      ұсыну туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан

      Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 2 шілдедегі № 398 бұйрығымен көзделген)

      қоса беріп отырмыз: ______________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________.



      Берген күні:_________________________

      Өтініш берушінің тегі және аты-жөні ____________________

      Қолы ________________________

 

"Кедендік баждарды төлеу
мерзімдерін өзгерту"

мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша

(көрсетілетін қызметті
алушының тегі, аты,

болған кезде әкесінің аты
(бұдан әрі – аты-жөні),

не ұйымының атауы)
____________________________

(көрсетілетін қызметті
алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы" 2013 жылғы15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 20-бабы  басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" 2-тармағын
Мемлекеттіккорпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздіңмемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкесқұжаттардың толық топтамасын табыс 
етпеуіңізге байланысты "Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту" мемлекеттік қызметін 
көрсетуге құжаттардықабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      1) ________________________________________;

      2) ________________________________________;

      3) ….

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкері) (қолы)

      Орындаушы: аты-жөні_____________

      Телефон __________



      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

52–қосымша

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің құрылымдық
бөлімшелерінен және (немесе) олардың аумақтық бөлімшелерінен
шығатын ресми құжаттарға апостиль қою" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

      1. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің құрылымдық бөлімшелерінен және (немесе) 
олардың аумақтық бөлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға апостиль қою" мемлекеттік көрсетілетін
қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік қызметті облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша салық органдары (
бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беруді:

      1) көрсетілетін қызметті беруші арқылы;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорация" коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он 
күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:

      1) құжаттарға апостиль қою – көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды қабылдаған күннен 
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

      тиісті құжаттарды қосымша тексеру қажет болған жағдайда, құжатқа апостиль қою – 
көрсетілетін қызметті алушы құжаттар берген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;



      2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 
15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, Мемлекеттік корпорацияда – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі); 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он 
күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрықтарымен.

      5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен және (
немесе) олардың аумақтық бөлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға апостиль қою болып табылады.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – қызметті алушы) ақылы 
негізде көрсетіледі.

      2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы" Қазақстан Республикасы  сәйкес апостиль қою үшін мемлекеттік баж республикалықКодексіне
бюджет туралы заңда белгіленген және мемлекеттік бажды төлеу күні қолданыста болған айлық 
есептік көрсеткіштің 50 пайызын құрайды және әрбір құжат үшін төленеді.

      Мемлекеттік баж сомасын бюджетке төлеу банктер немесе банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы апостиль қойылғанға дейін жүргізіледі.

      Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық мекемелері арқылы 
апостиль қоюға түсетін құжаттарға апостиль қойған кезде мемлекеттік баж төлеуден босатылады.

      8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, күн сайын дүйсенбіден бастап жұманы
қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен
сағат 9.00-ден 18.30-ге дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру кестесі сағат 13.00
-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

      Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген.



      2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жексенбі 
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

      Қабылдау жеделдетілген қызмет көрсетусіз тіркелген орны бойынша электрондық кезек 
тәртібімен жүргізіледі, портал арқылы кезекті электронды брондауға болады.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Көрсетілетін қызметті алушы не оның нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша өкілі 
көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызметті көрсету үшін
жүгінген кезде қажетті құжаттар тізбесі:

      1) апостиль қоюға тиісті құжат;

      2) апостиль қою үшін мемлекеттік баждың бюджетке төленгенін растайтын құжат;

      3) жүгінуші көрсетілетін қызметті алушының жеке басын растайтын құжаттың көшірмесі;

      4) қызметті алушының өкілі шағымғанда нотариалды расталған сенімхат.

      Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде, қызметті алушының жеке 
тұлғасын сәйкестендіруді Мемлекеттік корпорацияның қызметкері жүргізеді.

      Қызметті берушіге шағымданған кезде, құжаттар пакетін қабылдаған күні мен уақытын 
көрсетумен, қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды тапсыру, жеке куәлігін көрсетумен (немесе оның 
өкілі нотариалды расталған сенімхаты бойынша) тиісті құжаттарды қабылдау туралы қолхаттың 
негізінде жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік қызметті Мемлекеттік корпорация арқылы көрсету жағдайында, қызметті алушы 
Қазақстан Республикасының заңдарымен басқасы қарастырылмаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның
өкілі берген нысаны бойынша ақпараттық жүйелердегі құпия заңына жатқызылған мәліметтерді 
пайдалануға жазбаша келісім береді.

      Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші, Мемлекеттік корпорация 
көшірмелерді түпнұсқа құжаттармен салыстырып тексереді, содан кейін түпнұсқаларды көрсетілетін 
қызметті алушыға қайтарады.

      Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік электронды ақпараттық ресурстары болып 
табылатын құжаттар деректерінің мәліметтерін, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Мемлекеттік
корпорацияның қызметшісі мемлекеттік органдардың уәкілетті тұлғаларымен ЭСҚ расталған, 
электрондық деректер нысанындағы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.



      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік 
қызмет көрсету стандартының  көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық 9-тармағында
ұсынбаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және 
осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолхат береді.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

3. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің және (
немесе) олардың лауазымды адамдарының, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 
корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 14-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

      Мемлекеттік корпорацияның қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
www.con.gov.kz Мемлекеттік корпорацияның интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік корпорацияның басшысына жіберіледі.

      Шағымда:

      1) Жеке тұлғаның – тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, байланыс телефондары 
көрсетіледі;

      2) Заңды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс номірі мен күні көрсетіледі.

      Шағым қызметті алушымен қол қойылуы қажет.



      Қызметті алушының шағымында оның тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, күні көрсетілуі 
қажет.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына, Мемлекеттік корпорациясына келіп 
түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына, ХҚКО келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні 
ішінде қаралуға жатады.

      "Электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі - портал) арқылы шағымдану тәртібі туралы 
ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
алуға болады.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда және Мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (№ 33
01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. организм функциясы тұрақты бұзылған, өзіне өзі қызмет көрсету, өздігінен қозғалу, 
бағдарлау қабілетін немесе мүмкіндігін толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарды қабылдауды 1414, 8 800 080 7777 
Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы тұрғылықты жері бойынша шыға отырып, Мемлекеттік 
корпорацияның қызметкерлері жүргізеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының адрестері көрсетілетін қызметті берушінің: 
www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz, Мемлекеттік корпорацияның: www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орналастырылған.



      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016 № 33 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі  бірыңғай байланыс орталығы
арқылы қашықтықта қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

      16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

 

"Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің

құрылымдық бөлімшелерінен
және (немесе) олардың
аумақтық бөлімшелерінен
шығатын ресми құжаттарға
апостиль қою" мемлекеттік

көрсетілетін қызмет
стандартына қосымша

      (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, болған кезде

      әкесінің аты (бұдан әрі – аты-жөні), не ұйымының атауы)

      _______________________________________________________

      (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.01.2016  (01.03.2016 № 33
бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының  2-тармағын басшылыққа ала отырып, "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 20-бабы
корпорациясының филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын табыс етпеуіңізге 
байланысты "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің құрылымдық бөлімшелерінен және (немесе)
олардың аумақтық бөлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға апостиль қою" мемлекеттік қызметін 
көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      25) ________________________________________;

      26) ________________________________________;



      27) ….

      Осы қолхат әрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Аты-жөні (Мемлекеттік корпорациясының қызметкері) (қолы)

      Орындаушы: аты-жөні_____________

      Телефон __________

      Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

      20__ жыл "___" _________

 

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің

2015 жылғы 27 сәуірдегі
№ 284 бұйрығына

53–қосымша

"Кедендік декларациялау жөніндегі маманның біліктілік аттестатын беру" мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Бұйрық 53-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 08.12.2015  (№ 631
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Кедендік декларациялау жөніндегі маманның біліктілік аттестатын беру" мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

      1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;



      2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

      4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

      1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың топтамасы 
тапсырылған сәттен бастап – 30 (отыз) күнтізбелік күн;

      кеден органдары біліктілік емтихандарын тапсырған кезден бастап бес жұмыс күнінен 
кешіктірмей кедендік декларациялау жөніндегі маманның аттестаттарын беруді жүргізеді;

      2) көрсетілген қызметті алушының көрсетілген қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (
отыз) минут.

      5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) немесе 
қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – көрсетілетін қызметті берушінің кедендік 
декларациялау жөніндегі маманның аттестатын беру, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының  көрсетілген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті 10-тармағында
көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап болып табылады.

      Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық және/немесе қағаз 
түрінде.

      Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қағаз тасымалдағышында жүгінген
жағдайда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық нысанында ресімделеді, басып 
шығарылады, көрсетілетін қызметті берушінің қолымен, мөрімен расталады және көрсетілетін 
қызметті алушыға пошта бойынша жолданады.

      Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған 
электрондық құжат нысанында жіберіледі.

      Кеден өкілі атынан кедендік декларациялау бойынша әрекет жасауды көрсетілетін қызметті 
алушы кедендік декларациялау жөніндегі маман біліктілігін ұсынылғаннаң кейін көрсетілетін 
қызметті берушіге бейдж және жеке нөмірлік мөрді алуға өтініш ұсынады.



      7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға тегін көрсетіледі.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 
демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін 
түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру сағат 13:00-ден 14:30
-ға дейін түскі үзіліспен сағат 09:00-ден 17:30-ға дейін жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жедел қызмет көрсетусіз кезек тәртібімен 
көрсетіледі.

      2) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда 
тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке 
күндерінде жүгінген кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтінішті қабылдау 
және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

      9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

      көрсетілетін қызметті берушіге:

      1) еркін нысандағы өтініш;

      2) кәсіби, техникалық немесе жоғары білімін растайтын құжаттың нотариалды куәландырылған 
көшірмесі;

      3) 3,5х4,5 сантиметр көлеміндегі екі түрлі-түсті фотосурет;

      портал арқылы:

      1) ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

      2) кәсіби, техникалық немесе жоғары білімін растайтын құжаттың нотариалды куәландырылған 
көшірмесі;

      3) 3,5х4,5 сантиметр көлемінде электрондық түрдегі екі түрлі-түсті фотосурет.

      Көрсетілетін қызметті алушы, көрсететін қызмет берушіге емтиханды өткізгенге дейін 3 жұмыс
күні бұрын өтініш ұсынады.



      Жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттардың 
мәліметін көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйеден алады.

      Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

      Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде:

      көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – қағаз тасымалдағышындағы өтініштің 
қабылданғанын растау оның көшірмесінде құжаттардың топтамасын қабылдау уақыты мен күнін көрсете
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы белгі болып табылады;

      портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.

      Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге
сәйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 05.07.2017 № 418 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

      10. Көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме болып табылады.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 06.03.2017 № 150 (алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органның, 
сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының 
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

      11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (
әрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  көрсетілген мекенжай 13-тармағында
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

      2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.



      Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның атауы, почта мекен-жайы, шығыс нөмірі және 
күні көрсетіледі.

      Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.

      Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

      Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (
бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 
1414 телефоны бойынша алуға болады.

      Шағымды портал арқылы жөнелткен кезде көрсетілетін қызметті алушы "жеке кабинетінен" 
көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу барысында (жеткізілуі, тіркелуі, орындалуы туралы 
белгі, шағымның қаралғаны немесе қаралудан бас тартылғаны туралы жауап) жаңартып тұратын өтініш
туралы ақпаратқа қол жеткізе алады.

      Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

      Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге 
құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда көрсету ерекшеліктері 
ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

      13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің: www.minfin.gov.kz
, көрсетілетін қызметті берушінің: www. kgd.gov.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.

      14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі және мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 

 порталындағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу орталығының
мүмкіндігі бар.

      15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 1414, 8-800-080-7777.



 "Кедендік декларациялау
 жөніндегі маманның біліктілік
 аттестатын беру" мемлекеттік
 көрсетілетін қызмет
 стандартына қосымша

Нысан

____________________________
уәкілетті органның толық атауы
____________________________
іс жүзіндегі мекенжайы
____________________________
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған
____________________________
кезде) бұдан әрі – Т.А.Ә.
____________________________
мекен-жайы (мекенжайлық мәліметтер)
____________________________
электрондық мекен-жайы, веб-сайты
_____________________________
өтініш берушінің деректемелері:
(ЖСН)

Өтініш

      Сізден кедендік декларациялау жөніндегі маманның аттестатын алу үшін мені _______________
_______________________________________________________________________________________________
__өтетін біліктіліr емтиханына

      (өтетін күні) (МО атауы)

      қатысуға рұқсат беруіңізді сұраймын.

      Талап етілетін құжаттардың тізімі:

      1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      2) кәсіби, техникалық немесе жоғары білімін растайтын құжаттың нотариалды куәландырылған 
көшірмесі;

      3) 3,5х4,5 сантиметр көлеміндегі екі түрлі-түсті фотосурет;



      Өтініш беруші______________________________________________________________

      _______________________ берген күні:____________________

      (өтініш берушінің Т.А.Ә.)
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