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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 3 мамыр

№239 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Қорғаншыларға немесе қамқоршыларға жетім
баланы (жетім балаларды) және ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды)
күтіп-бағуға жәрдемақы тағайындау
қағидаларын және оны төлеу мөлшерін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2012 жылғы 30 наурыздағы № 383 қаулысына
өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қорғаншыларға немесе қамқоршыларға жетім баланы (жетім
балаларды) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-бағуға жəрдемақы тағайындау қағидаларын
жəне оны төлеу мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 383 қаулысына (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 40, 524-құжат) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қорғаншыларға немесе қамқоршыларға жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-бағуға жəрдемақы
тағайындау қағидаларында жəне оны төлеу мөлшерінде:
6-тармақтың 3) жəне 7) тармақшалары алып тасталсын;
9-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Орган қорғаншының немесе қамқоршының жəрдемақы алуға
құқығын өтініш түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде тексереді
жəне осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес қорғаншыларға немесе
қамқоршыларға жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-бағуға жəрдемақы
тағайындау немесе жəрдемақы тағайындаудан бас тарту туралы
шешім шығарады жəне тіркеу журналында белгілейді.
Осы Қағидалардың 18-тармағында көрсетілген мəн-жайлар
қорғаншыларға немесе қамқоршыларға жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-бағуға жəрдемақы тағайындаудан бас тартуға негіз
болып табылады.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А. МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 3 мамыр

№240 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет
қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың
қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193
қаулысына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты
есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық
кəсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №
1193 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №
87-88, 631-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулыға 4-қосымшада:
реттік нөмірі 7-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
7 Бастауыш, негізгі
жəне жалпы орта
білім берудің жалпы білім беретін оқу
бағдарламаларын
іске асыратын білім
беру ұйымдарының
педагогикалық
шеберлік біліктілігі
бар мұғалімдеріне,
педагог-психологтарына:
- педагог-шебер
- педагог-зерттеуші
- педагог-сарапшы
- педагог-модератор

Педагогикалық
шеберлік
біліктілігі
үшін
қосымша
ақы

ЛА-дан 50 %
ЛА-дан 40 %
ЛА-дан 35 %
ЛА-дан 30 %

Көрсетілген
қосымша
ақыны
белгілеу
тəртібі мен
шарттарын
білім беру
саласындағы
уəкілетті орган
айқындайды.
Аталған
қосымша ақы
лауазымдық
айлықақыға
нақты
жүктемені
ескере
отырып
белгіленеді.

көрсетілген қаулыға 18-қосымшада:
реттік нөмірі 12-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
12

Ғылыми
дəрежесі
үшін қосымша
ақы
Ғылым кандидаттарына, философия
докторларына
(PhD), бейіні
бойынша
докторларға
Ғылым докторларына

17 АЕК Көрсетілген қосымша
ақы біліктілігі жоғары
ғылыми кадрларды
аттестаттау жөніндегі
уəкілетті орган берген
тиісті дипломы болған
кезде белгіленеді жəне
негізгі жұмыс орны
34 АЕК бойынша төленеді.
».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі жəне 4-қосымшаның реттік
нөмірі 7-жолындағы 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа
енгізілетін өзгерісті қоспағанда, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап
туындаған қатынастарға қолданылады.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А. МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 3 мамыр

№241

«Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық
университеті» республикалық
шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорны

Алматы қаласы

».
3. «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің
мəселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы
28 қазандағы № 1111 қаулысында (Қазақстан Республикасының
ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 40, 522-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім
жəне ғылым министрлігі туралы ережеде:
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің
қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде:
реттік нөмірі 15-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«15. «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» республикалық шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны».
4. Əлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға əлеуметтік көмектің
мөлшерін, көздерін, түрлерін жəне оны беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы
№ 320 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж.,
№ 37, 487-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген Əлеуметтік көмек көрсетілетін
азаматтарға əлеуметтік көмек беру қағидаларында:
5-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнында білім беру
гранты бойынша оқитын студенттерге;»;
көрсетілген қаулымен бекітілген əлеуметтік көмек көрсетілетін
азаматтарға əлеуметтік көмек беру мөлшерінде, көздерінде жəне
түрлерінде:
1-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Қазақ
ұлттық қыздар педагогикалық университеті» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнында білім беру
гранты бойынша оқитын студенттер үшін тамақтану нормалары
мөлшерге, көздерге жəне түрлерге 5-қосымшаға сəйкес белгіленеді»;
көрсетілген қаулымен бекітілген əлеуметтік көмек көрсетілетін
азаматтарға əлеуметтік көмек беру мөлшеріне, көздеріне жəне
түрлеріне 5-қосымшаның тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі жəне жоғары
білім беру ұйымдарында оқитын жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балалар арасынан білім алушылар мен
студенттерді жəне Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
министрлігінің «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кəсіпорнында білім беру гранты бойынша оқитын студенттерді
тамақтандыру нормалары».
5. «Шаруашылық жүргізу құқығындағы кейбір республикалық
мемлекеттік кəсіпорындарға байқау кеңестерін енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 20 қарашадағы №
932 қаулысында:
1-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті»;».

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 30 наурыз

№40

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды жүзеге асыру
қағидаларын бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы
30 наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19
наурыздағы жəне «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында валюталық
операцияларды жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.
2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актісі құрылымдық элементінің күші жойылды деп танылсын.
3. Төлем балансы жəне валюталық реттеу департаменті (Қуандықов Ə.Ə.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік
тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он
күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау
жəне оған енгізу үшін жіберуді;
3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3)
тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы
қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
6. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс жəне 2019 жылғы 1 шілдеден
бастап қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Сыртқы істер министрлігі
__________________________
20___ жылғы «___» ________

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті
___________________________
20___ жылғы «___» _________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 30 наурыздағы №40 қаулысымен бекітілген

Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің «Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті» шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорнын қайта атау туралы

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
жүзеге асыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Қазақ
мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті» шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны Қазақстан
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Қазақ ұлттық қыздар
педагогикалық университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (бұдан əрі – кəсіпорын) болып қайта аталсын.
2. Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік
жəне жекешелендіру комитетіне кəсіпорынның жарғысына енгізілетін
тиісті өзгерістерді бекітуге ұсынуды;
2) əділет органдарында мемлекеттік қайта тіркеуді;
3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды
қамтамасыз етсін.
3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.
4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі
жəне ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А. МАМИН
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 3 мамырдағы №241 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер
1. «Алматы қаласының аумағында орналасқан ұйымдар мен
объектілерге қатысты мемлекеттік меншік түрлері туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 9 қарашадағы №1141 қаулысын да (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., №41,
371-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген мемлекеттік республикалық
меншікте қалатын ұйымдардың, сондай-ақ мемлекеттік тұрғын емес
қор объектілерінің тізбесінде:
реттік нөмірі 91-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Қазақ ұлттық қыздар
педагогикалық
91 университеті

2. «Жекешелендіруге жатпайтын мемлекеттік жоғары оқу орындарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2000 жылғы 6 шілдедегі № 1021 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 28, 339-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген жекешелендіруге жатпайтын
мемлекеттік жоғары оқу орындарының тізбесінде:
реттік нөмірі 3-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

Əйтеке би көшесі, 99-үй

».

1. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге
асыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Мемлекеттік
статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы, «Валюталық реттеу
жəне валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі (бұдан əрі
– Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы заң) Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес əзірленген жəне резиденттердің
жəне бейрезиденттердің Қазақстан Республикасында валюталық
операцияларды жүзеге асыру тəртібін айқындайды.
Қағидалар мынадай тəртіпті қамтиды:
валюталық операциялар бойынша төлемдерді жəне (немесе) ақша
аударымдарын жүзеге асыру;
Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында қолма-қол
ақшасыз шетел валютасын сатып алу жəне (немесе) сату;
банктік шот бойынша қолма-қол шетел валютасын алумен, есепке
жатқызумен жəне пайдаланумен байланысты операцияларды жүргізу.
2. Қағидаларда пайдаланылатын ұғымдар Валюталық реттеу
жəне валюталық бақылау туралы заңда көрсетілген мағыналарда
қолданылады.
Қағидаларда мынадай ұғымдар мен қысқартулар да пайдаланылады:
1) БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
2) ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
3) ішкі корпоративтік ақша аударымы – заңды тұлға өзінің
құрылымдық бөлімшелерімен немесе бір заңды тұлғаның құрылымдық
бөлімшелерінің арасында жүзеге асырылатын ақша аударымы;
4) тіркеу куəлігі – Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін
валюталық шартты тіркеу кезінде берілген жəне күшін жоймаған,
белгіленген үлгідегі құжат;
5) Ұлттық Банк – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
6) хабарлама туралы куəлік – Қағидалар қолданысқа енгізілгенге
дейін валюталық шартқа немесе шетелдік банктегі шотқа берілген
жəне күшін жоймаған, белгіленген үлгідегі құжат.
2-тарау. Валюталық операциялар бойынша төлемдерді жəне
(немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру тəртібі
1-параграф. Валюталық операциялар бойынша төлемдерді
жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру
3. Уəкілетті банк резидент немесе бейрезидент Қағидаларға
сəйкес ұсынған құжаттар жəне (немесе) мəліметтер болған жағдайда
валюталық операция бойынша төлемді жəне (немесе) ақша аударымын жүргізеді.
Қағидалардың мақсаттары үшін егер төлем жəне (немесе) ақша
аударымының валютасы Америка Құрама Штаттарының (бұдан əрі
– АҚШ) долларынан басқа валюта болса, төлем жəне (немесе) ақша
аударымы сомасының баламасы операция жүргізілген күнгі валюта

айырбастаудың нарықтық бағамы пайдаланыла отырып есептеледі.
Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы заңның 5-бабы
4-тармағының 3) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі бекіткен Қазақстан Республикасында экспорттықимпорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларында
есептік нөмірді алу талабы қолданылатын экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарттар бойынша төлемдерді жəне (немесе)
ақша аударымын жүргізу ерекшеліктері көзделеді.
4. Резиденттің міндеттемелерін орындау мақсатында бейрезиденттің шетелдік банктегі шотынан резиденттің валюталық операциясы бойынша төлем жəне (немесе) ақша аударымы:
1) резиденттің бейрезиденттен алған қаржылай қарызын үшінші
тұлғалардың шоттарына аударған;
2) өзі тіркелген мемлекеттің заңнамасы бойынша бағалы қағаздар
нарығында кəсіби қызметті жүзеге асыруға құқығы бар бейрезидент резидентке бағалы қағаздар нарығында қаржылық қызметтер
көрсеткен;
3) бейрезидент резидентке тапсырма шарты бойынша қызметтер
көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.
5. Есептік нөмірді алу талабы қолданылатын валюталық шарт бойынша төлемді жəне (немесе) ақша аударымын жүргізген кезде резидент төлем құжаттарында осындай шарттың деректемелерін жəне
есептік нөмірін көрсетеді. Келіп түсетін сомаларды идентификаттау
мақсатында резидент бейрезидентті өз пайдасына ақша аударуға
арналған төлем құжаттарында валюталық шарттың деректемелерін
жəне оның есептік нөмірін көрсету қажеттілігі туралы хабардар етеді.
Есептік нөмірді алу талабы қолданылатын валюталық шарт
бойынша төлемді жəне (немесе) ақша аударымын жүргізген кезде
уəкілетті банк (оның филиалы) төлем құжатында валюталық шарт
деректемелерінің жəне оның есептік нөмірінің болуын тексереді.
Егер капитал қозғалысының операцияларын жүргізуге негіз болатын жəне (немесе) орындалатын шетелдік банктегі шотты пайдалана
отырып төлемдер жəне (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын,
есептік нөмір берілген не тіркеу куəлігі немесе хабарлама туралы куəлік
берілген валюталық шартқа (бұдан əрі – капитал қозғалысы жөніндегі
валюталық шарт) Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы
заңның 5-бабы 4-тармағының 4) тармақшасына сəйкес Ұлттық Банк
бекіткен Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларының 15 жəне 22-тармақтарына сəйкес
жаңа есептік нөмірді алу талап етілетін өзгерістер жəне (немесе)
толықтырулар енгізілсе, төлемді жəне (немесе) ақша аударымын
қолданыстағы есептік нөмірді (тіркеу куəлігінің немесе хабарлама туралы куəліктің нөмірін) пайдалана отырып жүргізуге жол беріледі. Бұл
ретте уəкілетті банк (оның филиалы) резидентке жаңа есептік нөмірді
алу қажеттілігі туралы кез келген нысанда хабарлайды.
Егер валюталық шарт бойынша резиденттің пайдасына келіп түскен
төлем жəне (немесе) ақша аударымы бойынша төлем құжатында
осындай шарттың деректемелері жəне (немесе) оның есептік нөмірі
дұрыс көрсетілмесе немесе болмаса, уəкілетті банк ақшаны есепке
жатқызуды валюталық шарттың деректемелерін жəне (немесе) оның
есептік нөмірін резиденттің жазбаша растауының негізінде жүргізеді.
Валюталық шарт бойынша келіп түскен ақшаны есепке алу үшін
қажетті деректер төлем құжатында болмаған жағдайда, уəкілетті банк
(оның филиалы) келіп түскен сомаларды идентификаттау қажеттілігі
туралы резидентке алдын ала жазбаша хабарлай отырып, оларды жөнелтушінің нұсқауларын сақтау есебіне есепке жатқызады.
Резидент валюталық шарттың деректемелерін жəне оның есептік
нөмірін көрсете отырып, келіп түскен соманың сипаты туралы уəкілетті
банкке (оның филиалына) жазбаша хабарлайды.
6. Егер келіп түскен ақша күнтізбелік бір жүз сексен күннің ішінде
валюталық шарттың деректемелері немесе оның есептік нөмірі бойынша идентификатталмаса не резидент Қағидаларда көзделген
құжаттарды жəне (немесе) мəліметтерді ұсыну жөніндегі өзге
əрекеттерді орындамаса, уəкілетті банк (оның филиалы) мұндай
нұсқауды жөнелтушіге орындамай қайтарады.
7. Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы заңның
7-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда жеке тұлға уəкілетті
банкте шот ашпай жəне (немесе) оны пайдаланбай, Қазақстан
Республикасының аумағында, Қазақстан Республикасынан жəне
Қазақстан Республикасына баламасы он мың АҚШ долларынан
аспайтын сомаға валюталық операция бойынша төлемді жəне (немесе) ақша аударымын жүзеге асырады.
8. Уəкілетті банк экспорт немесе импорт бойынша ұлттық жəне (немесе) шетел валютасын репатриациялау талабын бұзушылықтарды
қоспағанда, уəкілетті банктің клиенттері жол берген, күнтізбелік ай
ішінде өзіне белгілі болған Қазақстан Республикасының валюталық
заңнамасының бұзылу фактілері туралы келесі күнтізбелік айдың
соңғы күнінен кешіктірмей, Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан
бойынша бұзушылық бойынша карточкаға сəйкес Ұлттық Банкке
хабарлайды.
9. Қағидаларға сəйкес талап етілетін ақпаратты уəкілетті банктер берілетін деректердің конфиденциалдылығын жəне бірдей
болуын қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар
ақпаратты кепілдікпен жеткізудің көлік жүйесін пайдалана отырып,
қағаз тасымалдағышта не электрондық тəсілмен ұсынады.
2-параграф. Валюталық операциялар бойынша төлемдерді
жəне (немесе) ақша аударымдарын жүргізу кезінде талап
етілетін құжаттар
10. Валюталық операция бойынша төлем жəне (немесе) ақша
аударымын жүргізген кезде резидент немесе бейрезидент уəкілетті
банкке мынадай құжаттарды ұсынады:
1) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда
жеке тұлғаның ЖСН-ы қамтылған жеке басын куəландыратын құжат
(жеке тұлғалар үшін);
2) Қазақстан Республикасында тұрақты тұру құқығын растайтын
құжат (бар болса) (жеке шетелдік тұлғаға жəне азаматтығы жоқ бетке үшін);
3) Ұлттық Банктің банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге
лицензиясы (бар болса);
4) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша
міндеттемелердің орындауын растайтын не оларды орындау үшін
қажет болатын құжаттардың көшірмелері;
5) валюталық шарт немесе оның көшірмесі. Есептік нөмірін алу
талабы қолданылатын валюталық шарт немесе оның көшірмесі
есептік нөмірді алғаны туралы белгімен ұсынылады (валюталық
шартқа Қағидалар қолданысқа енгізілгеннен кейін берілген есептік
нөмірі үшін);
6) тіркеу куəлігі немесе хабарлама туралы куəлік – Қағидалар
қолданысқа енгізілгенге дейін тіркеу куəлігі немесе хабарлама туралы куəлік алынған жəне есептік нөмір берілмеген капитал қозғалысы
жөніндегі тіркеуге жататын валюталық шарттар немесе шетелдік
банктердегі шоттар үшін.
Валюталық шартты ұсыну мынадай жағдайларда талап етілмейді:
егер валюталық операция бойынша ақша аударымы Қазақстан
Республикасының аумағында резидент-жеке тұлғалар арасында немесе бейрезидент-жеке тұлғалар арасында жүзеге асырылса жəне
өтеусіз болып табылса;
егер валюталық операция бойынша төлем жəне (немесе) ақша
аударымы баламасы он мың АҚШ долларынан аспайтын сомада
жүзеге асырылса жəне төлемнің жəне (немесе) ақша аударымының
жөнелтушісі немесе бенефициары жеке тұлға, шетелдік заңды
тұлғаның филиалы жəне (немесе) өкілдігі немесе бейрезидент-заңды
тұлға болып табылса;
егер валюталық операция бойынша төлем жəне (немесе) ақша
аударымы баламасы он мың АҚШ долларынан аспайтын сомада
жүзеге асырылса жəне бейрезидент-заңды тұлға (төлемнің жəне
(немесе) ақша аударымының жөнелтушісі немесе бенефициары)
осындай төлемнің жəне (немесе) ақша аударымының есептік нөмір
беру талап етілетін валюталық шартты орындауға байланысты емес
екені туралы жазбаны жасаса немесе растаса;
егер валюталық операция бойынша төлемді жəне (немесе) ақша
аударымын жеке тұлға шетелдік банктегі өзінің банктік шотына (өзінің
банктік шотынан) жүзеге асырса.
Резиденттің жəне (немесе) бейрезиденттің міндеттемелерін орындау есебіне резидент үшінші тұлға уəкілетті банк арқылы валюта операция бойынша жүргізетін төлем жəне (немесе) ақша аударымы резидент үшінші тұлға мен атына төлем жəне (немесе) ақша аударымы
жүзеге асырылатын тұлғаның арасындағы өзара міндеттемелердің
сипатын айқындайтын шартты ұсынған жағдайда, егер бұл осындай
төлемді жəне (немесе) ақша аударымын жүзеге асыруға негіз болған
валюталық шартта көрсетілмесе, жол беріледі. Егер валюталық
шарттардың кез келгеніне есептік нөмір алу талабы қолданылса,
онда есептік нөмір беру туралы белгімен немесе тіркеу куəлігінің
көшірмесімен, немесе хабарлама туралы куəліктің көшірмесімен
валюталық шарттың көшірмесі ұсынылады.
Егер резидент жеке тұлға валюталық операция бойынша төлемді
жəне (немесе) ақша аударымын резидент-жеке тұлға жұбайының
(зайыбының) немесе жақын туысының міндеттемелерін орындау есебіне жүзеге асырса, онда валюталық шарт ретінде ақша
жөнелтушінің міндеттемелерін орындау есебіне төлем жəне (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын жеке тұлғаның жұбайы (зайыбы) немесе жақын туысы болып табылатынын растайтын құжат
ұсынылады.
11. Резиденттің немесе бейрезиденттің валюталық операция бойынша төлемді жəне (немесе) ақша аударымын уəкілетті банк шығарған
төлем карточкасын пайдалана отырып жүргізуі Қағидаларға сəйкес
талап етілетін құжаттарды жəне (немесе) мəліметтерді алдын ал
сұратусыз жүзеге асырылады.
Егер осындай операция бойынша төлем жəне (немесе) ақша аударымы баламасы елу мың АҚШ долларына тең болатын немесе
одан жоғары сомаға жүргізілсе, онда резидент немесе бейрезидент
Қағидалардың 14 жəне 15-тармақтарына сəйкес уəкілетті банктің
сұратуы бойынша мəліметтерді ұсынады.
Егер төлемді жəне (немесе) ақша аударымын резидент-заңды
тұлға немесе шетелдік қаржылық емес ұйымның резидент-филиалы
(өкілі) корпоративтік төлем карточкасын пайдалана отырып баламасы
елу мың АҚШ долларына тең болатын немесе одан жоғары сомаға
жүргізсе, онда осындай резидент осындай төлем жəне (немесе) ақша
аударымы жүргізілген күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде уəкілетті
банкке валюталық шартты немесе оның көшірмесін ұсынады.
3-параграф. Валюталық операциялар бойынша төлемдерді
жəне (немесе) ақша аударымдарын жүргізу кезінде талап
етілетін мəліметтер
12. Валюталық шартты ұсыну талап етілетін валюталық операция бойынша төлем жəне (немесе) ақша аударымын жүргізген кезде
жəне жеке тұлғада (ақша жөнелтушісінде немесе ақша бенефициарында) оны ұсыну мүмкіндігі болмаған кезде уəкілетті банк осындай
төлемді жəне (немесе) ақша аударымын жеке тұлға жасаған немесе
растаған мынадай:
1) уəкілетті банкке осындай төлемі жəне (немесе) ақша аударымы
туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына жəне (немесе) Ұлттық Банкке ұсынуын рұқсат ететін;
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2) осы төлемінің жəне (немесе) ақша аударымының есептік нөмір
(резиденттер үшін) алу талап ететін валюталық шартты орындауға
байланысты емес екенін растайтын;
3) осы төлемінің жəне (немесе) ақша аударымының террористік
жəне экстремистік қызметті қаржыландырумен жəне терроризмге не
экстремизмге өзге де қолдау көрсетумен байланысты емес екенін
растайтын жазбалары туралы мəліметтер болған кезде жүргізеді.
13. Жүргізілуі Қазақстан Республикасынан ақшаны əкетуге
бағытталуы мүмкін жəне Валюталық реттеу жəне валюталық
бақылау туралы заңның 21-бабының 2-тармағында айқындалған
валюталық операция бойынша төлем жəне (немесе) ақша аударымы ақша жөнелтуші немесе ақша алушы болып табылатын резидент
уəкілетті банкке осы төлем жəне (немесе) ақша аударымы туралы
ақпаратты валюталық бақылау органдарына беруге рұқсат беру туралы мəліметтер болған кезде жүзеге асырылады.
Осы рұқсат еркін нысанда ресімделеді. Жүргізілуі Қазақстан
Республикасынан ақшаны əкетуге бағытталуы мүмкін валюталық
операцияларды жүзеге асыруға негіз болатын валюталық шарт
шеңберіндегі валюталық операциялар бойынша барлық төлемдерге
жəне (немесе) ақша аударымдарына қатысты бір рұқсат беруге жол
беріледі.
14. Резидент баламасы елу мың АҚШ долларына тең болатын немесе одан жоғары сомаға Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау
туралы заңның 15-бабына сəйкес хабарлауға жататын төлемді жəне
(немесе) ақша аударымын жүргізген кезде Қағидаларға 2-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша, оның ішінде:
егер осы деректер төлем құжатында көрсетілген деректермен сəйкес келмесе, төлем құжаты бойынша жөнелтушінің жəне
бенефициардың тіркелген елін;
ішкі корпоративтік ақша аударымының белгісін;
төлем жəне (немесе) ақша аударымы жүргізілетін валюталық
операцияның кодын;
төлем құжаты бойынша жөнелтушімен жəне бенефициармен
сəйкес келмеген жағдайда, валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші
жəне (немесе) ақша алушы туралы мəліметтерді;
төлем құжаты бойынша жөнелтушімен жəне бенефициармен сəйкес келмеген жағдайда, валюталық шарт бойынша ақша
жөнелтушінің жəне ақша алушының тіркелген елін;
валюталық шарттың деректемелерін жəне валюталық шарттың
есептік нөмірін (ол болған кезде) көрсете отырып валюталық операция туралы мəліметтерді ұсынады.
Валюталық операцияның кодын жəне осы тармақта көрсетілген
өзге мəліметтерді көрсету мақсаты үшін уəкілетті банктің сұратуы
бойынша резидент-заңды тұлға құрылтай құжаттарын ұсынады.
15. Бейрезидент баламасы елу мың АҚШ долларына тең болатын немесе одан жоғары сомаға Валюталық реттеу жəне валюталық
бақылау туралы заңның 15-бабына сəйкес хабарлауға жататын
төлемді жəне (немесе) ақша аударымын жүргізген кезде уəкілетті
банкке Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша валюталық
операция бойынша мынадай мəліметтерді ұсынады:
1) егер осы деректер төлем құжатында көрсетілген деректермен сəйкес келмесе, төлем құжаты бойынша жөнелтушінің жəне
бенефициардың тіркелген елі;
2) төлем жəне (немесе) ақша аударымы жүргізілетін валюталық
операцияның коды;
3) ішкі корпоративтік ақша аударымының белгісі.
16. Қ ағидалардың 14 жəне 15-тармақтарында көрсетілген
валюталық операция бойынша төлем жəне (немесе) ақша аударымы
туралы мəліметтерді уəкілетті банкке клиент ұсынады немесе уəкілетті
банк клиент ұсынған құжаттардың жəне (немесе) мəліметтердің
негізінде өзі дербес көрсетеді.
Валюталық бақылау агенті ретінде уəкілетті банк клиент ұсынған
мəліметтердің жəне ұсынылған валюталық шарттың негізінде
валюталық операцияның кодын көрсетудің дұрыстығын тексереді
жəне қажет болған кезде клиент көрсеткен деректерді түзетеді.
3-тарау. Қазақстан Республикасының
ішкі валюта нарығында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын
сатып алу жəне (немесе) сату тəртібі
17. Резиденттер жəне бейрезиденттер, жеке тұлғалар мен уəкілетті
банктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының ішкі валюта
нарығында уəкілетті банктердегі банктік шоттар арқылы қолма-қол
ақшасыз шетел валютасын сатып алуды жəне (немесе) сатуды қолмақол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сатуға өтінімдер
негізінде жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында уəкілетті
банктердегі банктік шоттар арқылы қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алуды жəне (немесе) сатуды ішкі корпоративтік
ақша аударымын бұдан əрі жүзеге асыру мақсатында шетелдік
қаржылық емес ұйымдардың (резиденттер жəне бейрезиденттер)
филиалдары (өкілдіктері) бұл аударымның ішкі корпоративтік болып
табылатындығын растайтын құжат негізінде жүзеге асырады.
18. Уəкілетті банктерді қоспағанда, резидент-заңды тұлғалар
қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алуға өтінімді ресімдеу
кезінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу мақсатын
көрсетеді.
Бейрезидент-заңды тұлғалар ұлттық валютамен уəкілетті банктердегі банктік шоттар арқылы қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алуға немесе сатуға өтінімді ресімдеу кезінде қолма-қол ақшасыз
шетел валютасын сатып алу немесе сату мақсатын көрсетеді.
19. Уəкілетті банктерді қоспағанда, резидент-заңды тұлғалар шетел валютасындағы міндеттемелерді орындауға байланысты емес
мақсаттарға бір уəкілетті банктен бір операция күні ұлттық валютаға
қолма-қол ақшасыз шетел валютасын баламасы бір жүз мың АҚШ
долларынан аспайтын сомаға сатып алады.
Шетел валютасындағы міндеттемелерді орындауға байланысты
емес мақсаттарға шетел валютасын шетел банктеріндегі меншікті
шоттарға аудару, шетел валютасындағы өтеусіз трансферттер,
сондай-ақ шетел валютасын уəкілетті банктердегі шоттарға орналастыру жатады.
20. Резидент-заңды тұлға (уəкілетті банкті қоспағанда) баламасы
бір жүз мың АҚШ долларынан асатын сомаға қолма-қол ақшасыз
шетел валютасын ұлттық валютамен сатып алуға өтінімді ресімдеу
кезінде өтінімге валюталық шарттың көшірмесін қоса отырып, сатып
алынатын шетел валютасының мақсаты мен сомасын растайды, ол
бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында қолма-қол ақшасыз
шетел валютасы сатып алынады.
Егер валюталық шартқа есептік нөмірді алу талабы қолданылатын
болса, онда есептік нөмір тағайындау туралы белгімен немесе
тіркеу куəлігінің көшірмесімен, немесе хабарлама туралы куəліктің
көшірмесімен бірге валюталық шарттың көшірмесі ұсынылады.
Уəкілетті ұйымдардың уəкілетті банктен ұлттық валютаға қолмақол ақшасыз шетел валютасын сатып алуы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған
қолданыстағы лицензия жəне оған қолданыстағы қосымшаның
(қолданыстағы қосымшалардың) негізінде жүзеге асырылады.
21. Резидент-заңды тұлғаның (уəкілетті банкті қоспағанда) баламасы бір жүз мың АҚШ долларынан асатын сомаға қолма-қол
ақшасыз шетел валютасын ұлттық валютамен сатып алуға өтінімді
орындау кезінде уəкілетті банк өтінімде көрсетілген шетел валютасын сатып алу мақсатын жəне сомасын шетел валютасын сатып алу
мақсатын жəне сомасын растайтын валюталық шартпен, сондай-ақ
осы валюталық шарт негізінде Шетел валютасын ұлттық валютаға
сатып алу қағидаларына сəйкес бұрын жүзеге асырылған қолда бар
мəліметтермен салыстырып тексерді.
Бір валюталық шарт бойынша резидент-заңды тұлғаның өтінімі
негізінде есептелген қолма-қол ақшасыз шетел валютасын ұлттық
валютамен сатып алудың жалпы сомасын валюталық шарттың сомасынан асыруға рұқсат етілмейді.
22. Резидент-заңды тұлға Қағидалардың 19 жəне 20-тармақтарына
сəйкес сатып алынған қолма-қол ақшасыз шетел валютасын ол
бойынша бұрын сатып алынған қолма-қол ақшасыз шетел валютасы пайдаланылатын міндеттемелерді орындау мақсатында басқа
валюталық шарттың көшірмесімен қоса қолма-қол ақшасыз шетел валютасы сатып алынған, бұрын ресімделген өтінімге қосымша өтінімді
уəкілетті банкке ұсынған кезде басқа валюталық шарт бойынша шетел валютасындағы міндеттемелерді орындауға байланысты өзге де
мақсаттарға пайдалануға рұқсат етіледі.
Қағидалардың 19 жəне 20-тармақтарына сəйкес сатып алынған
қолма-қол ақшасыз шетел валютасы резидент-заңды тұлға қолмақол ақшасыз шетел валютасы сатып алынған өтінімде не бұрын
ресімделген өтінімге қосымша өтінімде көрсеткен мақсаттарға
қолданылады.
23. Уəкілетті банк резидент-заңды тұлғаның Қағидалардың 19, 20
жəне 22-тармақтарына сəйкес ресімделген қолма-қол ақшасыз шетел
валютасын ұлттық валютамен сатып алуға өтінімін, егер:
өтінімде көрсетілген шетел валютасын сатып алу мақсаты жəне
сомасы валюталық шарттың көшірмесімен расталмаса;
бір валюталық шарт бойынша резидент-заңды тұлғаның өтінімі
негізінде есептелген қолма-қол ақшасыз шетел валютасын ұлттық
валютамен сатып алу сомасы осындай валюталық шарттың сомасынан асып кетсе;
бір заңды тұлға бір уəкілетті банк арқылы резидент-заңды тұлғаның
өтінімі негізінде есептелген шетел валютасындағы міндеттемелерді
орындауға байланысты емес мақсаттарға бір операция күні ұлттық
валютаға қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу сомасы баламасы бір жүз мың АҚШ долларынан асып кетсе орындауға
қабылдамайды.
4-тарау. Қолма-қол шетел валютасын алуға, есепке жатқызуға
жəне пайдалануға байланысты уəкілетті банктегі
банктік шот бойынша операцияларды жүргізу тəртібі
24. Жеке тұлғалар уəкілетті банктердегі өздерінің банктік шоттарынан (өздерінің банктік шоттарына) қолма-қол шетел валютасын
шектеусіз алады (салады).
25. Заңды тұлғаларға жəне шетелдік ұйымдардың филиалдарына
(өкілдіктеріне) Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы
заңның 7-бабында көрсетілген жағдайларда жеке тұлғалармен есеп
айырысуларды жүзеге асыру үшін уəкілетті банктегі өздерінің банктік
шоттарынан қолма-қол шетел валютасын алуына рұқсат етіледі.
26. Заңды тұлға немесе шетелдік ұйымның филиалы (өкілдігі) жеке
тұлғаға оның Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге іссапарға
баруына байланысты шығыстарды, оның ішінде өкілдік шығыстарды
төлеу жөніндегі валюталық операцияны жүзеге асыру мақсаттары
үшін өзінің банктік шотынан қолма-қол шетел валютасын алған кезде уəкілетті банкке жеке тұлғаларға жүзеге асырылатын төлемдерді
растайтын жəне алынатын қолма-қол шетел валютасының сомасына
нұсқауды қамтитын құжаттарды ұсынады. Осындай құжаттар ретінде
бұйрықты, өкімді, шешімді, іссапар шығыстарының сметасын ұсынуға
жол беріледі.
(Соңы 14-бетте)
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(Соңы. Басы 13-бетте)

Жеке тұлғаға оның Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге
іссапарға баруына байланысты шығыстарды, оның ішінде өкілдік
шығыстарды корпоративтік төлем карточкасын пайдалана отырып
төлеу жөніндегі валюталық операцияны жүзеге асыру мақсаттары
үшін қолма-қол шетел валютасы алынған жағдайда көрсетілген
құжаттар осындай алынған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде
уəкілетті банкке ұсынылады.
27. Жеке тұлғаға оның Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге іссапарға баруына байланысты шығыстарды, оның ішінде өкілдік
шығыстарды төлеу жөніндегі валюталық операцияны жүзеге асыру мақсаттарына алынған қолма-қол шетел валютасы көрсетілген
мақсатқа (толық немесе ішінара) пайдаланылмаса, пайдаланылмаған
қолма-қол шетел валютасы қызметкерлердің іссапар мерзімі
аяқталған соң он жұмыс күні ішінде заңды тұлғаның немесе шетелдік
ұйым филиалының (өкілдігінің) уəкілетті банктегі банктік шотына
міндетті түрде есепке жатқызылады.
Заңды тұлға немесе шетелдік ұйымның филиалы (өкілдігі) қолмақол шетел валютасын уəкілетті банктегі өзінің банктік шотына есепке жатқызған кезде кассалық кіріс ордерінде өзінің қолма-қол шетел
валютасын алу негізін көрсетеді.
28. Уəкілетті банк Қағидалардың 8-тармағына сəйкес Ұлттық Банкке
Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы заңның 7-бабында көзделген жағдайларда қолма-қол шетел валютасын есепке
жатқызуды қоспағанда, қолма-қол шетел валютасын заңды тұлғаның
немесе шетелдік ұйым филиалының (өкілдігінің) банктік шотына есепке жатқызу фактісі туралы хабарлайды.
29. Қағидалардың 25, 26, 27-тармақтары дипломатиялық жəне оған
теңестірілген өкілдіктерге, Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттердің консулдық мекемелеріне қолданылмайды.
Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
жүзеге асыру қағидаларына 1-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Бұзушылық бойынша карточка» нысаны
№_________
есепті кезең: ______ жылғы ______ айы бойынша

Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: уəкілетті банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың соңғы күніне
дейінгі мерзімде.
Нысан
Уəкілетті банктің атауы __________________________
Ақпарат түрі

10
11

Банктің клиентi бойынша ақпарат:
атауы (заңды тұлғалар немесе заңды
тұлғалардың филиалдары (өкілдіктері) үшiн)
тегі, аты, əкесінің аты (жеке тұлғалар үшiн)
БСН (заңды тұлғалар немесе заңды
тұлғалардың филиалдары (өкілдіктері) үшiн)
ЖСН (жеке тұлғалар үшiн)
клиенттің белгiсi:
1 - заңды тұлға, 2 - жеке тұлға, 3- заңды
тұлғаның филиалы (өкілдігі)
тұрақты тұратын (орналасқан) жері
облыс коды
Валюталық операция бойынша ақпарат:
күні
сомасы
валютасы
Бұзушылық жөнiндегi ақпарат:
түрi
бұзушылықтың сипаты
валюталық шарттың нөмірі (бос орынсыз
көрсетіледі)
валюталық шарттың күні (ЖЖЖЖ/АА/КК
форматында)
есептік нөмірі (бар болса)
валюталық шарт бойынша өзге ақпарат (бар
болса)
бұзушылық бойынша қосымша мəліметтер

12
13
14
15
16
20
21
22
23
30
31
32
33
34
35
36
37

40
41
42

43
44
45

ЖСН немесе БСН (бар болса)
Экономика секторының коды
Резиденттілік елінің коды
Валюталық шарт бойынша ақша алушы
туралы ақпарат (төлем құжатында
көрсетілген бенефициармен сəйкес
келмеген жағдайда толтырылады)
Резиденттілік белгісі
Жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты
(бар болса)
Заңды тұлғаның, оның филиалының
(өкілдігінің) атауы
ЖСН немесе БСН (бар болса)
Экономика секторының коды
Резиденттілік елінің коды
«Валюталық операция туралы мəліметтер»
нысанына қосымша
«Валюталық операция туралы мəліметтер»
нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Валюталық операция
туралы мəліметтер» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы»
Қазақстан Республикасы 2018 жылғы 2 шілдедегі Заңының 15-бабы
2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысан тиісті төлем құжатына қосымша ретінде толтырылады.
2-тарау. Нысанды толтыру

Индекс: KN1

Жол
коды

33
34
35
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Бұзушылық
бойынша
ақпарат

4. 01, 02, 11, 12-жолдарды резидент-клиенттер мен бейрезиденттер
толтырады. 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45-жолдарды тек резиденттер толтырады.
5. 01-жол Түсіндірмеге қосымша болып табылатын валюталық
операциялар кодының кестесіне сəйкес толтырылады.
6. 11, 12, 35, 45-жолдарда «Елдердің атауларын жəне олардың
əкімшілік-аумақтық бөлімшелерін белгілеуге арналған кодтар.
1-бөлім. Елдердің кодтары» 06 ИСО 3166.1 - 2013 ҚР ҰЖ Қазақстан
Республикасының ұлттық жіктеуіне сəйкес резиденттілік елінің екі
мəнді коды көрсетіледі.
Резиденттілік елі – заңды тұлғаны, заңы тұлғаның құрылымдық
бөлімшесін тіркеу елі немесе жеке тұлғаның тұрақты тұру елі
(азаматтық немесе Қазақтан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес ұсынылған құқық негізінде).
7. 31, 34, 41, 44-жолдар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген, «Экономика секторларының
жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы
31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының
жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сəйкес толтырылады.
«Валюталық операция туралы мəліметтер» нысанын
толтыру бойынша түсіндірмеге қосымша
Валюталық операциялар кодтары

Басшы (Бас бухгалтер)
_____________ _______ ___________________________________
(лауазымы)
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Орындаушы ______ _________________ телефоны ___________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің
аты (бар болса))
20 ____ жылғы «____» _____________
Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Бұзушылық бойынша карточка» нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Бұзушылық бойынша
карточка» нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Бұзушылық бойынша карточка» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру жөніндегі талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы»
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабы
3- тармағының 3) тармақшасына сəйкес əзірленді.
2-тарау. Нысанды толтыру
3. Ақпарат Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген жағдайларда
ұсынылады.
4. Коды 11-жолда жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты (бар
болса) немесе заңды тұлғаның немесе заңды тұлға филиалының
(өкілдігінің) атауы көрсетіледі.
5. Коды 16-жолда ҚР МЖ 11-2009 «Əкiмшiлiк-аумақтық объектiлердiң жiктеуішi» Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуішіне
сəйкес облыс кодының бастапқы 2 цифры көрсетiледi.
6. Коды 21, 22, 23-жолдар құжаттар немесе ақпарат беру мерзiмдерi
бұзылған жағдайларда толтырылмайды.
7. Коды 21-жолда валюталық заңнаманы бұза отырып валюталық
операция жүргiзiлген күн көрсетiледi.
8. Коды 22-жолда валюталық заңнаманы бұза отырып жүргiзiлген
валюталық операциялардың сомасы операция валютасының мың
бiрлiгiмен көрсетiледi.
9. Коды 23-жолда валюталық заңнаманы бұза отырып жүргiзiлген
валюталық операция бойынша валюта кодының ҚР ҰЖ 07 ISO 42172012 «Валюталарды жəне қорларды белгiлеуге арналған кодтар»
Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішiне сəйкес əріппен
берілген белгісі көрсетiледi.
10. Коды 31-жолда мəтіндік форматтағы бұзушылықтың түрi
көрсетiледi.
11. Коды 32-жолда бұзушылықтың қысқаша сипаты мəтiндiк форматта келтiрiледi.
12. Коды 34, 35, 36-жолдар валюталық заңнама бұзыла отырып
жүргiзiлген валюталық операция бойынша валюталық шарт болған
кезде толтырылады.
Қазақстан Республикасында валюталық
операцияларды жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымша
Нысан
Валюталық операциялар туралы мəліметтер
Уəкілетті банктің коды __________________________________
Төлем құжатының нөмірі_______________ Күні _______________
Жолдың
Ақпарат түрі
Ақпарат
коды
01
Валюталық операцияның коды
02
Аударым белгісі («1» – 2)
ішкі
корпоративтік аударым; «0» - өзге төлем
(аударым))
10
Төлем құжатында көрсетілген төлем жəне
(немесе) ақша аударымының жөнелтушісі
жəне бенефициары туралы ақпарат
11
Жөнелтуші резиденттілігі елінің коды
12
Бенефициар резиденттілігі елінің коды
20
Валюталық шарт туралы ақпарат:
21
Шарттың нөмірі (атауы, бар болса)
22
Шарттың күні
23
Шарттың есептік нөмірі (бар болса)
24
Валюталық шарт бойынша өзге ақпарат
(бар болса)
Валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші
30
туралы ақпарат (төлем құжатында
көрсетілген ақша жөнелтушімен сəйкес келмеген жағдайда толтырылады)
31
Резиденттілік белгісі
32
Жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты
(бар болса)
Заңды тұлғаның, оның филиалының
(өкілдігінің) атауы

1-кесте

Валюталық
операциялар
Операциялардың атауы
кодтары
1.Банктік шоттарды қолдана отырып жүргізілетін операциялар
11. Сыртқы сауда-саттық операциялары (тауарлар, жұмыстар,
көрсетілетін қызметтер), оның ішінде комиссиялар жəне
электрондық ақшаны сатып алу/өтеу шарттары бойынша
11.1 тауарлар үшін төлемдер:
1111
Қазақстан Республикасының аумағына əкелінетін
тауарлар үшін төлемдер;
1112
Қазақстан Республикасының аумағынан əкетілетін
тауарлар үшін төлемдер;
1113
Қазақстан Республикасының аумағында жəне
оларды Қазақстан Республикасынан тыс əкетпей
сатып алынған немесе сатылған тауарлар үшін
төлемдер;
1114
Қазақстан Республикасынан тыс жəне оларды
Қазақстан Республикасының аумағына əкелмей
сатып алынған немесе сатылған тауарлар үшін
төлемдер;
11.2 жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін төлемдер:
1121
бейрезиденттің резидентке орындаған жұмыстары
немесе көрсеткен қызметтері үшін төлемдер;
1122
резиденттің бейрезидентке орындаған жұмыстары
немесе көрсеткен қызметтері үшін төлемдер;
1123
резиденттің резидентке орындаған жұмыстары немесе көрсеткен қызметтері үшін төлемдер;
1124
бейрезиденттің бейрезидентке орындаған
жұмыстары немесе көрсеткен қызметтері үшін
төлемдер
11.3 электрондық ақшаларды қолдана отырып жүргізілетін
операциялар
1131
эмитенті резидент болып табылатын электрондық
ақшаларды қолдана отырып жүргізілетін операциялар
1132
эмитенті бейрезидент болып табылатын
электрондық ақшаларды қолдана отырып
жүргізілетін операциялар
11.4 өзге төлемдер:
1141
тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттары бойынша ілеспе
төлемдер
1142
қате есепке жазылған сомаларды, ұсынылмаған
тауарлар, көрсетілмеген қызметтер, орындалмаған
жұмыстар үшін төлемдерді қайтару
1143
тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға,
қызметтерді көрсетуге шарттар бойынша өзге
төлемдер
12. Жылжымайтын мүлікті, басқа жабдықты жəне көлік
құралдарын (сатып алу жəне сатудан басқа), өндірілмеген
қаржылық емес активтерді, зияткерлік меншік нысандарын,
материалдық емес активтерді қолдана отырып жүргізілген операциялар
12.1. тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуды, зияткерлік меншік
нысандарына толығымен айырықша құқықты қоса алғанда, меншік
құқығын иелену
1211
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті,
өндірілмеген қаржылық емес активтерді (жер,
оның қойнауы) қоспағанда, жылжымайтын мүлікке
меншік құқығын иелену
1212
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікке
меншік құқығын иелену
1213
зияткерлік меншік нысандарына толығымен
айырықша құқықты иелену
1214
өзге материалдық емесе активтерге меншік
құқығын иелену
12.2. ағымдағы жалдау (жер қойнауын пайдалану құқығын қоса
алғанда), айырықша құқықты ішінара иелену
1221
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті, өндірілмеген қаржылық емес активтерді (жер, оның қойнауы) қоспағанда, жылжымайтын мүлікті жалдау
1222
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті жалдау
1223
жабдықты жəне көлік құралдарын жалдау
1224
зияткерлік меншік нысандарына ішінара айырықша
құқықты иелену
1225
өзге материалдық емесе активтерді пайдаланғаны
үшін лицензиялық жəне өзге төлемдер
12.3. қаржы лизингі немесе кейіннен сатып алумен жалдау
1231
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті
қоспағанда, кейіннен сатып алумен жылжымайтын
мүлікті жалдау
1232
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүліктің
қаржылық лизингі
1233
жабдықтың жəне көлік құралдарының қаржылық
лизингі

13.2. брокерлік қызмет көрсету, портфельді инвестициялық
басқару (егер қаржы құралын анықтау мүмкіндігі болмаса)
шарттарының аясында
1321
брокермен, басқарушы компания - резидентпен
жасалған шарттар бойынша операциялар
1322
брокермен, басқарушы компаниямен, бейрезидент
- инвестициялық банкпен жасалған шарттар бойынша операциялар
13.3. мүлікті сенімгерлік басқару, трастілер
1331
резидент-сенімгерлік басқарушымен жасалған
шарттар бойынша операциялар
1332
бейрезидент-сенімгерлік басқарушымен жасалған
шарттар бойынша операциялар
13.4. бірлескен қызмет қатысушысының міндеттемелерін
орындауы (1, 2 немесе 3.1-бөлімдерге енгізілген операцияларды
қоспағанда)
1341
бірлескен қызметті Қазақстан Республикасының
аумағында жүзеге асыруды көздейтін шарттар бойынша операциялар
1342
бірлескен қызметті Қазақстан Республикасынан
тыс жүзеге асыруды көздейтін шарттар бойынша
операциялар
13.5. өзге төлемдер
1351
өзге төлемдер: ілеспе төлемдер (айыппұлдар,
өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, комиссиялар),
қате есепке жазылған сомаларды қайтару жəне
қаржы құралдарын, электрондық ақшаларды қолдана отырып жүргізілген операциялар бойынша,
брокерлік қызмет көрсету, портфельді инвестициялық басқару, сенімгерлік басқару, траст,
бірлескен қызмет шарттары бойынша басқа да
төлемдер
14. меншік шоттары жəне сауда-саттық емес операциялар бойынша төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары
14.1. меншік шоттары бойынша
1411
басқа резидент-банкте меншік шотқа (меншік шоттан) ақша аудару
1412
шетелдік банкте меншік шоттан (меншік шотқа)
ақша аудару
1413
резидент-банктегі шоттан қолма-қол шетел валютасын алу
1414
резидент-банктегі шотты толтыру үшін қолма-қол
шетел валютасын салу
1415
банктің клиенттен ұлттық валютаға шетел валютасын сатып алуы
1416
банктің клиентке ұлттық валютаға шетел валютасын сатуы
1417
банктің клиенттен (клиентке) шетел валютасын
басқа шетел валютасына сатып алуы (сатуы)
1418
өзге валюталық құндылықтарды сатып алу/сату
14.2. үшінші тұлғалардың (мемлекеттік органдардың, басқа
ұйымдар мен жеке тұлғалардың) пайдасына төлемдер жəне
(немесе) ақша аударымдары
1421
өтеусіз аударымдар, өтеусіз қаржылық көмек,
мүшелік жарналар жəне үшінші тұлғалардың пайдасына басқа да төлемдер жəне (немесе) ақша
аударымдары
1422
резидент-банкте үшінші тұлғаның шотын толтыру
үшін қолма-қол шетел валютасын енгізу
1423
төлем карталарын қолдана отырып жүргізілген
төлемдер (егер операция басқаша жіктелмесе)
1424
баждар, салықтар, айыппұлдар, сот шешімдерін
жəне басқаларды төлеу
1425
зейнетақы, жалақы, іссапар шығындарын төлеу
1426
банктік шоттар бойынша сыйақы жəне комиссиялар
14.3. өзге операциялар
1431
өзге төлемдер: өзге төлемдер: ілеспе төлемдер
(айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, комиссиялар), қате есепке жазылған сомаларды қайтару жəне 14.1. жəне 14.2-бөлімдерге
енгізілмеген басқа да операциялар
2. Банктік шоттарды қолданбай жүргізілген операциялар
21.Клиенттерден валюталық құндылықтарды сатып алу (қолмақол шетел валютасын қоспағанда)
2101
чектер, вексельдер жəне басқа төлем құжаттарын
сатып алу
2102
тазартылған алтыннан жасалған өлшеуіш
құймаларды жəне басқа да валюталық
құндылықтарды сатып алу
22. Клиенттерге валюталық құндылықтарды сату
(қолма-қол шетел валютасын қоспағанда)
2201
чектер, вексельдер жəне басқа төлем құжаттарын
сату
2202
тазартылған алтыннан жасалған өлшеуіш
құймаларды жəне басқа да валюталық
құндылықтарды сату
23. Шот ашпай жүргізілетін төлемдер жəне (немесе) ақша
аударымдары
2301
Қазақстан Республикасының аумағындағы төлем
жəне (немесе) ақша аударымы
2302
Қазақстан Республикасынан тыс жіберілген немесе шетелден алынған төлем жəне (немесе) ақша
аударымы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 30 наурыздағы №40 қаулысына қосымша
Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актісінің
құрылымдық элементінің тізбесі
1. «Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сəуірдегі №154 қаулысы
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7701
болып тіркелген, 2012 жылғы 25 тамызда «Егемен Қазақстан»
газетінде №551-556 (27629) жарияланған).
2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 сəуірдегі № 110 қаулысымен
бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 34-тармағы (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8505 болып тіркелген, 2013
жылғы 6 тамызда «Заң газеті» газетінде № 115 (2316) жарияланған).
3. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
«Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге
асыру қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 28 сəуірдегі №
154 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы
16 наурыздағы № 32 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10777 болып тіркелген, 2015 жылғы
30 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
4. «Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге
асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сəуірдегі № 154 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №
264 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 13580 болып тіркелген, 2016 жылғы 16 мамырда
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
5. «Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге
асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сəуірдегі № 154 қаулысына
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 250 қаулысы
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 16537 болып тіркелген, 2018 жылғы 19 наурызда Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкінде жарияланған).
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 15 сəуірдегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18512 болып енгізілді.

12.4. өзге төлемдер
өзге төлемдер: ілеспе төлемдер (айыппұлдар,
өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, комиссиялар),
қате есепке жазылған сомаларды қайтару жəне
жылжымайтын мүлікті, басқа жабдықты жəне
көлік құралдарын (сатып алу жəне сатудан басқа),
өндірілмеген қаржылық емес активтерді, зияткерлік
меншік нысандарын, материалдық емес активтерді
қолдана отырып жүргізілген операциялар бойынша
басқа да төлемдер
13. Қаржы құралдарын қолдана отырып жүргізілген операциялар

Қазақстан Республикасында экспорттықимпорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру
қағидаларын бекіту туралы

13.1. қарыздар, капиталға қатысу құралдары, бағалы қағаздар,
туынды қаржы құралдары
1311
қаржы құралдары бойынша төлемдер: қарыздар
(беру жəне өтеу), капиталға қатысу құралдары
(жарғылық капиталды қалыптастыру (сатып алу,
сату), бағалы қағаздар (сатып алу, сату, өтеу) жəне
олар бойынша кірістерді төлеу (сыйақы, дивидендтер, бөлінген пайда)
1312
туынды қаржы құралдары бойынша төлемдер
жəне олар бойынша кірістерді төлеу

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы
30 наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы жəне «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы»
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында экспорттықимпорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.
2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының
күші жойылды деп танылсын.
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 30 наурыз

№42

Алматы қаласы

3. Төлем балансы жəне валюталық реттеу департаменті
(Қуандықов Ə.Ə.) Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік
тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он
күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау
жəне енгізу үшін жіберуді;
3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3)
тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы
қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
6. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс жəне 2019 жылғы 1 шілдеден
бастап қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 30 наурыздағы №42 қаулысымен бекітілді
Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар)
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы
30 наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19
наурыздағы жəне «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау
туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі (бұдан əрі – Валюталық реттеу
жəне валюталық бақылау туралы заң) Қазақстан Республикасының
Заңдарына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан Республикасында
экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру тəртібін
айқындайды.
Экспорттық-импорттық валюталық бақылау – бұл Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – Ұлттық Банк), басқа
да мемлекеттік органдар өз құзыреттері шеңберінде жəне уəкілетті
банктер экспорттаушылардың немесе импорттаушылардың экспорт
немесе импорт бойынша шетел жəне (немесе) ұлттық валютаны репатриациялау талабын (бұдан əрі – репатриациялау талабы) орындауын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асыратын шаралар кешені.
Қағидаларда:
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша
есептік нөмірлерді алу;
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша
репатриациялау талаптарының орындалуын бақылау;
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша
ақша қозғалысының жəне міндеттемелердің өзге де орындалуының
мониторингі;
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттарды есептік
тіркеуден алу тəртібі қамтылады.
2. Осы Қағидаларда қолданылған ұғымдар Валюталық реттеу жəне
валюталық бақылау туралы заңда жəне «Электрондық құжат жəне
электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы
Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген мағыналарда
пайдаланылады.
Осы Қағидалардың мақсаттары үшін сондай-ақ мынадай ұғымдар
пайдаланылады:
1) тіркеу журналы – есептік нөмірлер берілген экспорт немесе
импорт жөніндегі валюталық шарттарды тіркеу үшін есептік тіркеу
банкі жүргізетін журнал;
2) есептік тіркеу – экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шартқа есептік нөмір беру, осындай шарт шеңберінде міндеттемелердің
орындалуы жөнінде есеп жүргізу жəне есептілік ұсыну;
3) есептік тіркеу банкі – репатриациялау талабының орындауын
бақылау үшін есептік тіркеуді жүзеге асыратын уəкілетті банк (оның
филиалы) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалы;
4) есептік нөмір – экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шартқа берілген жəне валюталық операциялар бойынша есеп пен
есептілікті қамтамасыз етуге арналған сəйкестендіру нөмірі;
5) репатриациялау мерзімі – экспорттаушы немесе импорттаушы тараптардың экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт
бойынша міндеттемелерін орындау талаптары негізінде есептейтін:
экспорт күні мен экспортты төлеуге валюта келіп түскен күн;
импорт бойынша төлем жəне (немесе) ақша аударымы күні мен
бейрезидент міндеттемелерін орындамаған жəне (немесе) толық
орындамаған жағдайда импорт бойынша пайдаланылмаған аванстық
төлем қайтарылған күн;
импорт бойынша төлем жəне (немесе) ақша аударымы күні мен
валюталық шартта пайдаланылмаған аванстық төлемді қайтару
мерзімі болмаған жағдайда импорт күні арасындағы уақыт кезеңі;
6) экспорттаушы немесе импорттаушы – экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт жасаған, сондай-ақ экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша талап қоюдың өтуі нəтижесінде
бейрезидентке талап қою құқығын қабылдаған немесе осындай шарт
бойынша борышты аудару нəтижесінде бейрезидент алдындағы борышты қабылдаған Қазақстан Республикасының резиденті (заңды
тұлға, оның филиалы, сондай-ақ дара кəсіпкер).
3. Валюталық бақылау құжаттары репатриациялау талабының
орындауын бақылауды жүзеге асыру кезінде қағаз тасымалдағышпен
немесе электрондық тəсілмен түскен ақпарат жəне (немесе) құжаттар,
оның ішінде орындалған жұмыстар актілері, көрсетілген қызметтер
актілері, нақты өткізілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген
қызметтер,үшін шот-фактуралар, инвойстар, тауарларға арналған
декларациялар, жанама салықтарды төлеу немесе қосылған құн
салығынан жəне (немесе) акциздерден босату туралы растауы бар
тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың төленгенi туралы
өтiнiштер (бұдан əрі – тауарларды əкелу туралы өтiнiш), жанама
салықтардың төлену фактісін растау туралы хабарлама (босату не
төлеудің өзге тəртібі), шетелдік банкте ашылған шот бойынша ақша
қозғалысы туралы үзінді-көшірме, салыстырып тексерулер актілері
жəне экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың талаптарына сəйкес басқа құжаттар болып табылады.
4. Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер экспортының немесе импортының күні:
1) тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың (бұдан əрі
– Одақ) кеден шекарасы арқылы өткізген кезде – тауарлардың
шығарылған, тауарларға арналған декларациясында көрсетілген,
сыртқы сауданың кедендік статистикасында экспорт немесе импорт
ретінде есепке алынатын тауарды кедендік рəсіммен орналастыруды растайтын күні;
2) тауарларды Одақтың кедендік аумағының ішінде өткізген кезде:
импорт үшін – тауарды есепке қабылдаған, тауарларды əкелу туралы өтініште көрсетілген күн;
экспорт үшін – шот-фактураның тауарларды əкелу туралы өтініште
көрсетілген күні;
3) осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларында көрсетілмеген
жағдайларда:
өзара сауданың кедендік статистикасында экспорт немесе импорт
ретінде есепке алынатын тауардың кедендік рəсіммен орналастырылуын растайтын тауарларға арналған декларацияда көрсетілген,
тауарлардың шығарылған күні – егер тауарларға арналған декларация ресімдесе;
тауарлардың берілуін, жұмыстардың орындалуын, қызметтердің
көрсетілуін растайтын құжаттарға қол қойылған (қабылданған) күн;
нақты берілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген
қызметтер үшін шот-фактураның, инвойстың берілген күні;
жұмыстардың орындалғанын, қызметтердің көрсетілгенін растайтын құжаттарға қол қоюды (қабылдауды) жəне нақты орындалған
жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін шот-фактура, инвойс беруді
көздемейтін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
талаптарына сəйкес міндеттемелерді орындаудың басталған күні
болып табылады.
5. Тауарларды экспорт немесе импорт үшін Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы өткізу:
1) тауарларды Қазақстан Республикасының аумағынан (аумағына)
Одаққа мүше басқа мемлекеттердің аумағына (аумағынан) өткізу;
2) Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының кедендік статистикасында экспорт немесе импорт ретінде есепке алынатын кедендік
рəсімдердің бірімен орналастырылған тауарларды Одақтың кедендік
шекарасынан өткізу болып табылады.
6. Қағидаларда көзделген ақпаратты Ұлттық Банк, мемлекеттік
кірістер органы немесе уəкілетті банк берілетін деректердің конфиденциалдылығын жəне бірдейлігін қамтамасыз ететін, криптографиялық
қорғаныш құралдары бар ақпаратты кепiлдiк бере отырып жеткiзудiң
тасымалдау жүйесін пайдалану не электрондық цифрлық қолтаңбаны
растау рəсімдерін сақтай отырып, ақпараттық жүйелерді пайдалану
арқылы электрондық тəсілмен ұсынады.
7. Қағидаларда көзделген ақпаратты Ұлттық Банктің аумақтық филиалы, мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі немесе
уəкілетті банк (оның филиалы), экспорттаушы немесе импорттаушы қағаз тасымалдағышпен не электрондық цифрлық қолтаңбамен
растау рəсімдерін немесе «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы»
2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан
əрі – Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы заң) 56-бабының
5-тармағына сəйкес қорғаныш қимылдарының басқа элементтерін
сақтай отырып, ақпараттық жүйелерді пайдалану арқылы электрондық
тəсілмен ұсынады.
Экспорттаушы немесе импорттаушы өзге тəсілмен ұсынған ақпарат
жəне (немесе) құжаттар кейіннен Қағидалардың осы тармағының
бірінші бөлігіне сəйкес жіберіледі. Экспорттаушы немесе импорттаушы
ақпаратты жəне (немесе) құжаттарды əртүрлі тəсілмен ұсынған кезде
күндердің ішіндегі ең ертесі ақпаратты ұсыну күні болып саналады.
(Жалғасы 15-бетте)
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8. Егер Қағидаларда белгіленген мерзім жұмыс істемейтін күні
аяқталса, онда ақпаратты (есептерді, мəліметтерді) жəне (немесе)
құжаттарды ұсыну күні болып одан кейінгі жұмыс күні саналады.
Ақпаратты жəне (немесе) құжаттарды қағаз тасымалдағышпен
ұсыну күні болып ақпаратты жəне (немесе) құжаттарды адресат
алған күн немесе оның пошта штемпеліндегі жөнелту күні саналады.
9. Ақпаратта жəне (немесе) құжаттарда мөр бедерінің болуы
жөніндегі талап жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды
тұлғаларға қолданылады.
2-тарау. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар
бойынша есептік нөмірлер алу тəртібі
10. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың сомасы Америка Құрама Штаттарының (бұдан əрі – АҚШ) 50 000 (елу
мың) долларының баламасынан асатын болса, осындай шартқа
есептік нөмір беріледі.
Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартта оны
жасаған күні шарттың сомасы көрсетілмесе, онда осындай шарт
есептік тіркеуге жататын шарт ретінде қаралады.
Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт АҚШ долларынан өзгеше валютамен көрсетілсе жəне осындай шартта АҚШ
долларына қатысты айырбастау бағамына нұсқау көрсетілмесе, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың АҚШ долларымен
көрсетілген сомасының баламасын айқындау үшін қайта есептеу валюталар айырбастаудың шартқа қол қою күнгі (ол болмаған жағдайда
– шарт күшіне енгізілген күнгі) нарықтық бағамы пайдаланыла отырып
жүзеге асырылады.
11. Экспорттаушы немесе импорттаушы есептік нөмір алу үшін
тараптардың бірі экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт
бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін есептік
нөмірді алу үшін өтініш жасайды.
Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
міндеттемелерді орындауды оның бейрезидент қатысушысы бірінші
болып бастаса жəне осындай орындау резидент экспорттаушының
немесе импорттаушының пайдасына мүлікті беруге (ақшаның түсуіне)
байланысты болса, онда осындай резидент мүлікті (ақшаны) өзінің
иелігіне алғанға дейін есептік тіркеу үшін өтініш береді.
Талап қоюдың өтуі нəтижесінде немесе борышты аудару
нəтижесінде бейрезидентке талап қою құқығын қабылдаған немесе
бейрезидент алдындағы борышты қабылдаған экспорттаушы немесе
импорттаушы есепті тіркеу үшін осындай талап ету құқығы немесе
борыш қабылданған күннен бастап, бірақ тараптардың кез келгені
өткізілген талап (аударылған борыш) бойынша міндеттемелерді
орындауды бастағанға дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей
өтініш жасайды.
12. Есептік тіркеу мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:
1) экспорттаушының немесе импорттаушының банктік шотына
қызмет көрсететін уəкілетті банкте (оның филиалында), – егер барлық
төлем жəне (немесе) ақша аударымы экспорттаушының немесе
импорттаушының уəкілетті банктегі (оның филиалындағы) шотын
пайдалана отырып жүзеге асырылса;
2) экспорттаушының немесе импорттаушының банктік шотына қызмет көрсететін уəкілетті банкте (оның филиалында), – егер
төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары уəкілетті банкте (оның
филиалында) жəне сол сияқты шетел банкінде ашылған шоттары
пайдалана отырып жүзеге асырылса;
3) экспорттаушының немесе импорттаушының тұрғылықты немесе
орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалында –
егер барлық төлем жəне (немесе) ақша аударымы экспорттаушының
немесе импорттаушының Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау
туралы заңның 9-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген
шетел банкіндегі шотын пайдалана отырып жүзеге асырылса.
13. Есептік нөмір алу үшін экспорттаушы немесе импорттаушы
уəкілетті банкке (оның филиалына) немесе Ұлттық Банктің аумақтық
филиалына:
1) Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартын валюталық бақылауға
қабылдау туралы өтінішті;
2) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
түпнұсқасын немесе көшірмесін ұсынады. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт шет тілінде жасалса, онда оны қазақ
немесе орыс тіліндегі аудармасы ұсынылады.
Ұлттық Банктің аумақтық филиалында есептік нөмір алған кезде,
экспорттаушы немесе импорттаушы қол қою үлгілері бар құжатты
қосымша ұсынады.
14. Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартын валюталық бақылауға
қабылдау туралы өтініште Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес репатриациялау мерзімін есептеу тəртібіне сəйкес репатриациялау
мерзімі көрсетіледі.
Егер репатриациялау мерзімін экспорттаушы немесе импорттаушы
360 (үш алпыс) күннен асатын мерзім деп белгілесе (бастапқыда не
валюталық шартты өзгерту нəтижесінде), уəкілетті банк «Қылмыстық
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы
28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – КЖТҚҚ
туралы заң) талаптарына сəйкес əзірленген ішкі қағидаларға сəйкес
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың талаптарына
талдау жасауды жүзеге асырады.
15. Уəкілетті банктің (оның филиалының) немесе Ұлттық Банктің
аумақтық филиалының уəкілетті қызметкері экспорттаушы немесе
импорттаушы қажетті құжаттарды берген күннен бастап 2 (екі) жұмыс
күні ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты
Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тіркеу журналында тіркейді.
Есептік нөмір, оны берген күн экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарттың түпнұсқасының немесе көшірмесінің бірінші
немесе соңғы парағында уəкілетті банктің (оның филиалының) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалының уəкілетті қызметкерінің
қолымен куəландырылады. Есептік нөмірдің берілгені туралы белгі
бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт көшірмесінің
бір данасы уəкілетті банкте (оның филиалында) немесе Ұлттық Банктің
аумақтық филиалында қалады.
Электрондық құжат айналымы кезінде экспорттаушы немесе импорттаушы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
түпнұсқасының цифрландырылған нұсқасын ұсынады. Уəкілетті
банктің (оның филиалының) немесе Ұлттық Банктің аумақтық
филиалының уəкілетті қызметкері ішкі актіде белгіленген тəртіппен
цифрлық қолтаңбамен куəландырылған есептік нөмір береді жəне
экспорттаушыға немесе импорттаушыға экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір берілгені туралы еркін
нысанда хабарлайды.
16. Уəкілетті банк (оның филиалы) немесе Ұлттық Банктің аумақтық
филиалы:
1) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартта Қазақстан
Республикасының валюталық заңнамасының талаптарына қайшы
келетін талаптар болған;
2) экспорттаушының немесе импорттаушының Қағидаларға
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептік нөмір алуға өтініштегі
қойылған қолы қол қою үлгілері бар құжаттағы қол қою үлгісіне сəйкес
келмеген;
3) КЖТҚҚ туралы заңның 13-бабының 1-тармағына сəйкес есептік
нөмір беруден бас тартады.
17. Есептік нөмір беру:
1) Ұлттық Банк немесе уəкілетті банк Қазақстан Республикасының
шекарасы арқылы қолма-қол ақша алып өткен кезде;
2) Ұлттық Банк немесе уəкілетті банк шетел банктеріндегі металл
шоттарына орналастыру үшін бағалы металдарды əкеткен кезде;
3) Ұлттық Банк немесе уəкілетті банк Қазақстан Республикасының
аумағына бағалы металдар əкелген кезде;
4) ақы төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыртқы
қарыздары немесе Қазақстан Республикасының кепілдік беруімен
қамтамасыз етілген сыртқы қарыздар есебінен жүргізілетін экспорт
немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар үшін;
5) Қазақстан Республикасының төлемдерді жəне (немесе) ақша
аударымдарын мемлекеттік органдарының бөлімшелері (ведомстволары) арқылы жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелерімен жəне
мемлекеттік кəсіпорындарымен жасалған экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарттар үшін;
6) уəкілетті банк жəне өзге қаржы ұйымдары-резиденттер бейрезиденттермен жасаған, қызмет көрсету көзделетін экспорт немесе
импорт жөніндегі валюталық шарттар үшін;
7) электрондық ақшаны сатып алу немесе өтеу көзделетін
валюталық шарттар үшін;
8) талаптарында Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы
тауарлар алып өту көзделмейтін тауарлар экспорты немесе импорты
жөніндегі валюталық шарттар үшін талап етілмейді.
18. Уəкілетті банк (оның филиалы) немесе Ұлттық Банктің
аумақтық филиалы əрбір экспорттаушы немесе импорттаушы бойынша досьені түсуіне қарай ақпараттан жəне (немесе) валюталық
бақылау құжаттарынан қалыптастырылатын есептік нөмірлер бойынша жүргізеді. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт
бойынша электрондық досье жүргізуге рұқсат етіледі.
3-тарау. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар
бойынша репатриациялау талабының орындалуын бақылау
тəртібі
19. Есептік нөмір алу талабы қолданылатын экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын экспорттаушы немесе импорттаушы банк
шотына қызмет көрсететін уəкілетті банк (оның филиалы) арқылы
жүзеге асырады.
Осындай шарт бойынша басқа уəкілетті банкке (оның филиалына) ақша түскен кезде соңғысы Қағидалардың осы тармағының
бірінші бөлігінде көрсетілген уəкілетті банкке (оның филиалына)
экспорттаушының немесе импорттаушының тиісті нұсқауы (төлем
құжаты) негізінде түскен ақшаны бірмезгілде аудара отырып, өзінің резидент клиентінің банктік шотына есепке алады. Экспорттаушы немесе импорттаушы ақша аударуға арналған нұсқауға есептік нөмір беру
туралы белгі қойылған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт парағының көшірмесін не валюталық шартқа есептік нөмір
беру туралы еркін нысандағы хабарламаның көшірмесін қоса береді.
Қағидалардың 12-тармағының 3) тармақшасында көзделген
жағдайда, экспорттаушыға немесе импорттаушыға экспорт немесе
импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын уəкілетті банк (оның филиалы) арқылы
емес жүзеге асыруға рұқсат етіледі.
20. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт
АҚШ долларынан өзгеше валютамен көрсетілсе, бейрезиденттің
орындамаған міндеттемелерінің сомасы экспорт немесе импорт

жөніндегі валюталық шарттың валютасымен, оны кейіннен экспорт
немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау
мерзімі аяқталатын айдың соңғы күніндегі валюталар айырбастаудың
нарықтық бағамын пайдалана отырып, АҚШ долларымен қайта есептей отырып, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың валютасымен есептеледі. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шартты есептік тіркеуден шығару мақсаты үшін орындалмаған
міндеттемелердің сомаларын АҚШ долларына қайта есептеу осындай шартты есептік тіркеуден шығару күнгі валюталар айырбастаудың
нарықтық бағамын пайдалана отырып жүзеге асырылады.
Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт
міндеттемелерді орындау валютасынан өзгеше валютамен көрсетілсе
жəне осындай шарттың тараптары міндеттемелерді орындау валютасын шарттың валютасына қайта есептеу бағамын айқындамаса,
орындалған міндеттемелердің сомаларын шарттың валютасына қайта
есептеу міндеттемелерді орындау күнгі валюталар айырбастаудың
нарықтық бағамын пайдалана отырып жүзеге асырылады.
Егер төлемнің жəне (немесе) ақша аударымының валютасы экспорт
немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың валютасымен сəйкес
келмесе, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың валютасымен түскен соманы есепке алу:
1) төлемнің жəне (немесе) ақша аударымының валютасын экспорт
немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың валютасына қайта
есептеудің осындай шарттың тараптары айқындаған бағамына сəйкес;
2) егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
тараптары төлемнің жəне (немесе) ақша аударымының валютасын
осындай шарттың валютасына қайта есептеу бағамын айқындамаса,
төлем жəне (немесе) ақша аударымы күнгі валюталар айырбастаудың
нарықтық бағамына сəйкес жүзеге асырылады.
Бейрезиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт
бойынша орындалмаған міндеттемелерінің шетел валютасымен
көрсетілген сомасын ұлттық валютамен қайта есептеу репатриациялау мерзімі аяқталған күнгі валюталар айырбастаудың нарықтық
бағамы пайдаланыла отырып жүзеге асырылады.
21. Егер тараптардың экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша міндеттемелерін орындау мерзімдері мен талаптарына əсер ететін жағдайлар туындаған жағдайда, экспорттаушы немесе
импорттаушы ақпаратты жəне растайтын құжаттарды (бар болса)
есептік тіркеу банкіне ұсынады.
Ақпараттар жəне (немесе) құжаттар бейрезиденттің экспорттаушы
немесе импорттаушы алдындағы орындалмаған міндеттемелерінің
сомасы баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асқан репатриациялау мерзімі аяқталатын айдың соңғы күнінен кешіктірмей
ұсынылады.
22. Егер репатриациялау мерзімі аяқталып, ал бейрезиденттің экспорттаушы немесе импорттаушы алдындағы экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша орындалмаған міндеттемелерінің
сомасы 50 000 (елу мың) АҚШ доллары баламасынан асып кетсе,
есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк (оның филиалы)
немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалы репатриациялау мерзімі
аяқталғаннан кейінгі айдың 5 (бесінен) кешіктірмей экспорттаушыға
немесе импорттаушыға:
1) репатриациялау талаптарын орындауды қамтамасыз етпеу
себептері туралы ақпаратты;
2) бейрезиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдері мен талаптарына əсер ететін жағдайлардың басталғандығын растайтын құжаттарды
ұсыну туралы еркін нысандағы сұратуды жібереді.
23. Ұлттық Банктің аумақтық филиалы уəкілетті банктен Қағидалардың 32 жəне 43-тармақтарына сəйкес ақпаратты алған жағдайда
экспорттаушыға немесе импорттаушыға:
1) репатриациялау талаптарын орындауды қамтамасыз етпеу
себептері туралы ақпаратты;
2) бейрезиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдері мен талаптарына
əсер ететін жағдайлардың басталғандығын растайтын құжаттарды;
3) бейрезиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша міндеттемелерді орындауын растайтын құжаттарды
ұсыну туралы еркін нысандағы сұратуды жібереді.
24. Қағидалардың 22 жəне 23-тармақтарына сəйкес сұратылған
ақпараттар жəне (немесе) құжаттар сұратуды алған күннен бастап
10 (он) күнтізбелік күн ішінде экспорттаушыға немесе импорттаушыға
беріледі.
25. Экспорттаушы немесе импорттаушы қағаз тасымалдағышта
ұсынатын валюталық бақылау құжаттары уəкілетті банктің (оның
филиалының) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалының талап
етуі бойынша экспорттаушының немесе импорттаушының мөрімен
(жеке кəсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) жəне қолымен куəландырылады.
Шет тіліндегі валюталық бақылау құжаттары (олардың көшірмелері)
уəкілетті банктің (оның филиалының) немесе Ұлттық Банктің
аумақтық филиалының талап етуі бойынша экспорттаушының немесе
импорттаушының мөрімен (жеке кəсіпкерлік субъектілерін қоспағанда)
жəне қолымен куəландырылған, қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы қоса беріле отырып ұсынылады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан
Республикасы жəне ұйымынан құжаттар шығатын мемлекет қатысушысы болып табылатын халықаралық шартта өзгеше көзделмесе,
экспорттаушы немесе импорттаушы ұсынатын, шет мемлекеттің
ұйымдарынан шығатын құжаттар консулдық заңдастыру болған кезде
қарау үшін қабылданады.
26. Ұлттық Банктің аумақтық филиалы Қағидалардың 21, 22
жəне 23-тармақтарына сəйкес экспорттаушы немесе импорттаушы ұсынған ақпарат жəне растайтын (бар болса) құжаттар немесе
олардың көшірмелері негізінде 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Қылмыстық кодексіне сəйкес қылмыстық жазалау іс-əрекетінің белгілері болмаған кезде экспорттаушының немесе импорттаушының іс-əрекеттерінде əкімшілік құқық бұзушылық
құрамының болуы туралы мəселені қарайды.
Қылмыстық жазалау іс-əрекетінің белгілері болған кезде Ұлттық
Банктің аумақтық филиалы Қазақстан Республикасының заңдарына
белгіленген олардың өкілеттіктеріне сəйкес ақпаратты құқық қорғау
органдарына жібереді.
27. Басқа банкке ауысқан кезде экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша жаңа есептік нөмір берілмейді.
Экспорттаушы немесе импорттаушы алдыңғы есептік тіркеу
банкіне:
1) басқа банкке өтуге байланысты экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылаудан алу туралы еркін
нысандағы өтінішті;
2) басқа уəкілетті банкке (оның филиалына) немесе Ұлттық Банктің
аумақтық филиалына оның сұратуы бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау
туралы ақпаратты еркін нысанда беруге жазбаша келісімді (бұдан
əрі – экспорттаушының немесе импорттаушының жазбаша келісімі)
ұсынады.
28. Алдыңғы есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк
(оның филиалы) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылаудан алу туралы өтінішті алғаннан кейін осындай шарт бойынша төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын
жүзеге асырмайды.
29. Экспорттаушы немесе импорттаушы жаңа банкке өту мақсатында:
1) Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға
қабылдау туралы өтінішті;
2) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың түпнұсқасын немесе көшірмесін ұсынады.
Электрондық құжат айналымы кезінде экспорттаушы немесе импорттаушы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
электрондық көшірмесін ұсынады.
Жаңа есептік тіркеу банкі экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шартқа бұрын алдыңғы есептік тіркеу банкі берген есептік
нөмірді тіркеу журналына енгізеді.
Жаңа есептік тіркеу банкі алдыңғы есептік тіркеу банкіне Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы
өтінішті алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде экспорттаушының
немесе импорттаушының жазбаша келісімі негізінде экспорт немесе
импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау
туралы ақпарат ұсыну туралы еркін нысандағы сұратуды жібереді.
30. Алдыңғы есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк
(оның филиалы) жаңа есептік тіркеу банкінен экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы ақпарат ұсыну бойынша сұратуды алған күннен бастап 3 (үш)
жұмыс күні ішінде:
1) жаңа есептік тіркеу банкі экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы еркін
нысандағы ақпаратты;
2) Ұлттық Банк есептік тіркеуден шығару туралы мəліметтерді
көрсете отырып, Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт
бойынша ақпаратты жібереді.
31. Жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк (оның
филиалы) алдыңғы есептік тіркеу банкінен экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы ақпаратты алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Ұлттық
Банкке Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ақпаратты
алуға сұратуды жібереді.
Ұлттық Банк Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде
көрсетілген сұратуды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде
жаңа есептік тіркеу банкіне Ұлттық Банктегі мынадай:
1) Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептік нөмірі
бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
міндеттемелерді орындау туралы;
2) Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептік нөмірі
бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлар қозғалысы туралы;
3) Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша электрондық
шот-фактуралар бойынша;
4) Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тауарлар
əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы өтініштер бойынша
ақпаратты жібереді.
32. Экспорттаушыда немесе импорттаушыда бейрезидентке экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша баламасы
он мың АҚШ долларынан бастап 50 000 (елу мың) АҚШ доллары сомасына талаптары болған кезде есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банкке іскерлік қатынастарды КЖТҚК туралы заңның
13-бабы негізінде бұзуға рұқсат беріледі.
Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк іскерлік
қатынастарды бұзғанға дейін экспорттаушыға немесе импорттаушыға
Қағидалардың 27 жəне 29-тармақтарына сəйкес іскерлік қатынастарды
бұзу ниеті туралы еркін нысандағы жəне есептік тіркеу банкін өзгерту
туралы хабарламаны (бұдан əрі – хабарлама) жібереді.

Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк экспорттаушыға
немесе импорттаушыға хабарлама жіберген күннен бастап 3 (үш)
жұмыс күні ішінде Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт
бойынша ақпаратты Ұлттық Банкке жібереді.
33. Экспорттаушы немесе импорттаушы Қағидалардың 27 жəне
29- тармақтарына сəйкес есептік тіркеу банкі болып табылатын
уəкілетті банктен Қағидалардың 32-тармағында көзделген хабарламаны алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде есептік
тіркеу банкінің өзгеруін қамтамасыз етеді.
34. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк Қағидалардың 32-тармағында көзделген хабарламаны жіберген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен соң, егер Қағидалардың 42-тармағының 17) тармақшасы негізінде есептік тіркеуден алуға негіз
болмаса, Қағидалардың 42-тармағының 22) тармақшасы негізінде
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық
бақылаудан алады.
4-тарау. Ақша қозғалысын жəне экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарттар бойынша міндеттемелердің
өзге де орындалуын мониторингтеу тəртібі
35. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт
немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты есептік
нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
есептік нөмірді тағайындау, есептік тіркеуден шығару, репатриациялау
талаптарын орындауды бақылау рəсімдерін жаңарту күнінен бастап
3 (үш) жұмыс күні ішінде Ұлттық Банкке жібереді.
Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа бұрын жіберілген ақпаратты өзгертетін өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар
енгізу кезінде есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк
құжаттарды қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты
Ұлттық Банкке жібереді, оларға сəйкес осындай өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізіледі.
36. Ұлттық Банк Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт
бойынша ақпаратты мемлекеттік кірістер органы өзінің ақпараттық
жүйесіне күн сайын жіктеу үшін мемлекеттік кірістер органына күн
сайын жібереді.
Тауарларды кедендік тазалау кезінде мемлекеттік кірістер органы
аумақтық бөлімшесінің уəкілетті лауазымды тұлғасы Қағидаларға
сəйкес есептік нөмірді беру талап етілетін экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлар декларациясында
мəлімделген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
есептік нөмірін Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігіне
сəйкес алынған есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша ақпаратпен салыстырып тексереді.
Нақты ақпаратпен сəйкес келмеген жағдайда экспорттаушы немесе импорттаушы Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында
белгіленген тəртіппен тауарлар декларациясына тиісті түзетулер
енгізеді.
37. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк Ұлттық
Банкке Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептік
нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалғаны туралы ақпаратты міндеттемелер
орындалған жағдайда мынадай мерзімдерде:
1) есепті айда төлем карточкаларын пайдаланбай экспорттаушының
немесе импорттаушының уəкілетті банктегі (оның филиалындағы)
банктік шоттары арқылы төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру жолымен – есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 (он
бесіне) (қоса алғанда) дейінгі мерзімде;
2) төлем карточкаларын пайдалана отырып жəне (немесе) өзге
тəсілмен төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру
арқылы –экспорттаушы немесе импорттаушы не валюталық шартты
есептік тіркеу банкі болып табылмайтын банк растайтын ақпаратты
жəне (немесе) құжаттарды ұсынған айдан кейінгі айдың 15 (он бесінші)
күніне (қоса алғанда) дейін мерзімде жібереді.
Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есеп айырысулардың вексельдік нысанын көздейтін есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау жөніндегі ақпаратты уəкілетті банк Қағидалардың 58-тармағының
бірінші бөлігіндегі 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген
жағдайларда жібереді.
38. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тауар декларациялары, электрондық шот-фактуралар, тауарлар əкелу жəне жанама
салықтар төлеу туралы өтініштер бойынша ақпаратты алуға арналған
электрондық сұратуды (бұдан əрі – электрондық сұрату) Ұлттық Банкке
жіберу арқылы экспорттаушыдан немесе импорттаушыдан алынған
валюталық бақылау құжаттарын тіркейді, салыстырып тексереді.
Ұлттық Банк есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банктен
алынған электрондық сұратуды мемлекеттік кірістер органына 1 (бір)
жұмыс күні ішінде қайта жібереді.
Мемлекеттік кірістер органы Ұлттық Банкке электрондық сұратуды
алғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде:
1) Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тауар декларациясы бойынша мəліметтерді көрсете отырып есептік нөмірі бар
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлар
қозғалысы туралы ақпаратты;
2) Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша электрондық
шот-фактуралар бойынша ақпаратты;
3) Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тауарлар
əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы өтініштер бойынша
ақпаратты жібереді.
39. Ұлттық Банк есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті
банкке тауар декларациялары, электрондық шот-фактуралар, тауарлар əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы өтініштер бойынша
ақпаратты мемлекеттік кірістер органынан оны алғаннан кейін 1 (бір)
жұмыс күні ішінде қайта жібереді.
Мемлекеттік кірістер органы Ұлттық Банкке мынадай өзгерістер
жəне (немесе) толықтырулар туралы:
1) Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептік нөмірі
бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлар қозғалысы туралы ақпараттағы тауарлар декларациялары
бойынша мəліметтерде – есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (онына)
(қоса алғанда) дейінгі мерзімде;
2) Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша электрондық
шот-фактуралар бойынша ақпаратты – электрондық шот-фактураларды өзгерту туралы мəліметтер түскен күннен бастап 1 (бір) жұмыс
күні ішінде;
3) Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік
кірістер органына бұрын жіберілген ақпарат бойынша тауарлар əкелу
жəне жанама салықтар төлеу туралы өтініштерге өзгерістер туралы
ақпаратта – мемлекеттік кірістер органына бұрын жіберілген ақпарат
бойынша тауарлар əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы
өтініштерге өзгерістер туралы ақпарат түскен күннен бастап 1 (бір)
жұмыс күні ішінде хабарлайды.
Ұлттық Банк есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банкке тауарлар декларациялары, электрондық шот-фактуралар, тауарларды əкелу туралы өтініштер бойынша өзгерістер жəне (немесе)
толықтырулар туралы ақпаратты оны мемлекеттік кірістер органынан
алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде қайта жібереді.
40. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк Ұлттық
Банкке басқа валюталық шарт бойынша валюталық бақылау құжаттарын есепке алу қажеттілігі туралы экспорттаушының немесе
импорттаушының еркін нысандағы өтініші негізінде, Қағидаларға
12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Ұлттық Банктен бұрын алынған
электрондық шот-фактуралар немесе тауарларды əкелу туралы
өтініштер бойынша ақпаратты өзінің ақпараттық жүйесінен алып тастау туралы хабарламаны жібереді.
41. Ұлттық Банк мемлекеттік кірістер органын Қағидалардың 38
жəне 39-тармақтарына сəйкес мемлекеттік кірістер органынан бұрын
алынған электрондық шот-фактуралар немесе тауарларды əкелу туралы өтініштер ойынша ақпаратты өзінің ақпараттық жүйесінен алып
тастау туралы Қағидалардың 40-тармағына сəйкес уəкілетті банктен
оны алған соң 1 (бір) жұмыс күні ішінде электрондық тəсілмен хабардар етеді.
42. Мемлекеттік кірістер органы есепті кезеңнен кейінгі айдың 10
(оныншы) күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ай сайын Қағидаларға
7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлар қозғалысы
туралы ақпаратты Ұлттық Банкке жібереді.
Ұлттық Банк Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде
көрсетілген ақпаратты мемлекеттік кірістер органынан алған күннен
кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде оны есептік тіркеу банктері болып табылатын уəкілетті банктерге жібереді.
43. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк, егер
есепті айдың (репатриациялау мерзімі аяқталатын айдың) соңғы
күні бейрезиденттің есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша экспорттаушының немесе
импорттаушының алдындағы орындалмаған міндеттемелерінің сомасы баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асатын болса, есепті
кезеңнен кейінгі айдың соңғы күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде
Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша банктік бақылау
жеке карточкасын Ұлттық Банкке жібереді.
44. Уəкілетті банк (оның филиалы) баламасы 10 (он мың) АҚШ долларынан бастап 50 000 (елу мың) АҚШ долларына дейін (қоса алғанда)
сомаға жасалған, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар шеңберінде жүзеге асырылатын төлемдер мен (немесе) ақша
аударымдарының мониторингін жүзеге асырады.
Егер осындай экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша экспорттаушы алған немесе импорттаушы жіберген
ақшаның жалпы сомасы баламасы есепті кезеңде 100 000 (бір жүз)
мың АҚШ долларынан асып кетсе, уəкілетті банк Ұлттық Банкке
есепті айдан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күніне дейін (қоса алғанда)
Қағидаларға 14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша баламасы 100 000
(бір жүз) мың Америка Құрама Штаттарының долларынан асатын
сомаға экспорт немесе импорт бойынша жүзеге асырылған төлемдер
жəне (немесе) ақша аударымдары туралы ақпарат жібереді.
45. Экспорттаушы немесе импорттаушы есептік нөмірі бар экспорт
немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдерді жəне
(немесе) ақша аударымдарын шетелдік банктегі банктік шот арқылы
жүргізген кезде есепті кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмасына) (қоса
алғанда) дейін уəкілетті банкке (оның филиалына) немесе есептік
тіркеу банкі болып табылатын Ұлттық Банктің аумақтық филиалына:
1) Қағидаларға 15-қосымшаға сəйкес нысан бойынша шетелдік
банктегі шот арқылы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы есепті;
2) шетелдік банктегі шот бойынша үзінді-көшірмені ұсынады.
46. Уəкілетті банктің (оның филиалының) ақпараттық жүйесінде
экспорттаушы немесе импорттаушы валюталық бақылау құжаты
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ретінде ұсынған тауарлар декларациялары, электрондық шотфактуралар жəне тауарларды əкелу туралы өтініштер болмаған кезде мемлекеттік кірістер органының аумақтық филиалы экспорттаушы
немесе импорттаушы өтініш жасаған кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде
мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйесінде тауарлар
декларацияларының, электрондық шот-фактуралардың жəне тауарларды əкелу туралы өтініштердің бар екендігі туралы ақпарат береді.
Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары жəне мемлекеттік кірістер
органының аумақтық бөлімшелері арасында экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпаратты салыстырып
тексеру 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)»
Қазақстан Республикасы Кодексінің 22-бабының 9-тармағына сəйкес
қабылданған уəкілетті органның жəне Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің арасындағы өзара іс-қимыл тəртібіне сəйкес жүзеге
асырылады.
5-тарау. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттарды есептік тіркеуден шығару тəртібі
47. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк (оның филиалы) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалы экспорт немесе
импорт жөніндегі валюталық шартты репатриациялау талаптарының
орындалуын бақылау рəсімдері аяқталғаннан кейін есептік тіркеуден
шығарады.
Қағидалардың 48-тармағында көрсетілген негіздемелер бар болған
жағдайда, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік
тіркеуден шығаруды есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті
банк (оның филиалы) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалы
Қағидалардың 30 жəне 34-тармақтарында көрсетілген жағдайларды
қоспағанда, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты
есептік тіркеуден шығару туралы еркін нысандағы экспорттаушының
немесе импорттаушының өтініші келіп түскен күннен бастап 5 (бес)
жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
Қағидалардың 48-тармағының 5), 6), 7), 8), 15), 16), 18), 19), 20)
жəне 22) тармақшаларында көрсетілген негіздер болған кезде экспорт
немесе импорт жөніндегі валюталық шарттарды есептік тіркеуден
шығару экспорттаушының немесе импорттаушының тиісті өтінішінсіз
жүзеге асырылады.
Есептік тіркеуден шығарылған экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарттар бойынша істер есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банкте (оның филиалында) немесе Ұлттық Банктің
аумақтық филиалында экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шартты есептік тіркеуден шығарған күннен бастап 5 (бес) жыл бойы
сақталады.
48. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік
тіркеуден шығару үшін мыналар негіз болып табылады:
1) тараптардың экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттар бойынша міндеттемелерін толық орындауы немесе
бейрезиденттің не резиденттің баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ
долларынан аспайтын берешек қалдығының болуы, бас тарту төлемі
төленген, есепке алынған, борышкер мен кредитор бір тұлға болған,
орындау мүмкін болмаған, мемлекеттік органның актісі шығарылған
жағдайларда, экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тараптар
міндеттемелерінің тоқтатылуы туралы жазбаша растауы жəне растайтын құжаттар болған кезде міндеттемелердің тоқтатылуы;
2) импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттың қолданылуын тоқтату туралы еркін нысандағы жазбаша
өтініші болған кезде бейрезидентке бұрын алынған тауарларды қайтару не импорттаушыға пайдаланылмаған аванстық төлемді қайтару;
3) экспорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттың қолданылуы тоқтатылғаны туралы еркін нысандағы жазбаша
өтініші болған кезде бейрезиденттің тауарға ақы төлеу міндеттемесі
орындалмаған жағдайда экспорттаушыға бұрын тиелген тауарларды
қайтару не экспорттаушының тауарды жеткізу бойынша, жұмыстарды
орындау, қызмет көрсету бойынша міндеттемесі орындалмаған
жағдайда экспорттаушы экспорт бойынша валюталық шарттың төлемі
бойынша алған валютаны бейрезидентке қайтару;
4) экспорттаушы немесе импорттаушы бейрезидент алдындағы
міндеттемелерін орындамаған жағдайда, экспорттаушы немесе импорттаушы алдындағы міндеттемелерін толық көлемде орындаған
бейрезидент тарапынан шағым-талаптың жоқтығын растайтын
құжаттарды ұсыну;
5) дара кəсіпкер ретінде тіркелген экспорттаушының немесе
импорттаушының Қазақстан Республикасынан тыс тұрақты тұрғылықты жерге қоныс аударуы туралы уəкілетті органының растауы;
6) тараптардың міндеттемелерді балама орындауы немесе
бейрезиденттің не экспорттаушының немесе импорттаушының
баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан аспайтын берешек
қалдығының болуы шартымен тараптар міндеттемелерін орындаған
соңғы күннен бастап күнтізбелік 1 (бір) жыл ішінде экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді
орындаудың болмауы;
7) бейрезидентті тарату немесе банкрот деп тану туралы сот
шешімінің не шет мемлекеттің өзге уəкілетті мемлекеттік органы
құжатының болуы;
8) экспорттаушыны немесе импорттаушыны тарату жəне құқықтық
мирасқордың болмауы;
9) Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы заңның
9-бабының 3-тармағында көрсетілген жағдайларда репатриациялау
талаптарын толық орындау;
10) ақшалай талапты басқа бере отырып (факторинг) қаржыландыру
шарты шеңберінде экспорттаушының немесе импорттаушының
банктік шотына ақшаның түсуі;
11) уəкілетті банкті банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге
лицензиядан айыру;
12) уəкілетті банктің (оның филиалының) тараптар импорт бойынша
валюталық шарт бойынша міндеттемелерді толық көлемде орындаған
не бейрезиденттің баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан
аспайтын берешегінің қалдығы болған кезде импорттаушы импорт
бойынша валюталық шарт бойынша есеп айырысу үшін шығарған
бейрезидент ұсынған вексельді есепке алуы;
13) экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе
импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша бейрезидент алдындағы
өз борышын бейрезиденттің келісімін растайтын құжаттар негізінде
жəне экспорттаушының немесе импорттаушының Қағидалардың
54-тармағын ескере отырып, уəкілетті банкке (оның филиалына)
ұсынған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
қолданылуын тоқтату туралы еркін нысандағы жазбаша өтініші болған
кезде басқа резидентке аударуы;
14) экспорттаушының немесе импорттаушының растау құжаттары
жəне экспорттаушының немесе импорттаушының Қағидалардың
54-тармағын ескере отырып, экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарттың қолданылуы тоқтатылғаны туралы еркін
нысандағы жазбаша өтініші болған кезде бейрезидентке талап ету
құқығын басқа резидентке беруі;
15) жеке кəсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кəсіпкер ретінде
тіркелген экспорттаушының немесе импорттаушының қайтыс
болғандығы, қайтыс болған деп жариялануы, əрекетке қабілетсіз немесе əрекетке қабілеті шектеулі деп танылуы туралы мемлекеттік
орган немесе өзге уəкілетті орган құжатының болуы;
16) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты жеке есепке алуға жатқызған күннен бастап 3 (үш) жыл өтуі;
17) экспорттаушының немесе импорттаушының Қағидалардың
34-тармағын ескере отырып, экспорттаушыға немесе импорттаушыға
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есептік
тіркеу банкін өзгертуі;
18) экспорт немесе импорт үшін Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы тауарды алып өтуге жол бермейтін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
19) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
міндеттемелерді орындаудың болмауы;
20) Қағидалардың 55-тармағында көрсетілген мерзімді ескере
отырып, бейрезиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша резидент алдындағы барлық берешек сомасын өтеуі
бойынша резиденттің пайдасына сот немесе өзге де мемлекеттік
орган, төрелік шешімінің болуы;
21) бейрезидент пен экспорттаушы немесе импорттаушы арасындағы бастапқы міндеттемені осы тұлғалар арасындағы өзге нысандағы
немесе өзге орындау тəсілін көздейтін басқа міндеттемеге ауыстыра отырып бейрезиденттің шарт бойынша міндеттемелерін тоқтату;
22) Қағидалардың 34-тармағын ескере отырып КЖТҚК туралы
заңның 13-бабына сəйкес іскерлік қатынастарды бұзу.
49. Экспорттаушының немесе импорттаушының бұрын есептік
тіркеуден шығарылған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шартты қайта есептік тіркеуге қабылдау туралы еркін нысандағы
өтініші бойынша есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк
(оның филиалы) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалы экспорт
немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа жаңа есептік нөмірді
бермей есептік тіркеуді жаңартады.
50. Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт:
1) бұдан əрі бақылануға жататын экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша операциялар болмаған жағдайда,
қылмыстық іс немесе əкімшілік іс шеңберінде операция бойынша репатриациялау талаптарын орындамағаны туралы шешім қабылданған;
2) экспорттаушының немесе импорттаушының тұрғылықты немесе
орналасқан жері бойынша болмауы жағдайларында экспорттаушының
немесе импорттаушының тұрғылықты немесе орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалында жеке есепке алынуға тиіс.
51. Ұлттық Банктің аумақтық филиалы экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шартты оның есептік нөмірін көрсете отырып
жеке есепке жатқызу туралы уəкілетті банкке хабарлайды.
Ұлттық Банктің аумақтық филиалы жеке есепке алынған экспорт
немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша экспорттаушыдан немесе импорттаушыдан жыл сайын репатриациялау талаптарын орындау үшін қабылданған шаралар туралы ақпарат сұратады.
Егер экспорттаушының немесе импорттаушының орналасқан
жері анықталмаса, Ұлттық Банктің аумақтық филиалы уəкілетті
банктерге, мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесіне
жəне өзге де мемлекеттік органдарға олардың құзыретіне сəйкес
экспорттаушының немесе импорттаушының жұмыс істеуі жəне (немесе) оның орналасқан жері туралы сұратулар жібереді.
Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша операцияларды жаңартқан жағдайда оны жеке шотқа жатқызған күннен
бастап 3 (үш) жыл өткенге дейін экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт жеке есептен шығарылады.
(Жалғасы 16-бетте)

RESMI

52. Резиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт
бойынша мынадай:
1) резидент үшiншi тұлға бейрезидентке қарыз берген;
2) импорттаушы мен резидент үшінші тұлғаның арасында жасалған
бірлескен қызмет туралы шарттың не агенттік шарттың шеңберінде
резидент үшінші тұлға экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын
жүзеге асырған;
3) экспорттаушының бейрезидентке жəне бейрезиденттің резидент
үшінші тұлғаға талаптары есепке алынған;
4) үшінші тұлғалар тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жəне өзге де мəмілелерді қаржыландырған,
сондай-ақ үшінші тұлғалар осындай қаржыландыруды ұсынған жəне
(немесе) осы орындауды жүзеге асырған тұлғаға ақшаны жəне өзге де
мүлікті сыйақымен немесе сыйақысыз қайтару бойынша, нəтижесінде
міндеттемелері орындалған тұлғаның міндеті туындайтын кредитор
алдындағы борышкер міндеттемелерін орындаған жағдайларда
төлеуші үшінші тұлға ретінде қатысуына болады.
53. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт есептік
тіркелуге жататын болса, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша үшінші тұлға ретінде резидентке қызмет көрсететін
уəкілетті банк (оның филиалы) (бұдан əрі – үшінші тұлғаның банкі)
төлем жəне (немесе) ақша аударымын экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шартқа қызмет көрсететін уəкілетті банк (оның
филиалы) есептік нөмірді бергеннен кейін ғана жүзеге асырады.
Үшінші тұлғаның банкі резидент үшінші тұлға төлемді жəне (немесе) ақша аударымын жүзеге асырған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні
ішінде резидент үшінші тұлғаның жазбаша келісімі негізінде есептік
нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалғаны туралы ақпаратты Қағидаларға
6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банкке (оның филиалына) жібереді.
Экспорттаушының немесе импорттаушының банкі осындай шарт
бойынша үшінші тұлғаның банкі жүзеге асырған төлемдерді жəне
(немесе) ақша аударымдарын ескере отырып экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриация талабының
орындалуына бақылауды жүзеге асырады.
Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік
тіркеуден алған кезде есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті
банк (оның филиалы) 3 (үш) жұмыс күні ішінде үшінші тұлғаның банкіне
осындай шарттың есептік тіркеуден алынғаны туралы еркін нысандағы
хабарламаны жібереді.
54. Егер экспорттаушының немесе импорттаушының экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша талап ету құқығын
басқа резидентке беру немесе борышын аудару нəтижесінде
резиденттің бейрезидентке не бейрезиденттің резидентке талап ету
сомасы баламасында 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асып кетсе, резидент Қағидалардың 2-тарауында белгіленген тəртіпте талап
ету құқығын беру туралы шартқа немесе борышты аудару туралы
шартқа есептік нөмір беру үшін уəкілетті банкке (оның филиалына)
өтініш жасайды.
Талап ету құқығын беру туралы шартта немесе борышты аудару туралы шартта резидентке қызмет көрсететін уəкілетті банктің
(оның филиалының) осы шартты есептік нөмір беру арқылы не талап
ету құқығын беру туралы шартқа немесе борышты аудару туралы
шартқа есептік нөмір беру туралы хабарлама бар болған жағдайда,
бақылауға қабылдау туралы белгі болған кезде экспорттаушыға немесе импорттаушыға қызмет көрсететін уəкілетті банк (оның филиалы):
1) егер талап ету құқығын беру немесе борышты аудару нəтижесінде экспорттаушының немесе импорттаушының бейрезидентке
талап ету немесе бейрезидент алдындағы міндеттемелерінің сомасы баламасында 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асып түскен
болса, талап ету құқығын беру туралы шартқа немесе борышты аудару туралы шартқа сəйкес, берілген талап ету құқығының немесе
аударылған борыш сомасына азайтылған экспорттаушының немесе
импорттаушының талаптарының немесе міндеттемелерінің сомасына экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
репатриациялау талабының орындалуын бақылауды жалғастырады;
2) егер талап ету құқығын беру немесе борышты аудару нəтижесінде экспорттаушының немесе импорттаушының бейрезидентке талап ету немесе бейрезидент алдындағы міндеттемелерінің сомасы
баламасында 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан аспайтын болса,
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау талабының орындалуын бақылау рəсімдерін аяқтайды.
Экспорттаушыға немесе импорттаушыға қызмет көрсететін
уəкілетті банктер (олардың филиалдары) экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша жəне талап ету құқығын беру
туралы шарт не борышты аудару туралы шарт бойынша талап ету
құқығын беру сомасын не борыш сомасын Қағидаларға 6-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы
жөніндегі ақпаратта көрсетеді.
Резидентке қызмет көрсететін уəкілетті банк (оның филиалы), егер
талап ету құқығын беру туралы шартта не борышты аудару туралы
шартта бейрезиденттің резидент алдындағы немесе резиденттің
бейрезидент алдындағы міндеттемелерін орындаудың өзге мерзімі
көзделмесе, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау мерзімін ескере отырып, талап ету құқығын беру
туралы шарт не борышты аудару туралы шарт бойынша валюталық
бақылауды жүзеге асырады.
55. Репатриациялау мерзімі экспорттаушының немесе импорттаушының еркін нысандағы өтінішінде жаңа репатриациялау мерзімін
көрсету арқылы мынадай:
1) егер экспорттаушының немесе импорттаушының бұрын көрсеткен репатриациялау мерзімі экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарттың талаптарына сəйкес келмеген жəне (немесе)
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес репатриациялау мерзімін есептеу
тəртібі ескерілмей есептелген;
2) мынадай:
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
тараптардың міндеттемелерін орындау мерзімдеріне жəне талаптарына əсер ететін жағдайлардың басталуын растайтын құжаттар;
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа өзгерістер
жəне (немесе) толықтырулар;
соттың немесе өзге мемлекеттік органның, төрелік соттың шешімдері;
шет мемлекеттің уəкілетті органының бейрезиденттің таратылу кезеңінде тұрғанын немесе банкроттық рəсімінен өтіп жатқанын
білдіретін құжаты болған;
3) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
тараптардың міндеттемелерін орындау мерзімдерін жəне (немесе)
талаптарын өзгертуге əсер ететін дүлей күш жағдайларының туындауы болған жағдайларда өзгертіледі.
Дүлей күш жағдайлары туындаған, сот немесе өзге мемлекеттік
органның, төрелік соттың шешімінде экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша бейрезиденттің міндеттемелерін орындау мерзімдері болмаған не шет мемлекеттің уəкілетті органының
құжатында бейрезидентті тарату немесе бейрезидентті банкрот деп
тану процесінің аяқталу мерзімдері болмаған кезде репатриациялау
мерзімі 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге ұзартылады.
56. Мыналар:
1) мыналарды:
экспорттаушыға немесе импорттаушыға банктік шотты ашқаны
жəне экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
жүргізілген төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары жөніндегі
ақпаратпен банктік шот ашылған немесе төлем жəне (немесе) ақша
аударымы жүргізілген операциялық күннен кешіктірмей уəкілетті банк
пен оның филиалы арасында ақпарат алмасуға;
Қағидаларда белгіленген тəртіппен ұсынылған экспорт немесе
импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлардың қозғалысы
жəне міндеттемелердің өзгеше орындалуы туралы ақпаратқа уəкілетті
банктің (оның филиалының) аталған ақпаратты алған операциялық
күнінен кешіктірмей қол жеткізуге;
уəкілетті банк (оның филиалдары) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір берген операциялық күннен
кешіктірмей есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша уəкілетті банк бойынша жиынтық ақпараттың болуына;
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
жаңартылған электрондық досьеге қол жеткізуге мүмкіндік беретін
интеграцияланған автоматтандырылған жүйенің;
2) мына:
экспорттаушының немесе импорттаушының тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүргізу;
уəкілетті банктің өз филиалдарына мемлекеттік кірістер органынан
алынған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлардың қозғалысы туралы ақпаратты жəне өзге ақпаратты
жеткізу;
уəкілетті банктің тəуекелдерді басқару жүйесі шеңберінде уəкілетті банк филиалының валюталық бақылау агенттерінің функцияларын жүзеге асыруына жəне уəкілетті банктер филиалдарының
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша
міндеттемелердің орындалуы туралы ақпаратқа қол жеткізуіне
байланысты тəуекелдерді бағалауды, өлшеуді, бақылауды жəне
мониторингтеуді жүзеге асыру рəсімдерін регламенттейтін ішкі ережелер;
3) уəкілетті банк (оның филиалы) бойынша экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарттарға есептік нөмірлерді жəне электрондық
досьені жүйелі түрде беруді қамтамасыз ететін тіркеу журналын
жүргізу мүмкіндігі болған жағдайларда, уəкілетті банктің түрлі филиалдарында экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыруға,
сондай-ақ уəкілетті банктің (оның филиалының) əр жерде орналасқан
операциялық кассаларының есептік нөмірлерді беруіне рұқсат етіледі.
57. Егер аккредитив немесе кепілдік беру есептік тіркеу банкінде
ресімделмесе, аккредитивті немесе кепілдік беруді ресімдеген
уəкілетті банк (оның филиалы) есептік тіркеу банкі болып табылатын
уəкілетті банкке (оның филиалына):
1) егер орындаушы банк болып табылса, төлем жəне (немесе)
ақша аударымы күнінен кейін үш жұмыс күні ішінде;
2) егер орындаушы банк шетелдік банк болып табылса, төлем жəне
(немесе) ақша аударымы туралы мəліметтер алынған күннен кейін 3
(үш) жұмыс күні ішінде төлемнің жəне (немесе) ақша аударымының
жүзеге асырылғанын растайтын төлем құжатының көшірмесін
жібереді.
Импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есеп айырысулардың
аккредитивтік нысаны не банк кепілдігі орындалған жағдайда ақпарат
бейрезиденттің пайдасына төлемді жəне (немесе) ақша аударымын
жүзеге асыру кезінде көрсетіледі.
58. Уəкілетті банк (оның филиалы) есеп айырысудың вексельді

нысанын көздейтін экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша ақша қозғалысын жəне міндеттемелердің орындалуын
мониторингтеуді вексель ұстаушылар болып табылатын экспорттаушыдан немесе импорттаушыдан мынадай құжаттарды:
1) төлеуші не вексель бойынша міндетті өзге тұлға оны өтеген кезде вексель бойынша төлемақы келіп түскен жағдайда - осы төлемді
растайтын құжаттарды (акцептелген вексельдің көшірмесін жəне
төлем құжатын);
2) экспорттаушы немесе импорттаушы есепке алу үшін есеп
кеңсесіне вексель ұсынған жағдайда - вексельдің есепке алынғанын
растайтын, яғни дисконтты шегере отырып немесе дисконтсыз
экспорттаушыға немесе импорттаушыға вексель сомасын төлегенін
растайтын құжаттарды (есеп кеңсесінің пайдасына индоссирленген
вексельдің көшірмесін жəне төлем құжатын);
3) вексельді төлем құралы ретінде пайдаланған жағдайда - вексель
бойынша құқық берілген тұлғамен жасалған экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шартты, тиісті өткізу жазбасы (индоссаменті)
бар осы вексельдің көшірмесін, осы операцияның жүргізілгенін растайтын өзге де құжаттарды (есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шартты, тауарларға арналған декларацияны
жəне басқаларын) алғанға дейін (вексельді экспорттаушының немесе импорттаушының пайдалануына қарай) жүзеге асырады. Вексель
бойынша ақша басқа уəкілетті банкке (оның филиалына) түскен кезде
вексель ұстаушы болып табылатын экспорттаушы немесе импорттаушы басқа уəкілетті банкке (оның филиалына) ақшаны есептік тіркеу
банкіне аударуды тапсырады.
Егер вексель беруші импорттаушы болып табылса жəне импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша тауарлар вексель бойынша
төлем мерзімі басталғанға дейін жеткізілген болса, онда мұндай шарт
осы вексель ақы төлеуге ұсынылған күнге дейін бақылауға жатады.
Бұл ретте вексель сомасы шарттың жалпы сомасынан аспауы керек. Егер есеп айырысудың вексель нысанындағы импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша вексель эмитенті үшінші тұлға болып табылса, онда шарт тауарлар импорттаушыға жеткізілген күнге дейін
есептік тіркеуден алынбайды.
59. Уəкілетті банк қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта
ұйымдастырылатын банк құқықтық мирасқор болып табылатын банкке экспорт немесе импорт жөніндегі əрбір валюталық шарт бойынша
досьені қоса берумен, есептік тіркеуден алынбаған, есептік нөмірі бар
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттарды ұсынады.
Ақпаратты электрондық түрде беруге рұқсат етіледі.
60. Уəкілетті банк таратылған жағдайда уəкілетті банктің тарату
комиссиясы:
1) уəкілетті банктің клиенттерін – экспорттаушылар немесе
импорттаушыларды Қағидалардың 48-тармағының 11) жəне 17)
тармақшаларына сəйкес экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттарды есептік тіркеуден шығару қажеттілігі туралы өкілеттіктер
қабылданған сəттен бастап 3 (үш) ай ішінде хабарлауды;
2) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттарды
экспорттаушылардың немесе импорттаушылардың еркін нысандағы
өтініштері негізінде Қағидаларға сəйкес есептік тіркеуден алуды;
3) Қағидаларға сəйкес экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттардың есептік тіркеуден алынғаны туралы ақпаратты Ұлттық
Банкке жолдауды;
4) тарату өндірісінің барлық мерзімі ішінде экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарттар бойынша досьенің сақталуын;
5) есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпаратты
олардан жазбаша сұрату алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде
жаңа уəкілетті банкке не Ұлттық Банкке ұсынуды қамтамасыз етеді.
61. Егер келіп түскен ақша экспорттаушының немесе импорттаушының банктік шотына уəкілетті банктің банктік жəне өзге де
операцияларды жүргізуге лицензиясын тоқтата тұру не одан айыру
себебінен аударылмаған болса, онда экспорттық түсімнің түсуін не импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша бұрын аударылған ақшаның
уəкілетті банктің корреспонденттік шотына қайтарылуын бақылау
мақсаттары үшін экспорттаушының немесе импорттаушының пайдасына ақшаның түскенін растайтын құжат ретінде уəкілетті банктің тарату комиссиясының таратылатын уəкілетті банктің корреспонденттік
шотына есептік нөмірі бойынша сəйкестендірілген ақшаның түскені
туралы анықтамасын қабылдауға рұқсат етіледі.
7-тарау. Өтпелі ережелер
62. Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін есептік нөмірлер
берілген, 2019 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша қолданыста болатын экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша
жаңа есептік нөмірлерді алу талап етілмейді.
63. Егер экспорттаушының немесе импорттаушының баламасында
50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асатын 2019 жылғы 1 шілдедегі
жағдай бойынша қолданыстағы экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарты болса:
1) уəкілетті банк (оның филиалы) мұндай шарт бойынша төлем
жүргізуден жəне (немесе) ақша аударудан бас тартады;
2) экспорттаушы немесе импорттаушы уəкілетті банкке (оның филиалына) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидалар
қолданысқа енгізілген күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірмейтін
мерзімде, бірақ мұндай шарт бойынша міндеттемелерді орындау
басталғанға дейін есептік нөмірді алу үшін өтініш жасайды.
Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 1-қосымша
Нысан
Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты
валюталық бақылауға қабылдау туралы өтініш
_________________________________
(уəкілетті банктің (оның филиалының)
немесе Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің аумақтық
филиалының атауы)
1. Есептік нөмірді алу
Жалпы құны (болжамды құны)__________________(шарттың
валютасы көрсетіледі) экспортты немесе импортты (керегінің
асты сызылады) көздейтін ____ жылғы «____»_____________
№________________ (бар болса) валюталық шартқа есептік нөмір
беруді сұраймын.
2. Есептік нөмірі бар валюталық шартты валюталық бақылауға
қабылдау
____ жылғы «____»_____________ № __/____/___/_______ есептік
нөмірімен жалпы құны (болжамды құны)__________________(валюта шарты көрсетіледі) ____ жылғы «____»_____________
№________________ (бар болса) экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдауды сұраймын.
Экспорттаушы/импорттаушы бойынша ақпарат:
атауы немесе тегі, аты, əкесінің аты
(бар болса)
_________________________
Бизнес-сəйкестендіру нөмірі
жеке сəйкестендіру нөмірі

_______________________
_______________________

Шетелдік сатып алушы (экспорт бойынша)
немесе жеткізуші (импорт бойынша) туралы
ақпарат:
атауы немесе тегі, аты, əкесінің аты
(бар болса)
_________________________
Елі

_________________________

Репатриациялау мерзімі:

_____________________

Экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт түрінің коды:

_____________________

Мен:
1) ұлттық жəне (немесе) шетел валютасын репатриациялау талаптарының бұзылғаны үшін əкімшілік жəне қылмыстық жауапкершіліктің
бар екендігі;
2) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
есептік нөмірді алу жəне ол ойынша ақпарат (есептер, мəліметтер,
құжаттар) беру тəртібінің бұзылғаны үшін əкімшілік жауапкершіліктің
бар екендігі жөнінде хабардармын.
Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпаратты оның
сұратуы бойынша басқа уəкілетті банкке (оның филиалына) не Ұлттық
Банктің аумақтық филиалына беруге жəне (немесе) басқа уəкілетті
банктен (оның филиалынан) не Ұлттық Банктің аумақтық филиалынан алуға келісемін.
Экспорттаушы (импорттаушы) басшысының қолы_______________
Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) __________________________
Мөрдің орны
(жеке кəсіпкерлік субъектілерін қоспағанда)
Өтінішті қабылдау күні _____________________
Уəкілетті банктің (оның филиалының) немесе Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалының белгілері
____________________________
«Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шартты валюталық бақылауға қабылдау
туралы өтініш» нысанына қосымша
«Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты
валюталық бақылауға қабылдау туралы өтініш» нысанын
толтыру бойынша түсіндірме
1. «Уəкілетті банктің (оның филиалының) немесе Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалының атауы» жолы
мыналар ескеріліп:
1) егер есептік тіркеу банкі ретінде уəкілетті банк іс-əрекет жасайтын болса, уəкілетті банктің толық атауы көрсетеді;
2) егер, есептік тіркеу банкі ретінде уəкілетті банктің филиалы
немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы іс-əрекет жасайтын болса, филиалдың толық атауы көрсетіліп
толтырылады.

2. «Елі» жолында ҚР ҰС ISO 3166-1-2016 «Елдердің атауларын
жəне олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға
арналған кодтар. 1-бөлім. Елдердің кодтары» ұлттық сыныптауышына сəйкес шетелдік сатып алушының немесе жеткізушінің орналасқан
елінің екі əріптен тұратын коды көрсетіледі.
3. «Репатриациялау мерзімі» жолы нүктемен ажыратылған екі
бөліктен тұрады:
бірінші бөлікте репатриациялау мерзімі күндерінің саны көрсетіледі;
екінші бөлікте репатриациялау мерзімінің толық жылдар саны
көрсетіледі.
4. «Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт түрінің коды»
бағанында мыналар көрсетіледі:
«1» – талаптарында тауарларды Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы алып өту көзделген экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт;
«2» – талаптарында жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету
көзделген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт;
«3» – талаптарында тауарларды Қазақстан Республикасының
шекарасы арқылы алып өту, сондай-ақ жұмыстарды орындау,
қызметтерді көрсету көзделген экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт.
5. «Есептік тіркеу банкінің белгілері» жолы есептік тіркеу банкінің
қызмет бабындағы ақпаратына арналған.
6. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартта оны
жасасу күніне валюталық шарттың сомасы көрсетілмесе, онда мұндай
шарт бойынша сома баламасында 50 000 (елу мың) Америка Құрама
Штаттары доллары жəне 1 (бір) цент түрінде көрсетіледі.
7. «1. Есептік нөмірді алу» бөлімі, «2. Есептік нөмірі бар валюталық
шартты валюталық бақылауға қабылдау» бөлімі экспорттаушының
немесе импорттаушының басқа есептік тіркеу банкіне ауысқан кезде
толтырылады.
Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымша
Репатриациялау мерзімін есептеу тəртібі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Репатриациялау мерзімін есептеу мақсатында күнтізбелік күндер
қолданылады, бұл ретте 30 (отыз) күндік мерзім 1 (бір) ай болып, 360
(үш жүз алпыс) күн бір жыл болып алынады.
2. Репатриациялау мерзімі бейрезиденттің экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шартқа сəйкес міндеттемелерін орындаудың ең
ұзақ мерзімі ретінде есептеледі жəне нүктемен бөлінген екі бөліктен
тұратын цифрлық код түрінде көрсетіледі:
бірінші бөлікте үш цифр, егер репатриациялау мерзімі 360 (үш
жүз алпыс) күннен кем немесе одан асатын болса, толық емес жыл
бойынша күндер санын көрсетеді;
екінші бөлікте екі цифр репатриациялау мерзімінің толық жыл
санын көрсетеді.
3. Экспорт бойынша репатриациялау мерзімі мынадай тəртіппен
есептеледі:
егер валюталық шартта тауарларды Еуразиялық экономикалық
одақтың (бұдан əрі – Одақ) кедендік шекарасы арқылы алып
өту көзделсе жəне экспорттаушының тауарды жеткізу бойынша
міндеттемесі тауарды Қазақстан Республикасының шекарасынан
өткеннен кейін беру болып табылса, экспорттаушы репатриациялау мерзімін бейрезиденттің валюталық шарт бойынша тауарға ақы
төлеу бойынша міндеттемелерін орындауының ең ұзақ мерзіміне
мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінің тауарды
шығарғаннан кейін оны беру орнына дейін жеткізу үшін қажетті, 1 (бір)
жылдан аспауға тиіс мерзімді қосу арқылы есептейді;
егер шартта тауарларды Қазақстан Республикасы мен Одаққа
мүше басқа мемлекеттің арасында алып өту көзделсе жəне экспорттаушының тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі тауарды Қазақстан
Республикасының шекарасынан өткеннен кейін беру болып табылса,
экспорттаушы репатриациялау мерзімін бейрезиденттің валюталық
шарт бойынша тауарға ақы төлеу бойынша міндеттемелерін
орындауының ең ұзақ мерзіміне тауарды беру орнына дейін жеткізу
үшін қажетті, 1 (бір) жылдан аспауға тиіс мерзімді қосу арқылы
есептейді;
егер экспорттаушының тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі
тауарды Қазақстан Республикасының шекарасынан өткенге дейін
беру болып табылса, экспорттаушы репатриациялау мерзімі ретінде
валюталық шарт бойынша бейрезиденттің тауарға ақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындау мерзімін көрсетеді;
егер шартта бейрезиденттің тауарларға, жұмыстарға немесе
көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу бойынша міндеттемелерді
орындауының əртүрлі талаптары (экспорттаушының тауарларға,
жұмыстарға немесе көрсетілетін қызметтерге ақыны тауарларды
тиеп жөнелткенге, жұмыстарды орындағанға немесе қызметтерді
көрсеткенге дейін төлеуі не экспорттаушының тауарларға, жұмыстарға немесе көрсетілетін қызметтерге ақыны тауарларды тиеп
жөнелткеннен, жұмыстарды орындағаннан немесе қызметтерді
көрсеткеннен кейін төлеуі) көзделсе, экспорттаушы репатриациялау
мерзімін экспорттаушы бейрезиденттің тауарларға, жұмыстарға немесе көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу бойынша міндеттемелерді
орындауының валюталық шартта белгіленген мерзімін ескере отырып,
тауарларды тиеп жөнелткеннен, жұмыстарды орындағаннан немесе
қызметтерді көрсеткеннен кейін есептейді;
егер валюталық шартта экспорт бойынша валюта түсімінің экспорт
күні басталғанға дейін (бейрезиденттің алдын ала ақы төлеуі) не 180
(бір жүз сексен) күннен аспайтын мерзімде түсуі көзделсе мерзім 180
(бір жүз сексен) күн деп көрсетіледі;
егер валюталық шартта тауарларды Қазақстан Республикасы
мен Одаққа мүше басқа мемлекет арасында алып өту көзделсе, экспорттаушы есептеген репатриациялау мерзіміне бейрезиденттен
жанама салықтарды төлеу немесе қосымша құн салығын төлеуден
жəне (немесе) акциздерден босату туралы растауы бар тауарларды
əкелу туралы өтінішті (бұдан əрі - тауарларды əкелу туралы өтініш)
алу үшін қажетті 180 (бір жүз сексен) күндік уақыт кезеңі қосылады.
4. Импорт бойынша репатриациялау мерзімі мынадай тəртіппен
есептеледі:
егер бейрезиденттің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі тауарды Қазақстан Республикасының шекарасынан өткізгеннен кейін беру
болып табылса, импорттаушы репатриациялау мерзімін валюталық
шарт бойынша бейрезидент міндеттемелерінің орындалуының ең ұзақ
мерзіміне пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімін (ол валюталық
шартта бар болса) қосу арқылы есептейді;
егер валюталық шарт бойынша тауарды Одақтың кедендік шекарасы арқылы алып өту көзделсе жəне бейрезиденттің тауарды
жеткізу бойынша міндеттемесі Қазақстан Республикасының шекарасынан өткенге дейін тауарды беру болып табылса, импорттаушы
репатриациялау мерзімін бейрезиденттің тауарды жеткізу бойынша
міндеттемелерді орындауының валюталық шарт бойынша ең ұзақ
мерзіміне тауарды Қазақстан Республикасының шекарасына дейін
жеткізу жəне мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінің
тауарды шығару үшін қажетті мерзімін (1 (бір) жылдан аспауы тиіс),
пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімін (ол валюталық шартта
бар болса) қосу арқылы есептейді;
егер валюталық шарт бойынша тауарды Қазақстан Республикасы
мен Одаққа мүше басқа мемлекеттің арасында алып өту жəне
бейрезиденттің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі Қазақстан
Республикасының шекарасынан өткізгенге дейін тауарды беру болып
табылса, импорттаушы репатриациялау мерзімін бейрезиденттің тауарды жеткізу бойынша міндеттемелерді орындауының валюталық
шарт бойынша ең ұзақ мерзіміне тауарды Қазақстан Республикасының
шекарасына дейін жеткізуге қажетті мерзімді, пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімін (ол валюталық шартта бар болса) қосу арқылы
есептейді;
егер валюталық шартта бейрезиденттің тауарларды жеткізу,
жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету бойынша міндеттемелерді орындаудың əртүрлі талаптары (тауарларды жеткізу,
жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету тауарларға,
жұмыстарға немесе көрсетілетін қызметтерге төлемді жəне (немесе) ақша аудару жүзеге асырылғанға дейін не тауарларды жеткізу,
жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету тауарларға,
жұмыстарға немесе көрсетілетін қызметтерге төлемді жəне (немесе)
ақша аудару жүзеге асырылғаннан кейін) көзделсе, импорттаушы репатриациялау мерзімін валюталық шартта белгіленген бейрезиденттің
тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді
көрсету бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін ескере отырып, тауарларға, жұмыстарға немесе көрсетілетін қызметтерге төлем
жүргізгеннен жəне (немесе) ақша аударғаннан кейін есептейді;
егер валюталық шартта тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету тауарларға, жұмыстарға немесе
көрсетілетін қызметтерге төлем жүргізгенге дейін жəне (немесе) ақша
аударғанға дейін (бейрезиденттің тауарларды алдын ала жеткізуі,
жұмыстарды алдын ала орындауы немесе қызметтерді көрсетуі) не
төлем жүргізген жəне (немесе) ақша аударған күннен бастап 180 (бір
жүз сексен) күннен аспайтын мерзімде көзделсе, репатриациялау
мерзімі 180 (бір жүз сексен) күнге тең деп көрсетіледі;
егер валюталық шарт тауарларды импорт үшін Одаққа мүше басқа
мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына алып
өтуді көздесе, импорттаушы есептеген репатриациялау мерзіміне тауарларды əкелу туралы өтінішті алу үшін қажетті 180 (бір жүз сексен)
күндік уақыт кезеңі қосылады.
2-тарау. Экспорт бойынша репатриациялау мерзімін есептеу
мысалдары
5. Валюталық шартқа сəйкес экспорттаушының тауарды жеткізу
бойынша міндеттемесі тауарды Одақтың кеден аумағынан тыс
орналасқан қалада бергеннен кейін орындалды деп саналады.
Бейрезиденттің тауарға ақы төлеуі – ішінара, алдын-ала ақы төлеу
арқылы, ішінара - экспорттаушы тауарды тиеп жөнелткеннен кейін
ақы төлеу арқылы. Бейрезиденттің тауарға ақы төлеуінің ең ұзақ
мерзімі – 210 (екі жүз он) күн. Мемлекеттік кірістер органының
аумақтық бөлімшесі тауарды шығарған күн мен бейрезидентке тауарды Одақтың кеден аумағынан тыс орналасқан қалада беру күні
арасындағы экспорттаушы болжайтын мерзім – 30 (отыз) күн.
Есеп: 210 күн + 30 күн = 240 күн, яғни 240 күн, 00 жыл.
Экспорттаушы «Репатриациялау мерзімі» бағанында 240.00 деп
көрсетеді.
6. Валюталық шартқа сəйкес экспорттаушының тауарды жеткізу
бойынша міндеттемесі Одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағында
орналасқан қалада тауарды бергеннен кейін орындалды деп саналады. Бейрезиденттің тауарға ақы төлеуі – ішінара, алдын-ала ақы төлеу
арқылы, ішінара - экспорттаушы тауарды тиеп жөнелткеннен кейін ақы
төлеу арқылы. Бейрезиденттің тауарға ақы төлеуінің ең ұзақ мерзімі
– 210 (екі жүз он) күн. Тауардың Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы өту күні мен тауарды Одаққа мүше басқа мемлекеттің
аумағында орналасқан қалада бейрезидентке беру күні арасындағы
экспорттаушы болжайтын мерзім – 10 (он) күн.

Бейрезиденттен тауарларды əкелу туралы өтінішті алу үшін қажетті
уақыт кезеңі – 180 (бір жүз сексен) күн.
Есеп: 210 күн + 10 күн + 180 күн = 400 күн, яғни 40 күн, 01 жыл.
Экспорттаушы «Репатриациялау мерзімі» бағанында 040.01 деп
көрсетеді.
7. Валюталық шартқа сəйкес экспорттаушының тауарды жеткізу
жөніндегі міндеттемесі тауарды Алматы-1 теміржол станциясында
бергеннен кейін орындалды деп саналады. Бейрезиденттің тауарға
ақы төлеуі – экспорттаушы тауарды тиеп жөнелткеннен кейін. Тауарға
ақы төлеудің ең ұзақ мерзімі – 210 (екі жүз он) күн.
Экспорттаушы «Репатриациялау мерзімі» бағанында 210.00 деп
көрсетеді.
8. Валюталық шартқа сəйкес бейрезидент тауарға, жұмысқа немесе көрсетілетін қызметке алдын ала ақы төлеуді толық көлемде
жүзеге асырады.
Экспорттаушы «Репатриациялау мерзімі» бағанында 180.00 деп
көрсетеді.
9. Валюталық шартқа сəйкес бейрезиденттің тауарға, жұмысқа
немесе көрсетілетін қызметке ақы төлеуінің ең ұзақ мерзімі – 160
(бір жүз алпыс) күн.
Экспорттаушы «Репатриациялау мерзімі» бағанында 180.00 деп
көрсетеді.
3-тарау. Импорт бойынша репатриациялау мерзімін есептеу
мысалдары
10. Валюталық шартқа сəйкес бейрезиденттің тауарды жеткізу
бойынша міндеттемесі Одақтың кеден аумағынан тыс орналасқан
қалада тауарды бергеннен кейін орындалды деп есептеледі.
Бейрезиденттің тауарды жеткізуі – ішінара, алдын ала жеткізу
арқылы, ішінара - тауарға төлем жүргізілгеннен кейін жəне (немесе)
ақша аударылғаннан кейін. Бейрезиденттің тауарды жеткізуінің ең
ұзақ мерзімі – 800 (сегіз жүз) күн. Бейрезиденттің тауарды Одақтың
кеден аумағынан тыс орналасқан қалада беру күні мен мемлекеттік
кірістер органының аумақтық бөлімшесінің тауарды шығару күнінің
арасындағы импорттаушы болжайтын мерзім – 70 (жетпіс) күн.
Пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімі тауарды Одақтың кеден
аумағынан тыс орналасқан қалада беруді болжамдау күнінен бастап
– 100 (бір жүз) күн.
Есеп: 800 күн + 70 күн + 100 күн - 970 күн, яғни 250 күн, 02 жыл.
Импорттаушы «Репатриациялау мерзімі» бағанында 250.02 деп
көрсетеді.
11. Валюталық шартқа сəйкес бейрезиденттің тауарды жеткізу
бойынша міндеттемесі тауарды Одаққа мүше басқа мемлекеттің
аумағында орналасқан қалада бергеннен кейін орындалды деп саналады. Бейрезиденттің тауарды жеткізуі екі тəсілмен жүзеге асырылады: алдын ала жеткізу арқылы жəне тауарға төлем жүргізілгеннен кейін
жəне (немесе) ақша аударылғаннан кейін. Бейрезиденттің тауарды
жеткізуінің ең ұзақ мерзімі – 800 (сегіз жүз) күн. Бейрезиденттің тауарды Одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағында орналасқан қалада
беру күні мен тауарды Қазақстан Республикасының шекарасына дейін
жеткізу күнінің арасында импорттаушы болжайтын мерзім – 30 (отыз)
күн. Пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімі - тауарды Одаққа
мүше басқа мемлекеттің аумағында орналасқан қалада беруді болжамдау күнінен бастап – 100 (бір жүз) күн. Тауарларды əкелу туралы
өтінішті ресімдеу мерзімі – 180 (бір жүз сексен) күн.
Есеп: 800 күн + 30 күн + 100 күн + 180 күн = 1110 күн, яғни 030
күн, 03 жыл.
Импорттаушы «Репатриациялау мерзімі» бағанында 030.03 деп
көрсетеді.
12. Валюталық шартқа сəйкес бейрезиденттің тауарды жеткізу
бойынша міндеттемесі Одақтың аумағынан тыс орналасқан қалада
бергеннен кейін орындалды деп саналады. Бейрезиденттің тауарды жеткізуі – ішінара, алдын ала жеткізу арқылы, ішінара - тауарға
төлем жүргізілгеннен кейін жəне (немесе) ақша аударғаннан кейін.
Бейрезиденттің тауарды жеткізуінің ең ұзақ мерзімі – - 210 (екі жүз он)
күн. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінің тауарды
шығару күні мен бейрезидент тауарды Одақтың кеден аумағынан тыс
орналасқан қалада өткізген күні арасындағы импорттаушы болжайтын
мерзім – 70 (жетпіс) күн. Пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімі
валюталық шартта анықталмаған.
Есеп: 210 күн + 70 күн = 280 күн, яғни 280 күн, 00 жыл.
Импорттаушы «Репатриациялау мерзімі» бағанында 280.00 деп
көрсетеді;
13. Валюталық шартқа сəйкес бейрезиденттің тауарды жеткізу
бойынша міндеттемесі тауарды Алматы-1 теміржол станциясында
бергеннен кейін орындалды деп саналады. Бейрезиденттің тауарды жеткізуі – ішінара, алдын ала жеткізу арқылы, ішінара - тауарға
төлем жүргізілгеннен кейін жəне (немесе) ақша аударғаннан кейін.
Бейрезиденттің тауарды жеткізуінің ең ұзақ мерзімі – 100 (бір жүз)
күн. Пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімі – 100 (бір жүз) күн.
Есеп: 100 күн + 100 күн = 200 күн, яғни 200 күн, 00 жыл.
Импорттаушы «Репатриациялау мерзімі» бағанында 200.00 деп
көрсетеді.
14. Валюталық шартқа сəйкес бейрезиденттің тауарды жеткізу
бойынша міндеттемесі тауарды Алматы-1 теміржол станциясында
бергеннен кейін орындалды деп саналады. Бейрезиденттің тауарды жеткізуі – ішінара, алдын ала жеткізу арқылы, ішінара - тауарға
төлем жүргізілгеннен кейін жəне (немесе) ақша аударғаннан кейін.
Бейрезиденттің тауарды жеткізуінің ең ұзақ мерзімі – 100 (бір жүз)
күн. Пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімі валюталық шартта
айқындалмаған.
Импорттаушы «Репатриациялау мерзімі» бағанында 180.00 деп
көрсетеді.
15. Валюталық шартқа сəйкес бейрезидент тауарды алдын ала
жеткізуді немесе жұмысты алдын ала орындауды, қызмет көрсетуді
толық көлемде жүзеге асырады.
Импорттаушы «Репатриациялау мерзімі» бағанында 180.00 деп
көрсетеді.
Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 3-қосымша
Нысан

Тіркеу журналы

______________________________ есептік тіркеу банкінің атауы
_____ жылы басталды
_____ жылы аяқталды
№ Экспорт немесе
импорт жөніндегі
валюталық
шарттың есептік
нөмірінің
деректемелері

1

Күні

Нөмірі

2

3

4

Экспорт немесе импорт
жөніндегі
валюталық
шарттың
деректемелері
Күні

Нөмірі

5

6

Ескертпе

6-тарау. Жеке жағдайлар

Экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық
шарт түрінің коды

(Жалғасы. Басы 14-15-беттерде)
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Экспорттаушының немесе импорттаушының
атауы немесе тегі, аты,
əкесінің аты (бар болса)

16

7

8

«Тіркеу журналы» нысанына қосымша
«Тіркеу журналы»
нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың есептік
нөмірі көлбеу сызықпен - _/___/____/_______ бөлінген мынадай төрт
бөліктен тұрады:
1) бірінші бөлігінде мынадай белгілер көрсетіледі:
«1» – егер валюталық шарт экспорт бойынша болса;
«2» – егер валюталық шарт импорт бойынша болса;
2) екінші бөлікте Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 7960 болып тіркелген, «Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің банктік сəйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы жəне
күшін жоюы, сондай-ақ банктердің жəне банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын жəне
банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру жəне күшін жою,
олардың құрылымдары, Банктердің жəне банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын
қалыптастыру жəне жүргізу туралы нұсқаулықты бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы
24 тамыздағы № 236 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің банктік сəйкестендіру кодтарын беруі, пайдалануы
жəне күшін жоюы, сондай-ақ банктердің жəне банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кодтарын жəне
банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының кодтарын беру жəне күшін жою,
олардың құрылымдары, Банктердің жəне банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анықтамалығын
қалыптастыру жəне жүргізу туралы нұсқаулыққа сəйкес, Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі беретін уəкілетті банктің үш мəнді
коды көрсетіледі;
3) үшінші бөлігінде есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті
банктің (оның филиалының) немесе Ұлттық Банктің аумақтық
филиалының (бұдан əрі – Ұлттық Банктің аумақтық филиалы ) уəкілетті
банктің жəне Ұлттық Банктің ішкі анықтамалығына сəйкес төрт цифрдан тұратын коды көрсетіледі;
4) төртінші бөлігінде тіркеу журналына сəйкес экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың реттік нөмірі көрсетіледі.
2. Тіркеу журналын есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті
банк (оның филиалы) немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалы экспорт жəне импорт бойынша жеке-жеке жылдан жылға жүйелі түрде
жүргізеді.
Егер тіркеу журналы қағаз тасымалдауышта жүргізілсе, журнал
аяқталысымен оған есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті
банктің (оның филиалының) немесе Ұлттық Банктің аумақтық
филиалының басшысы не тиісті өкілеттіктері бар өзге адам қол қояды
жəне есептік тіркеу банкінің мұрағатында сақталады.
Егер тіркеу журналы электрондық нысанда жүргізілген болса,
журналға күнтізбелік жыл аяқталысымен есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банктің (оның филиалының) немесе Ұлттық Банктің
аумақтық филиалының басшысының не тиісті өкілеттіктері бар өзге
адамның электрондық цифрлық қолы қойылады.
3. 7-бағанда мыналар көрсетіледі:
«1» – талаптарында тауарларды Қазақстан Республикасының
(Жалғасы 17-бетте)
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Түзетілген

Күні
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_____ жылғы ____ ай үшін

Нөмірі

4. Негізгі

Жанама салықтарды қоса
алғанда, тауарлардың,
жұмыстардың, қызметтердің
құны

Нөмірі

Резиденттік коды

№

Жөнелтуші

Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша тауарлардың қозғалысы туралы
ақпарат

№

Электрондық шот-фактураның
деректемелері

Сыртқы экономикалық мəміле
ерекшеліктерінің коды
21

«Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша тауарлардың қозғалысы туралы
ақпарат» нысанына қосымша
«Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша тауарлардың қозғалысы туралы
ақпарат» нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1. 1-бағанда тауарларға арналған декларациядағы тауардың реттік
нөмірі (тауарларға арналған декларацияның 32-бағаны) көрсетіледі.
2. 2-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі есептік нөмір
көрсетіледі (тауарларға арналған декларацияның 44-бағаны).
3. 3-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шартқа есептік нөмірді беру күні көрсетіледі (тауарларға арналған
декларацияның 44-бағаны).
4. 4-бағанда мына белгілер көрсетіледі:
«1» – егер экспорт бойынша валюталық шарт;
«2» – егер импорт бойынша валюталық шарт.
5. 5-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың

кестенің жалғасы
Бірлескен қызметке қатысушылардың тауарлары, жұмыстары,
қызметтері бойынша деректер

36

37

38

39

40

кестенің жалғасы
(Жалғасы 18-бетте)

41

Жанама салықтарды қоса
алғанда, тауарлар
дың, жұмыстардың, қызмет
тердің құны

Экспорт немесе
импорт жөніндегі
валюталық шарттың
есептік нөмірінің
деректемелері

Нысан

Экспорт немесе
импорт жөніндегі
валюталық
шарттың есептік
нөмірінің
деректемелері

Нөмірі

Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банктің бизнессəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН)
______________________________________

Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 7-қосымша

Электрондық шот-фактуралар бойынша ақпарат

Жеткізу талаптары

Нысан

Резиденттік коды

6. Нысан Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларының 30, 32 жəне
35-тармақтарына сəйкес ұсынылады жəне мына жағдайлар:
1) есептік нөмір берілген, есептік тіркеуден алып тасталған, есептік
нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
репатриациялау талабының орындалуын бақылау рəсімдерін қалпына
келтірген, Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларының 32-тармағына
сəйкес хабарлама жіберген, жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банктің (оның филиалының) экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерінің орындалуы
туралы ақпаратты ұсыну жөніндегі сұратуын алған күннен бастап;
2) есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шартқа өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілгенін растайтын құжаттарды қабылдаған кезде жіберіледі.
7. 1-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
есептік нөмірі көрсетіледі.
8. 2-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
есептік нөмірін беру күні көрсетіледі.
9. 3-бағанда мыналар көрсетіледі:
«1» – талаптарында Қазақстан Республикасының шекарасы
арқылы тауарлардың орнын ауыстыру көзделген экспорт немесе
импорт жөніндегі валюталық шарт;
«2» – талаптарында жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету
көзделген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт;
«3» – талаптарында Қазақстан Республикасының шекарасы
арқылы тауарлардың орнын ауыстыру, сол сияқты жұмыстарды
орындау, қызметтерді көрсету көзделген экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт.
10. 4-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының атауы
немесе тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.
11. Егер 7-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының
«1» – заңды тұлға (оның филиалы) белгісі көрсетілсе, 5-бағанда
экспорттаушының немесе импорттаушының БСН көрсетіледі.
12. Егер 7-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының
«2» – дара кəсіпкер белгісі көрсетілсе, 6-бағанда экспорттаушының
немесе импорттаушының ЖСН көрсетіледі.
13. Егер экспорттаушы немесе импорттаушы заңды тұлға (оның
филиалы) болып табылса, 7-бағанда «1» белгісі, егер экспорттаушы немесе импорттаушы дара кəсіпкер болып табылса, «2» белгісі
қойылады.
14. 8-бағанда ҚР МС 11-2009 «Əкімшілік-аумақтық объектілер
сыныптауышы» Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыныптауышына сəйкес экспорттаушының немесе импорттаушының заңды
мекенжайы бойынша облыс кодының алғашқы екі саны көрсетіледі.
15. 9-бағанда мынадай белгілер көрсетіледі:
«1» – егер экспорт жөніндегі валюталық шарт;
«2» – егер импорт жөніндегі валюталық шарт.
16. 10-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттың нөмірі (бар болса) көрсетіледі.
17. 11-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттың күні көрсетіледі.

Ұсыну мерзімі:
1) есепті айда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша міндеттемелерді төлем карточкаларын пайдаланбай
уəкілетті банктегі (оның филиалындағы) экспорттаушының немесе
импорттаушының банктік шоттары арқылы төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру арқылы орындаған жағдайда
– есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 (он бесіне) дейінгі (қоса алғанда)
мерзімде;
2) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша
міндеттемелерді төлем карточкасын пайдалана отырып төлемдерді
жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру арқылы жəне (немесе) өзге тəсілмен орындаған жағдайда – экспорттаушы немесе
импорттаушы не валюталық шартты есептік тіркеу банкі болып табылмайтын банк растайтын ақпаратты жəне (немесе) құжаттарды ұсынған
айдан кейінгі айдың 15 (он бесіне) дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Елі

2-тарау. Нысанды толтыру

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Облыстың коды

1. Осы түсіндірме «Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша ақпарат» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру жөніндегі
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы»
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды толтыру кезінде есептік тіркеу банкі болып табылатын
уəкілетті банк есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша қолда бар деректерді пайдаланады.
4. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан ұсынылмайды.
5. Деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) Нысанды ұсыну
үшін белгіленген мерзімнен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

Ұсынады: есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк

Облыстың коды

1-тарау. Жалпы ережелер

Кезеңділігі: ай сайын

Елі

«Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша ақпарат» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Индексі: EICC_2

БСН

«Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша ақпарат» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға қосымша

Есепті кезең: _______ жылғы __________ ай

Нысан

Шарт бойынша
ақы төлеу талаптары

20 ____ жылғы «____» _____________

Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 8-қосымша

Жанама салықтарды
қоспағанда, тауарлардың,
жұмыстардың, қызметтердің
құны

«Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы
ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Жеке сəйкестендіру
нөмірі (бұдан əрі –
ЖСН)
Экспорттаушының
немесе импорттау
шының белгісі

Орындаушы ______ _________________ телефоны ___________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің
аты (бар болса))

Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 6-қосымша

Экспорттаушының
немесе
импорттаушының
белгісі

Басшы (Бас бухгалтер)
_____________ _______ ___________________________________
(лауазымы)
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

ЖСН

16

1. 1-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
есептік нөмірі көрсетіледі.
2. 2-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа
есептік нөмір беру күні сегіз цифрды мынадай ретте: күнін, айын,
жылын көрсету арқылы толтырылады.
3. Егер 5-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының
«1» – заңды тұлға (оның филиалы) белгісі көрсетілсе, 3-бағанда
экспорттаушының немесе импорттаушының БСН көрсетіледі.
4. Егер 5-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының «2»
– дара кəсіпкер белгісі көрсетілсе, 4-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының ЖСН көрсетіледі.
5. Егер экспорттаушы немесе импорттаушы заңды тұлға (оның
филиалы) болып табылса, 5-бағанда «1» белгісі немесе егер экспорттаушы немесе импорттаушы дара кəсіпкер болып табылса, «2»
белгісі қойылады.

Атауы немесе тегі,
аты, əкесінің аты (бар
болса)

Атауы немесе тегі,
аты, əкесінің аты Елі
(бар болса)
14
15

Валюталық
Іскерлік
шартқатынастарды
ты есептік
бұзу ниеті туралы
тіркеуден алу жəне есептік тіркеу
банкінің өзгеруі туКүні Негізі ралы хабарламаны
жіберу күні
17
18
19

«Ақпаратты алуға арналған сұрату»
нысанын толтыру бойынша түсіндірме

БСН

Бейрезидент жөніндегі
ақпарат

Репатриациялау
мерзімі

кестенің жалғасы

«Ақпаратты алуға арналған сұрату» нысанына қосымша

Тіркеу нөмірі

Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
ақпарат
Белгісі экспорт
Нөмірі
Күні
Сомасы мың
Валютасы
немесе импорт
бірлікпен
9
10
11
12
13

Күні

3

Жазылған күні

2

кестенің жалғасы

Нөмірі

1

Жеке
Экспорттаушының
сəйкестендіру
немесе
нөмірі (бұдан импорттаушының
əрі – ЖСН)
белгісі
4
5

Тауарларға арналған
декларацияға немесе тауарларды əкелу жəне жанама
салықтарды төлеу туралы
өтінішке сəйкес тауарлардың
атауы

БСН

Тауарларға арналған
декларацияға немесе тауарларды əкелу жəне жанама салықтар
төлеу туралы өтінішке сəйкес
тауарлардың атауы
Жанама салықтарды
қоспағанда, тауарлар
дың, жұмыстар
дың, қызмет
тердің құны

Күні

Тауарлардың, жұмыстардың,
қызмет
тердің атауы

Нөмірі

Тауарлардың, жұмыстардың,
қызметтердің атауы

Экспорттаушы немесе импорттаушы
жөніндегі ақпарат

Тауарлардың, жұмыстардың,
қызметтердің пайда болу белгісі

Экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық
шарттың есептік
нөмірінің деректемелері

Валюта бағамы

8

Жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банктің
бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН)
____________________________

Тауарлардың, жұмыстардың,
қызметтердің пайда болу
белгісі

7

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Қайта ұйымдастырылған
тұлғаның БСН

6

Ұсынады: жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк

Валюта коды

5

Ақпаратты алуға арналған сұрату

нөмірі (бар болса) көрсетіледі (тауарларға арналған декларацияның
44-бағаны).
6. 6-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
күні көрсетіледі (тауарларға арналған декларацияның 44-бағаны).
7. Егер 9-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының
«1» – заңды тұлға (оның филиалы) белгісі көрсетілсе (тауарларға
арналған декларацияның 9-бағаны), 7-бағанда экспорттаушының
немесе импорттаушының БСН көрсетіледі.
8. Егер 9-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының «2» –
дара кəсіпкер белгісі көрсетілсе (тауарларға арналған декларацияның
9-бағаны), 8-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының
ЖСН көрсетіледі.
9. Егер экспорттаушы немесе импорттаушы заңды тұлға (заңды
тұлғаның филиалы) болып табылса, 9-бағанда «1» белгісі немесе
егер экспорттаушы немесе импорттаушы дара кəсіпкер болып табылса, «2» белгісі көрсетіледі.
10. 10-бағанда тауарларға арналған декларацияның тіркеу нөмірі
көрсетіледі (тауарларға арналған декларацияның əріптік бағаны).
11. 11-баған мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі
Еуразиялық экономикалық одақтың кеден шекарасы арқылы
өткізілетін тауарларды декларациялау мақсатында пайдаланатын
сыныптауышқа сəйкес кеден рəсімінің цифрлық белгісін көрсете отырып толтырылады (тауарларға арналған декларацияның 1-бағанының
екінші шағын бөлігі).
Нысанды толтыру кезінде тауарларға арналған декларацияда
көрсетілген кеден рəсімдері ескеріледі:
1) экспорт бойынша: егер уақытша əкету мерзімі бір жыл жəне одан
астам болса, экспорт 10 (экспорт), 21 (кеден аумағынан тыс өңдеу), 96
(Бажсыз сауда), экспорт 23 (Уақытша əкету) жəне егер осы тауарлар
алдын ала кеден рəсімі импорт 40 деп ресімделсе (Ішкі тұтынушы
үшін шығарылған), экспорт 31 (Реэкспорт);
2) импорт бойынша: егер уақытша əкелу мерзімі бір жыл жəне
одан астам болса, импорт 40 (Ішкі тұтынушы үшін шығарылған),
51 (Кеден аумағында өңдеу), 70 (Кеден қоймасы), 77 (Бос тұрған
қойма), 78 (Еркін кеден аумағы), 91 (Ішкі тұтынушы үшін өңдеу), 94
(Мемлекеттің пайдасы үшін бас тарту), 96 (Бажсыз сауда), импорт
53 (Уақытша əкелу (рұқсат беру), егер бұл тауарлар алдын ала кеден
рəсімі экспорт 10 (Экспорт) болып ресімделсе, импорт 60 (Реимпорт)
деп есепке алынады.
«Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша тауарлардың қозғалысы туралы ақпарат» нысанын
толтыру бойынша түсіндірменің осы тармағының екінші бөлігінің 1)
жəне 2) тармақшаларында көрсетілмеген кеден рəсімдерін есептік
тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк мəлімет үшін есепке
алады.
12. 12-бағанда тауардың шот бойынша жалпы сомасы көрсетіледі
(тауарларға арналған декларацияның 22-бағаны).
13. 13-бағанда мемлекеттік кірістер органының тауарды шығару
(оның ішінде шартты шығару) туралы шешімді қабылдаған күні
көрсетіледі.
14. 14-бағанда тауар мəртебесі көрсетіледі (шығарылды, кері
қайтарып алынды, шығарудан бас тартылды, шартты түрде
шығарылды, түзетілді).
15. 15-бағанда тауардың мəртебесі өзгертілген күні көрсетіледі.
16. 16-бағанда тауардың статистикалық құны Америка Құрама
Штаттарының доллары бірлігімен көрсетіледі (тауарларға арналған
декларацияның 46-бағаны).
17. 17-бағанда тауардың фактуралық құны жеткізу валютасының
бірлігімен көрсетіледі (тауарларға арналған декларацияның
42-бағаны).
18. 18-бағанда ҚР ҰС 07 ИСО 4217-2012 «Валюталар мен қорларды
белгілеуге арналған кодтар» ұлттық сыныптауышына сəйкес жеткізу
валютасының əріптік белгісі көрсетіледі.
19. 19-бағанда фактуралық құнға қайта санау үшін пайдаланылған
жəне тауарларға арналған декларацияда көрсетілген валюта бағамы
көрсетіледі.
20. 20 жəне 21-бағандарда мəміле сипатының коды жəне сыртқы
экономикалық мəміле ерекшеліктерінің коды көрсетіледі (тауарларға
арналған декларацияның 24-бағаны).
21. Ұлттық Банк уəкілетті банкке 20 жəне 21-бағандардағы
ақпаратты бермейді.
22. 3, 6, 13 жəне 15-бағандар айы, күні, жылы тəртібінде сегіз цифрды көрсету арқылы толтырылады.

Бірлескен қызметке
қатысушының БСН/ЖСН

4

Нысан

Валюта бағамы

3

Облыс коды

2

Экспорттаушының
немесе
импорттаушының
белгісі

1

Күні

БСН

Нөмірі

Экспорттаушы немесе импорттаушы жөніндегі ақпарат
Жеке сəйкестендіру
нөмірі (бұдан əрі –
ЖСН)

Экспорт немесе
импорт жөніндегі
валюталық шарттың
есептік нөмірінің
деректемелері

Экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт
түрінің коды
Атауы немесе тегі,
аты, əкесінің аты
(бар болса)

Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банктің бизнессəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН)
___________________________

Жеткізу валю
тасы

Нысан

6. 2-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
есептік нөмірі көрсетіледі.
7. 3-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
есептік нөмірін беру күні көрсетіледі.
8. 4 жəне 11-бағандарда жөнелтушінің немесе алушының атауы
немесе тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.
9. Егер 7 жəне 14-бағандарда экспорттаушының немесе
импорттаушының «1» – заңды тұлға (оның филиалы) белгісі
көрсетілсе, 5 жəне 12-бағандарда жөнелтушінің немесе алушының
БСН көрсетіледі.
10. Егер жөнелтуші немесе алушы резиденттер болып табылса, 5,
6, 12 жəне 13-бағандар толтырылады.
11. Егер 7 жəне 14-бағандарда экспорттаушының немесе
импорттаушының «2» – дара кəсіпкер белгісі көрсетілсе, 6 жəне
13-бағандарда жөнелтушінің немесе алушының ЖСН көрсетіледі.
12. Егер жөнелтуші немесе алушы заңды тұлға (оның филиалы)
болып табылса, 7 жəне 14-бағандарда «1» белгісі немесе жөнелтуші
немесе алушы жеке тұлға болып табылса, «2» белгісі көрсетіледі.
13. 8 жəне 15-бағандар ҚР ҰС ISO 3166-1-2016 «Елдердің атауларын жəне олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін
ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлім. Елдердің кодтары» ұлттық сыныптауышын пайдалана отырып толтырылады.
14. 9 жəне 16-бағандарда (егер жөнелтуші немесе алушы резидент
болса) ҚР МС 11-2009 «Əкімшілік-аумақтық объектілердің сыныптауышы» Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыныптауышына
сəйкес жөнелтушінің немесе алушының заңды мекенжайы бойынша
облыстары кодының алғашқы екі саны көрсетіледі.
15. 10 жəне 17-бағандар Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген «Экономика
секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен
бекітілген Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына (бұдан əрі – Экономика секторларының
жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидалары) сəйкес толтырылады.
16. 18-бағанда төлемдер жəне (немесе) ақша аударымы немесе
міндеттемелерді орындау күні көрсетіледі.
17. 19-бағанда міндеттемелерді орындау сомасы мың бірлікпен
көрсетіледі.
18. 20-бағанда ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 «Валюталар мен қорларды
белгілеуге арналған кодтар» ұлттық сыныптауышына сəйкес
валютаның əріптік белгісі көрсетіледі.
19. 21-баған мына сыныптауышты ескере отырып толтырылады:
11 – аккредитив шеңберіндегі төлем жəне (немесе) ақша аударымы;
12 – банк кепілдігі шеңберіндегі төлем жəне (немесе) ақша аударымы;
13 – экспорт бойынша алдын ала ақы төлеу (импорт бойынша
алдын ала жеткізу);
14 – экспорт бойынша тауарды тиегеннен кейін ақы төлеу (импорт
бойынша ақы төленгеннен кейін жеткізу);
15 – бейрезидентке талап қою құқығын басқа резиденттің есебіне
жатқызу, оған беру, резиденттің борышын басқа тұлғаға беру;
16 – бейрезиденттің міндеттемелерді орындамау тəуекелін
сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемін алу;
17 – вексельді беру;
18 – бағалы қағаздарды беру;
19 – жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету;
20 – Еуразиялық экономикалық одақтың (бұдан əрі – Одақ) кеден
аумағының ішінде тауарлардың алмасуы;
29 – міндеттемелерді өзгеше орындау.
20. 22-баған мына белгілер ескеріле отырып толтырылады:
«1» – шығыс (міндеттемелерді бейрезиденттің пайдасына орындау);
«2» – кіріс (міндеттемелерді экспорттаушының немесе импорттаушының пайдасына орындау).
21. 23-баған Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу
кодтарын қолдану қағидаларына сəйкес төлемдерді жəне (немесе)
ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде толтырылады. Басқа
жағдайларда 23-баған толтырылмайды.
22. 3 жəне 18-бағандар сегіз цифрды мынадай тəртіппен: күнін,
айын, жылын көрсету арқылы толтырылады.
23. «Жөнелтуші», «Алушы» деген бағандарда Одақтың кеден
аумағының ішінде тауарларды жеткізу туралы ақпараты жіберген кезде экспорттаушы немесе импорттаушы туралы мəліметтер тиісінше
көрсетіледі.
24. «Басшы (Бас бухгалтер)» жəне «Орындаушы» деген жолдар
Нысан қағаз тасымалдағышта ұсынылған жағдайда толтырылады.

Факту
ралық

Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

2-тарау. Нысанды толтыру

Бизнес сəйкестендіру
нөмірі (бұдан əрі –
БСН)
Жеке сəйкестендіру
нөмірі (бұдан əрі –
ЖСН)
Экспорттаушының
немесе
импорттаушының
белгісі

Ұсыну мерзімі:
3 (үш) жұмыс күні ішінде:
1) есептік нөмір берілген, есептік тіркеуден алып тасталған, есептік
нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
репатриациялау талабының орындалуын бақылау рəсімдерін қалпына
келтірген, Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларының 32-тармағына
сəйкес хабарлама жіберген, жаңа есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банктің (оның филиалының) экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерінің орындалуы
туралы ақпаратты ұсыну жөніндегі сұратуын алған күннен бастап;
2) есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шартқа өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілгенін растайтын құжаттарды қабылдаған күннен бастап.

Статистика
лық

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Тауар мəрте
бесін өзгерту күні

Ұсынады: есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк

Тауардың мəртебесі

Кезеңділігі: күн сайын

1. Осы түсіндірме «Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан
əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы»
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды толтыру кезінде есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк тауарлардың декларациясы мен электрондық
шот-фактуралардан бөлек есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт бойынша төлемдер жəне (немесе) ақша
аударымдары, міндеттемелерді орындаудың өзге тəсілдері бойынша
қолда бар деректерді пайдаланады.
4. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан ұсынылмайды.
5. Деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) Нысанды ұсыну
үшін белгіленген мерзімнен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

Белгісі - экспорт немесе импорт

Индексі: EICC_1

1-тарау. Жалпы ережелер

Тауардың шыға
рылған күні

Есепті кезең: 20 ___ жылғы ________ ай

«Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы
ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Шот бойынша тауардың
сомасы

«Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша ақпарат» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысан

«Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша міндеттемелерді
орындау туралы ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

Тауарларға арналған
декларацияда көрсетілген
кеден рəсімі

Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына
4-қосымша

18. 12-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттың сомасы шарт валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.
19. 13-бағанда ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 «Валюталар мен қорларды
белгілеуге арналған кодтар» ұлттық сыныптауышына сəйкес
валюталардың əріптік белгіленуі көрсетіледі.
20. 14-бағанда шетелдік сатып алушының немесе жеткізушінің атауы немесе тегі, аты əкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.
21. 15-бағанда ҚР ҰС ISO 3166-1-2016 «Елдердің атауларын жəне
олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға
арналған кодтар. 1-бөлім. Елдердің кодтары» ұлттық сыныптауышына сəйкес шетелдік сатып алушы немесе жеткізуші елінің екі əріптік
коды көрсетіледі.
22. 16-бағанда репатриациялау мерзімі көрсетіледі.
23. 17-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты
есептік тіркеуден алу күні көрсетіледі.
24. 18-бағанда Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларының 48-тармағына
сəйкес экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты есептік
тіркеуден алу негізіне сəйкес келетін цифрлық код көрсетіледі.
25. 19-бағанда іскерлік қатынастарды бұзу ниеті туралы жəне
Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық
бақылауды жүзеге асыру қағидаларының 32-тармағына сəйкес есептік
тіркеу банкін өзгерту жөнінде хабарлама жіберу күні көрсетіледі.
26. Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шартты алып тастау туралы ақпаратты жіберу кезінде 1, 2, 17 жəне
18-бағандар толтырылады.
27. Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шартқа өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы ақпарат
жіберу кезінде 1 жəне 2-бағандар, сондай-ақ мəліметтері нақтылануы
тиіс бағандар толтырылады.
28. Іскерлік қатынастарды бұзу ниеті туралы жəне есептік тіркеу
банкінің өзгеруі туралы хабарлама бойынша ақпарат жолдаған кезде
1, 2, жəне 19-бағандар толтырылады.
29. Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша репатриациялау талаптарының орындалуын бақылау
рəсімдерін қалпына келтіру кезінде 1 жəне 2-бағандар толтырылады.
30. 2, 11 жəне 17-бағандар сегіз цифрмен мынадай ретте: күні,
айы, жылы көрсетіліп толтырылады.
31. «Басшы (Бас бухгалтер)» жəне «Орындаушы» деген жолдар
Нысан қағаз тасымалдағышта ұсынылған жағдайда толтырылады.

Тауарларға арналған декларациядағы
тауардың нөмірі

шекарасы арқылы алып өту көзделген экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарт;
«2» – талаптарында жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету
көзделген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт;
«3» – талаптарында тауарларды Қазақстан Республикасының
шекарасы арқылы алып өту, сондай-ақ жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету көзделген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт.

Тауарларға арналған
декларацияның
нөмірі

(Жалғасы. Басы 14-16-беттерде)

17

Тіркеу нөмірі

14 МАМЫР 2019 ЖЫЛ

42

RESMI

Нысан
Тауарларды əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы
өтініштер бойынша ақпарат

1

6

7
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Валюта коды

Тауардың құны

8

Тауарларды есепке қабылдау күні

Нөмірі Күні Нөмірі Күні
2
3
4
5

Күні

Шотфактура

Нөмірі

№

10

11

кестенің жалғасы

12

13

14

15

Елдің коды

Күні

«Тауарларға декларациялар, электрондық шот-фактуралар,
тауарларды əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы
өтініштер бойынша ақпарат алуға арналған электрондық
сұрату» нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1. 1-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
есептік нөмірі көрсетіледі.
2. 2-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа
есептік нөмір берілген күні көрсетіледі.
3. 3-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының деректемелері көрсетіледі. Жеке тұлға үшін жеке сəйкестендіру нөмірі, заңды
тұлға үшін бизнес сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
4. 4-бағанда валюталық бақылау құжатында (бар болса)
көрсетілген бейрезиденттің сəйкестендіргіші көрсетіледі.
5. 5-бағанда мыналар көрсетіледі:
1 – тауарға декларация;
2 – электрондық шот-фактура;
3 – тауарларды əкелу жəне жанама салықтарды төлеу туралы
өтініш.
6. 6-бағанда валюталық бақылау құжатының нөмірі.
Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 11-қосымша
Нысан
Ақпаратын бұрын мемлекеттік кірістер органы жіберген
тауарларды əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы
өтініштердегі өзгерістер туралы ақпарат
№

Ақпаратын мемлекеттік кірістер
органы Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің электрондық
сұратуы негізінде жіберген тауарларды əкелу жəне жанама
салықтар төлеу туралы өтініштің
(бұдан əрі – тауарларды əкелу туралы өтініш) деректемелері
Нөмірі
Күні
Мəртебесі
2
3
4

1

16

17

18

«Тауарларды əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы
өтініштер бойынша ақпарат» нысанына қосымша
«Тауарларды əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы
өтініштер бойынша ақпарат» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
1. 2-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
есептік нөмірі көрсетіледі.
2. 3-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа
есептік нөмір берілген күн көрсетіледі.
3. 4-бағанда тауарларды əкелу туралы өтініштің тіркеу нөмірі
көрсетіледі.
4. 5-бағанда тауарларды əкелу туралы өтініштің тіркеу нөмірі
берілген күні көрсетіледі.
5. 6-бағанда тауардың бағыты көрсетіледі:
«1» – экспорт;
«2» – импорт.
6. 7-бағанда шот-фактураның нөмірі көрсетіледі.
7. 8-бағанда шот-фактура күні көрсетіледі.
8. 9-бағанда шот-фактурадан немесе көлік (тауардың ілеспе)
құжаттарынан не тауардың сатып алынғанын немесе сатылғанын
растайтын өзге құжаттан алынған мəліметтер негізінде тауардың
құны көрсетіледі.
9. 10-бағанда «Кедендік құжаттарды толтыру үшін пайдаланылатын сыныптауыштар туралы» Кедендік одақ Комиссиясының 2010
жылғы 20 қыркүйектегі №378 шешіміне (бұдан əрі – КОК №378 шешімі)
23-қосымшада көзделген бекітілген валюталар сыныптауышына
сəйкес валютаның үш таңбалы санмен берілген коды көрсетіледі.
10. 11-бағанда импорттаушының немесе экспорт бойынша
бейрезиденттің тауарды есепке алған күні көрсетіледі.
11. 12-бағанда шарттың (келісімшарттың) нөмірі (бар болса)
көрсетіледі.
12. 13-бағанда шарттың (келісімшарттың) күні көрсетіледі.
13. 14-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының
деректемелері көрсетіледі. Жеке тұлға үшін жеке сəйкестендіру нөмірі,
заңды тұлға үшін бизнес сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
14. 15-бағанда салық органының жанама салықтарды төленгені
не қосылған құнға жəне (немесе) акциздерге салынатын салықты
төлеуден босатылғаны туралы белгі қойған күні көрсетіледі.
15. 16, 17 жəне 18-бағандарда тиісінше бейрезиденттің атауы,
сəйкестендіру коды (нөмірі), бейрезидент елінің əріптік коды КОК-тың
№378 шешіміне 22-қосымшада көзделген əлем елдерінің сыныптауышына сəйкес көрсетіледі.
16. 3, 5, 8, 11, 13 жəне 15-бағандар сегіз цифрды мынадай
тəртіппен: күнін, айын, жылын көрсету арқылы толтырылады.
Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 10-қосымша

«Ақпаратын бұрын мемлекеттік кірістер органы жіберген
тауарларды əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы
өтініштердегі өзгерістер туралы ақпарат» нысанына қосымша
«Ақпаратын бұрын мемлекеттік кірістер органы жіберген
тауарларды əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы
өтініштердегі өзгерістер туралы ақпарат»
нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1. 2-бағанда ақпаратын бұрын мемлекеттік кірістер органы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – Ұлттық Банк)
электрондық сұратуы негізінде жіберген тауарларды əкелу туралы
өтініштің нөмірі көрсетіледі.
2. 3-бағанда ақпаратын бұрын мемлекеттік кірістер органы Ұлттық
Банктің электрондық сұратуы негізінде жіберген тауарларды əкелу
туралы өтініштің күні көрсетіледі.
3. 4-бағанда ақпаратын бұрын мемлекеттік кірістер органы Ұлттық
Банктің электрондық сұратуының негізінде жіберген тауарларды əкелу
туралы өтініштің мəртебесі көрсетіледі:
1 – алып тасталуына байланысты кері қайтарылды;
2 – жаңасына ауыстырылуына байланысты кері қайтарылды;
3 – бағасының өзгеруіне байланысты толықтырылды.
4. 5-бағанда кері қайтарылғанның орнына немесе импортталған
тауарлар бағасының өзгеруіне байланысты ұсынылған тауарларды
əкелу туралы жаңа өтініштің нөмірі көрсетіледі.
5. 6-бағанда кері қайтарылғанның орнына немесе импортталған
тауарлар бағасының өзгеруіне байланысты ұсынылған тауарларды
əкелу туралы жаңа өтініштің күні көрсетіледі.
6. 3 жəне 6-бағандар сегіз цифрды мынадай тəртіппен: күнін, айын,
жылын көрсету арқылы толтырылады.
Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 12-қосымша
Нысан
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен бұрын алынған
электрондық шот-фактуралар немесе тауарларды əкелу
жəне жанама салықтарды төлеу туралы өтініштер бойынша
ақпаратты өзінің ақпараттық жүйесінен алып тастау туралы
хабарлама

Қайда жіберіледі: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банктің бизнессəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН)
____________________________
№

1

Экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық
шарт есептік нөмірінің
деректемелері
Нөмірі
Күні
2
3

Электрондық шот-фактураның немесе тауарларды əкелу жəне жанама салықтарды төлеу туралы
өтініштің деректемелері
Нөмірі
Күні
4
5

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен бұрын
алынған электрондық шот-фактуралар немесе тауарларды
əкелу жəне жанама салықтарды төлеу туралы өтініштер
бойынша ақпаратты өзінің ақпараттық жүйесінен алып тастау
туралы хабарлама» нысанына қосымша
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен бұрын алынған
электрондық шот-фактуралар немесе тауарларды əкелу
жəне жанама салықтарды төлеу туралы өтініштер бойынша
ақпаратты өзінің ақпараттық жүйесінен алып тастау туралы хабарлама» нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1. 2-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
есептік нөмірі көрсетіледі;
2. 3-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа
есептік нөмір беру күні көрсетіледі;
3. 4-бағанда электрондық шот-фактураның немесе тауарларды
əкелу жəне жанама салықтарды төлеу туралы өтініштің тіркеу нөмірі
көрсетіледі;
4. 5-бағанда электрондық шот-фактураны немесе тауарларды
əкелу жəне жанама салықтарды төлеу туралы өтінішті тіркеу нөмірін
беру күні көрсетіледі.
Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 13-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
«Банктік бақылаудың жеке карточкасы»
№ _______/________/______
(есепті айдың соңындағы жағдай бойынша)
Есепті кезең: ______ жылғы ________ ай
Индекс: EICC_3
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың соңғы күніне дейінгі (қоса
алғанда) мерзімде
Нысан
№

Банктік бақылаудың жеке карточкасы бойынша ақпараттың атауы

Нысан
Тауарларға декларациялар, электрондық шот-фактуралар,
тауарларды əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы
өтініштер бойынша ақпарат алуға арналған электрондық
сұрату

Күні

1

2

3

4

Коды Нөмірі
5

6

Өзге мəліметтер

Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банктің бизнессəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН)
______________________________________

Нөмірі

2.

4.

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Валюталық
бақылау
құжаты
бойынша
ақпарат

1.

3.

Ұсынады: есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк

Экспорт немесе
импорт жөніндегі
валюталық
шарттың есептік
нөмірінің
деректемелері

Кері қайтарылғанның
орнына немесе импортталатын тауарлар
бағасының өзгеруіне
байланысты ұсынылған
тауарларды əкелу туралы жаңа өтініштің
деректемелері
Нөмірі
Күні
5
6

Ұсынады: есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк

Сəйкестендіру коды
(нөмірі)

Нөмірі

Бейрезиденттің
деректемелері

Атауы

Экспорт немесе импорт
жөніндегі
валюталық
шарттың
деректемелері

«Тауарларға декларациялар, электрондық шот-фактуралар,
тауарларды əкелу жəне жанама салықтар төлеу туралы
өтініштер бойынша ақпарат алуға арналған электрондық
сұрату» нысанына қосымша

7

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Банктік бақылаудың жеке карточкасын жіберуге негіз:
Экспорттаушы немесе импорттаушы бойынша ақпарат:
Атауы немесе тегі, аты, əкесінің
аты (ол бар болса)
Бизнес-сəйкестендіру нөмірі
(бұдан əрі – БСН)
Жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан
əрі – ЖСН)
Экспорттаушының немесе
импорттаушының белгісі
Мекенжайы
Облыс коды
Экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарттың есептік
нөмірінің деректемелері
Нөмірі
Күні
Уəкілетті банктің БСН:
Экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша
ақпарат:

Жолдың
Банктік
коды
бақылаудың
жеке карточкасы бойынша ақпарат
10
20
21
22

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

Экспорттың немесе импорттың
белгісі
Нөмірі
Күні
Сомасы мың бірлікпен
Экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарттың валютасы
Бейрезидент бойынша ақпарат:
Атауы немесе тегі, аты, əкесінің
аты (бар болса)
Елі
Репатриациялау мерзімі:
Бейрезиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарт бойынша экспорттаушы немесе импорттаушы алдындағы
репатриациялау мерзімдерінде
орындамаған міндеттемелерінің
сомасы туралы ақпарат:
Экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт валютасымен
Америка Құрама Штаттарының
(бұдан əрі – АҚШ) долларымен
Ескертпе:

51
52
53
54
55
60
61
62
70
80

81
82
90

Басшы (Бас бухгалтер)
_____________ _______ ___________________________________
(лауазымы)
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Орындаушы ______ _________________ телефоны ___________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің
аты (бар болса))
20 ____ жылғы «____» _____________
«Банктік бақылаудың жеке карточкасы» əкімшілік деректерді
Жинауға арналған нысанға қосымша
«Банктік бақылаудың жеке карточкасы» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Банктік бақылаудың жеке карточкасы» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру
бойынша талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы»
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк
есепті айдан кейінгі айдың күніне дейінгі мерзімде (репатриациялау
мерзімі аяқталатын айдың) ай сайын жібереді.
4. Есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банк Нысанды
толтырған кезде бейрезидент экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша репатриациялау мерзімінде экспорттаушының немесе импорттаушының алдындағы есепті айдың соңғы
күніндегі жағдай бойынша баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асатын сомадағы орындамаған міндеттемелердің бар екендігі
туралы қолда бар ақпаратты пайдаланады.
5. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан ұсынылмайды.
6. Деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) Нысан ұсыну үшін
белгіленген мерзімнен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.
2-тарау. Нысанды толтыру
7. Банктік бақылаудың жеке карточкасының нөмірі көлбеу сызықпен
бөлінген екі бөліктен тұрады:
1) бірінші бөлікте есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті
банктің БСН көрсетіледі;
2) екінші бөлікте уəкілетті банк (оның филиалдарын ескере отырып) үшін банктік бақылаудың жеке карточкасының бірегей нөмірі
көрсетіледі.
8. 10 коды бар жолда «1» саны көрсетіледі – бейрезиденттің экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша репатриациялау мерзімінде экспорттаушы немесе импорттаушы алдындағы
есептік айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша баламасы 50 000
(елу мың) АҚШ долларынан асатын сомадағы міндеттемелерді
орындамауы.
Ұлттық Банкке банктік бақылаудың жеке карточкасын жіберу
күні экспорттаушы немесе импорттаушы есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті банкке (оның филиалына) бейрезиденттің
осы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша
міндеттемелерін орындағанын растайтын немесе аталған шарт бойынша репатриациялаудың жаңа мерзімін белгілеу үшін негіз болып
табылатын ақпаратты жəне (немесе) құжаттарды ұсынбаса, банктік
бақылаудың жеке карточкасы Ұлттық Банкке жіберіледі.
9. Егер 24 коды бар жолда «1» белгісі көрсетілсе, 22 коды бар
жол экспорттаушының немесе импорттаушының БСН көрсете отырып толтырылады.
10. Егер 24 коды бар жолда «2» белгісі көрсетілсе, 23 коды бар
жол экспорттаушының немесе импорттаушының ЖСН көрсете отырып толтырылады.
11. Егер экспорттаушы немесе импорттаушы заңды тұлға (оның
филиалы) болып табылса, 24 коды бар жолда «1» белгісі немесе
экспорттаушы немесе импорттаушы дара кəсіпкер болып табылса,
«2» белгісі көрсетіледі.
12. 26 коды бар жолда ҚР МС 11-2009 «Əкімшілік-аумақтық
объектілерінің сыныптауышы» Қазақстан Республикасы мемлекеттік
сыныптауышына сəйкес экспорттаушының немесе импорттаушының
заңды мекенжайы бойынша облыс кодының алғашқы 2 саны
көрсетіледі.
13. 31 коды бар жолда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттың есептік нөмірінің деректемелері көрсетіледі.
14. 32 коды бар жолда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттың есептік нөмірі берілген күні көрсетіледі.
15. 40 коды бар жолда есептік тіркеу банкі болып табылатын
уəкілетті банктің БСН көрсетіледі.
16. 51 коды бар жолда мына белгілер көрсетіледі:
«1» – егер экспорт жөніндегі валюталық шарт;
«2» – егер импорт жөніндегі валюталық шарт.
17. 52 коды бар жолда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттың нөмірі (бар болса) көрсетіледі.
18. 53 коды бар жолда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттың күні көрсетіледі.
19. 55 коды бар жолда ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 «Валюталар мен
қорларды белгілеуге арналған кодтар» ұлттық сыныптауышына
сəйкес валютаның əріптік белгісі көрсетіледі.
20. 62 коды бар жол ҚР МС 06 ISO 3166.1 2016 «Елдердің атауларын жəне олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін
ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлік. Елдердің коды» ұлттық сыныптауышын пайдалана отырып толтырылады.
21. 70 коды бар жолда репатриациялау мерзімі көрсетіледі.
22. 81 жəне 82-жолдар валютаның мың бірлігімен толтырылады.
23. 90 коды бар жолда уəкілетті банк басқа кез келген қосымша
ақпаратты көрсетеді.
24. Банктік бақылаудың жеке карточкасы алдыңғы есепті
кезеңдерде Ұлттық Банкке жіберілген болса жəне есепті кезеңде
оны жіберу үшін негіз бар болса, уəкілетті банк алғашқы рет банктік
бақылаудың жеке карточкасы жіберілген нөмірді көрсете отырып,
20-70 кодтары бар жолдардағы ақпарат өзгерген жағдайларды
қоспағанда, осы жолдарды толтырмай, банктік бақылаудың жеке
карточкасын жібереді.
25. 32, 53 кодтары бар жолдар сегіз цифрды мынадай тəртіппен:
күнін, айын, жылын көрсету арқылы толтырылады.
26. «Басшы (Бас бухгалтер)» жəне «Орындаушы» деген жолдар
Нысанды қағаз тасымалдағышта ұсынған жағдайда толтырылады.
Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 14-қосымша
«Баламасы 100 000 (бір жүз мың) Америка Құрама Штаттары
долларынан асатын сомада экспорт немесе импорт бойынша
жүзеге асырылған төлемдер
жəне (немесе) ақша аударымдары туралы ақпарат»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Есепті кезең:_______ жылғы ________ ай
Индексі: ЕІСС__4
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: уəкілетті банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі
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Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 (он бесіне) дейінгі
(қоса алғанда) мерзімде

24

Нысан

25
26
30
31
32
40
50

Уəкілетті банктің бизнес сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН)
____________________________________________
Экспорттаушы немесе импорттаушы жөніндегі ақпарат
Атауы немеЖеке
Экспорттау№ се тегі, аты,
сəйкестендіру шының немеБСН
əкесінің аты
нөмірі (бұдан се импорттау(бар болса)
əрі – ЖСН) шының белгісі
1
2
3
4
5
6
7
(Соңы 19-бетте)

Облыс
коды

Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 9-қосымша

Бейрезиденттің
деректемелері

1. 2-бағанда электрондық сұратуға сəйкес экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарттың есептік нөмірі көрсетіледі.
2. 3-бағанда электрондық сұратуға сəйкес экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір берілген күн көрсетіледі.
3. 4-бағанда электрондық шот-фактураның (бұдан əрі – ЭШФ)
тіркеу нөмірі, ЭШФ тіркеу жəне оны алушыға жіберу күні көрсетіледі.
4. 5-баған түзетілген ЭШФ жазылғанда белгіленуі тиіс. Бұл ретте
осы жолды белгілеу «Қосымша» 6-баған белгіленбеген жағдайда
жүргізіледі.
5. 6-бағанды белгілеген кезде жойылатын (түзетілетін) ЭШФ тіркеу
нөмірі мен күні көрсетілетін 6.1 жəне 6.2-жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс.
6. 6-баған қосымша ЭШФ жазылған кезде белгіленуі тиіс. Бұл ретте осы жолды белгілеу 5-бағанда «Түзетілген» деген белгі болмаған
жағдайда жүргізіледі.
7. Түзетілген ЭШФ-ға қосымша ЭШФ жазылған жағдайда, 6.1 жəне
6.2-бағандарда қосымша ЭШФ жазылатын түзетілген ЭШФ жазып
беру күні мен тіркеу нөмірі көрсетіледі.
8. 7-бағанда ЭШФ мəртебесі көрсетіледі:
1) «Қаралмаған» – 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)»
Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Салық кодексі)
412-бабында белгіленген талаптарға жəне Қағидаларға сəйкес
жазылған, электрондық цифрлық қолтаңбамен куəландырылған,
берілген бірегей тіркеу нөмірі бар, бірақ тауарларды, жұмыстарды,
қызметтерді алушы қарамаған ЭШФ;
2) «Жеткізілді» – Салық кодексінің 412-бабында жəне Қағидаларда
белгіленген талаптарға сəйкес жазылған, электрондық цифрлық
қолтаңбамен куəландырылған, берілген бірегей тіркеу нөмірі бар,
тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді алушы қараған ЭШФ;
3) «Күші жойылған» – түзетілген ЭШФ міндетті жазылған, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізуші күшін жойған ЭШФ;
4) «Кері қайтарылған» – тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді
жеткізуші кері қайтарған ЭШФ;
5) «Жобажазба» – ішінара толтырылған, тауарларды, жұмыстарды,
қызметтерді алушыға жіберілмеген, редакцияланатын құжат;
6) «Импортталған» – Салық кодексінің 412-бабының талаптарына сəйкес келуіне тексеру жүргізілген, салық төлеушінің есепке алу
жүйелерінен ЭШФ ақпараттық жүйесіне енгізілген, алайда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді алушыға жіберілмеген ЭШФ;
7) «Қате жасалған» – Қағидалардың талаптарына сəйкес келуіне
тексеруден өтпеген жəне тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді
алушыға жіберілмеген ЭШФ;
8) «Бас тартылған» – тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді алушы бас тартқан ЭШФ.
9. 8-бағанда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізушінің
ЖСН немесе БСН көрсетіледі.
10. 9-бағанда тауарларды, жеткізушілерді, қызметтерді жеткізуші
заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің БСН көрсетіледі.
11. 10-бағанда түзетілген немесе қосымша ЭШФ жазылған кезде
қосу, біріктіру, бөлу арқылы қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның
БСН көрсетіледі.
12. 11-бағанда ЭШФ жазатын тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізушінің атауы көрсетіледі:
1) тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізушілер болып табылатын дара кəсіпкерлерге немесе жеке практикамен айналысатын
тұлғаларға қатысты – қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне
қою туралы куəлікте көрсетілген салық төлеушінің тегі, аты, əкесінің
аты (бар болса) жəне (немесе) атауы;
2) тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізушілер болып
табылатын заңды тұлғаларға (заңды тұлғалардың құрылымдық
бөлімшелеріне) қатысты – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы анықтамада (заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін
есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада) көрсетілген атауы.
Бұл ретте ұйымдық-құқықтық нысанын көрсету бөлігінде қысқартылған
сөздерді тəртіпке, оның ішінде іскерлік тəртіпке сəйкес пайдалануға
болады.
13. 12-бағанда бірлескен қызметке қатысу үлесі пайызбен
көрсетіледі. Осы жол «Жеткізушінің санаты» 13-бағанда «Ғ» деген
белгі қойылған жағдайда толтырылады.
14. 13-бағанда жеткізушінің санаты көрсетіледі:
«Е» – өнімді бөлу туралы келісімнің қатысушысы болып табылады;
«F» – бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы болып табылады;
«G» – тауарлар экспортының кедендік рəсімінде тауарды
шығаруды жүзеге асырады, тауарды Қазақстан Республикасының
аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа (бұдан əрі – Одақ) мүше
мемлекеттердің аумағына шығарады;
«Н» – халықаралық тасымалдау бойынша қызмет көрсететін салық
төлеуші болып табылады;
«I» – сенім білдіруші болып табылады.
15. 14 жəне 15-бағандарда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді
алушының ЖСН немесе БСН не тауарларды, жұмыстарды,
қызметтерді алушы заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің БСН
көрсетіледі (жол толтырылуы тиіс). Егер «Алушының санаты» 20-жолда «F» белгісі қойылған жағдайда, осы жолды толтыру міндетті емес.
16. 16-бағанда түзетілген немесе қосымша ЭШФ жазылған кезде
қосу, біріктіру, бөлу арқылы қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның
БСН көрсетіледі.
17. 17-бағанда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді алушының
атауы көрсетіледі.
18. 18-бағанда бірлескен қызметке қатысу үлесі пайызбен
көрсетіледі. Бұл жол «Алушының санаты» 20-жолда «D» белгісі
қойылған жағдайда толтырылады.
19. 19-бағанда 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 бекітілген
«Кеден құжаттарын толтыру үшін пайдаланатын сыныптауыштар
туралы» Кеден одағы Комиссиясының шешіміне (бұдан əрі – КОК №
378 шешімі) 22-қосымшада көзделген əлем елдерінің сыныптауышына
сəйкес елдің əріптік коды көрсетіледі.
Осы жол тауарды экспортқа өткізген кезде немесе тауарды
Қазақстан Республикасының аумағынан тыс бір заңды тұлғаның
шегінде беруге (ауыстыруға) байланысты толтырылады, өзге
жағдайларда «KZ» автоматты түрде толтырылады.
20. 20-бағанда алушының санаты:
«D» – егер алушы бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы
болып табылса;
«F» – егер алушы Қазақстан Республикасында салықтық есепте
тұрмаған бейрезидент немесе оның атына бір заңды тұлға шегінде
тауарды беруге байланысты тауарды Одаққа мүше мемлекеттердің
аумағына шығару жүзеге асырылатын жеткізушінің құрылымдық
бөлімшесі болып табылса;
«G» – егер алушы өнімді бөлу туралы келісімге қатысушы;
өнімді бөлу туралы келісімнің қатысушысы болып табылатын салық
төлеушіге тауарларды жеткізуге арналған шарт бойынша жеткізуші
болып табылса;
«H» – егер алушы сенім білдіруші болып табылса;
«I» – егер алушы тауар бақылау-кассалық машина чегін міндетті
түрде ұсына отырып немесе төлем карточкаларын пайдаланып
төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдықты (құрылғыны) қолдана
отырып өткізілген жеке тұлға болып табылса;
«J» – егер тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді алушы жеке
тұлға болып табылса көрсетіледі.
21. 23 жəне 24-бағандарда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді
жеткізуге арналған шарттың нөмірі жəне оны жасау күні көрсетіледі.
Егер 22-баған толтырылса, онда 23 жəне 24-бағандар толтырылмайды.
22. 25-бағанда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізуге
арналған шартқа сəйкес ақы төлеу талаптары көрсетіледі.
23. 26-бағанда тəртіпке, оның ішінде іскерлік айналым тəртібіне
(Инкотермс) сəйкес халықаралық операциялар үшін КОК № 378
шешіміне 13-қосымшада көзделген жеткізу талаптарының сыныптауышына сəйкес бас əріппен, латын қарпімен үш мəнді əріптік код
көрсетіледі.
24. 27 жəне 28-бағандарда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді
жеткізуді растайтын құжаттың нөмірі мен күні көрсетіледі;
25. 29-бағанда КОК № 378 шешіміне 23-қосымшада көзделген
валюталар сыныптауышына сəйкес валютаның коды көрсетіледі;
26. 30-бағанда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сату бойынша айналым жасау күнінің алдындағы соңғы жұмыс күніне белгіленген
валютаның нарықтық құны көрсетіледі.
27. 31-баған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің
пайда болуының мынадай белгілері ескеріліп:
«1» – Тізбеге енгізілген тауарды, сондай-ақ Одақтың сыртқы
экономикалық қызметінің Тауар номенклатурасының (бұдан əрі –
Одақтың СЭҚ ТН) коды мен атауы Одаққа мүше мемлекеттердің
аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына əкелінген Тізбеге
енгізілген тауарды өткізген жағдайда;
«2» – Тізбеге енгізілмеген тауарды, сондай-ақ Одақтың СЭҚ ТН
коды мен атауы Одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан
Республикасының аумағына əкелінген Тізбеге енгізілмеген тауарды
өткізген жағдайда;
«3» – Одақтың СЭҚ ТН коды мен атауы Қазақстан Республикасының
аумағында өндірілген Тізбеге енгізілген тауарды өткізген жағдайда;
«4» – Одақтың СЭҚ ТН коды мен атауы Қазақстан Республикасының
аумағында өндірілген Тізбеге енгізілмеген тауарды өткізген жағдайда;
«5» – «1», «2», «3», «4» белгілеріне жатпайтын тауарды өткізген
жағдайда;
«6» – жұмыстарды орындаған, қызметтерді көрсеткен жағдайда
толтырылады.
31-бағанын толтыру үшін:
1) Тізбеге енгізілген тауарлар деп Қазақстан Республикасының
аумағына Одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттердің
аумағынан əкелінген, баж салығының, сондай-ақ осындай
мөлшерлемелер мөлшерінің төмендетілген мөлшерлемелері
қолданылуы мүмкін тауарлар түсініледі;
2) Одақтың СЭҚ ТН коды мен атауы Тізбеге енгізілген тауарлар деп
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Қазақстан Республикасының аумағына Одаққа мүше мемлекеттердің
аумағынан əкелінген тауарлар, сондай-ақ Одақ СЭҚ ТН коды мен
атауы Тізбеге енгізілген Қазақстан Республикасының аумағында
өндірілген тауарлар түсініледі.
28. 32-бағанда салық төлеуші өзінің есепке алу жүйелерінде
пайдаланатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауына
сəйкес келетін өткізілетін тауарлардың, орындалған жұмыстардың,
көрсетілген қызметтердің атауы көрсетіледі.
Осы жол «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің
пайда болу белгісі» деген 31-бағанда «3», «4», «5», «6» белгілеріне
жататын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша толтырылады.
29. 33-бағанда Одаққа мүше мемлекеттер болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан импорттаған кезде тауар декларациясының негізгі (қосымша) парағының 31-бағанда немесе Одаққа
мүше мемлекеттердің аумағынан импорттаған кезде тауарлар əкелу
жəне жанама салықтар төлеу туралы өтініштің 2-бағанында жазылған
тауардың атауы көрсетіледі.
Осы жол «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің
пайда болу белгісі» деген 31-бағанда «1», «2» белгілеріне жататын
тауарлар бойынша толтырылуы тиіс.
30. 34-бағанда ЭШФ бойынша тиеп жөнелтілген (жеткізілетін)
тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің
барлық санының (көлемінің) құны қосылған құн салығын (бұдан əрі –
ҚҚС) жəне акцизді қоспай көрсетіледі.
31. 35-бағанда ЭШФ бойынша тиеп жөнелтілген (жеткізілетін)
тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің
барлық санының (көлемінің) құны ҚҚС жəне акцизді қоса алғанда
көрсетіледі.
32. 36, 37, 38, 39, 40, 41 жəне 42-бағандар бірлескен қызмет туралы шарттың əрбір қатысушысы жəне (немесе) өнімді бөлу туралы
келісімнің əрбір қатысушысы жəне (немесе) бірлескен қызмет туралы
шартта жəне өнімді бөлу туралы келісімде жəне (немесе) өнімді бөлу
туралы келісім қатысушысы болып табылатын салық төлеушіге тауарлар жеткізу шартында айқындалған қатысушының қатысу үлесіне
байланысты өнімді бөлу туралы келісім қатысушысы болып табылатын салық төлеушіге тауарлар жеткізу шарты бойынша əрбір жеткізуші
бойынша 31, 32, 33, 34 жəне 35-бағандарға сəйкес толтырылады.
33. 43 жəне 44-бағандарда тапсыру шарты бойынша, оның ішінде
өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша жеткізушінің сенім білдірілген тұлғасы (операторы) болып табылатын заңды тұлғаның БСН мен атауы көрсетіледі.
34. 45 жəне 46-бағандарда тапсыру шартының, өнімді бөлу туралы келісімнің, БСН 43-жолда көрсетілген сенім білдірілген тұлғаны
(операторды) айқындайтын өзге құжаттың нөмірі мен күні көрсетіледі.
Осы бөлім Салық кодексінің 426-бабының 3-тармағында көзделген
жағдайда, өнімді бөлу туралы келісім шеңберінде жүзеге асырылатын
қызмет бойынша толтырылмайды.
35. 47 жəне 48-бағандарда тапсыру шарты бойынша, оның ішінде
өнімді бөлу туралы келісім шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет
бойынша сенім білдірілген (оператор) тұлға болып табылатын заңды
тұлғаның БСН мен атауы көрсетіледі.
36. 49 жəне 50-бағандарда тапсыру шартының, өнімді бөлу туралы келісімнің, БСН 47-жолда көрсетілген сенім білдірілген тұлғаны
(операторды) айқындайтын өзге құжаттың нөмірі мен күні көрсетіледі.
Осы бөлім Салық кодексінің 426-бабының 3-тармағында көзделген
жағдайда, өнімді бөлу туралы келісім шеңберінде жүзеге асырылатын
қызмет бойынша толтырылмайды.
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(Соңы. Басы 14-18-беттерде)

кестенің жалғасы
Төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары туралы ақпарат
Экспорт немесе импорт
Белгісі – шығыс, Сомасы Ескертпе
белгісі
кіріс
8
9
10
11
Басшы (Бас бухгалтер)
_____________ _______ ___________________________________
(лауазымы)
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Орындаушы ______ _________________ телефоны ___________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің
аты (бар болса))
20 ____ жылғы «____» _____________
«Баламасы 100 000 (бір жүз мың) Америка Құрама Штаттары
долларынан асатын сомада экспорт немесе импорт бойынша
жүзеге асырылған төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары
туралы ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға
қосымша
«Баламасы 100 000 (бір жүз мың) Америка Құрама Штаттары
долларынан асатын сомада экспорт немесе импорт бойынша
жүзеге асырылған төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары
туралы ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Баламасы 100 000 (бір жүз мың) Америка
Құрама Штаттары (бұдан əрі – АҚШ) долларынан асатын сомада
экспорт немесе импорт бойынша жүзеге асырылған төлемдер жəне
(немесе) ақша аударымдары туралы ақпарат» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы»
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сəйкес əзірленді.
3. Уəкілетті банк Нысанды толтырған кезде баламасы 10 000 (он
мыңнан) бастап 50 000 (елу мың) АҚШ доллары (қоса алғанда) сомасында жасалған экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт
бойынша төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары бойынша қолда
бар деректерді пайдаланады.
4. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік
мəнмен ұсынылады.
5. Деректерге түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нысанды ұсыну үшін белгіленген мерзімнен кейінгі 6 (алты) айдың ішінде енгізіледі.
2-тарау. Нысанды толтыру
6. Егер 5-бағанда «1» белгісі көрсетілсе, 3-баған экспорттаушының
немесе импорттаушының БСН көрсету арқылы толтырылады.
7. Егер 5-бағанда «2» белгісі көрсетілсе, 4-баған экспорттаушының
немесе импорттаушының ЖСН көрсету арқылы толтырылады.
8. Егер экспорттаушы немесе импорттаушы заңды тұлға (оның
филиалы) болып табылса, 5-бағанда «1» белгісі немесе егер экспорттаушы немесе импорттаушы дара кəсіпкер болып табылса, «2»
белгісі көрсетіледі.
9. 6-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының заңды
мекенжайы көрсетіледі.
10. 7-бағанда ҚР МС 11-2009 «Əкімшілік-аумақтық объектілердің
сыныптауышы» Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыныптауышына сəйкес экспорттаушының немесе импорттаушының заңды
мекенжайы бойынша облыстар кодының алғашқы екі саны көрсетіледі.
11. 8-бағанда мынадай белгілер көрсетіледі:
«1» – егер экспорт жөніндегі валюталық шарт болса;
«2» – егер импорт жөніндегі валюталық шарт болса.
12. 9-баған мына белгілерді ескере отырып толтырылады:
«1» – шығыс төлемі (бейрезиденттің пайдасына төлем жəне (немесе) ақша аударымы) үшін;
«2» – кіріс төлемі (экспорттаушының немесе импорттаушының
пайдасына төлем жəне (немесе) ақша аударымы) үшін.
13. 10-бағанда жүзеге асырылған төлемдердің жəне (немесе)
ақша аударымдарының АҚШ долларымен жалпы сомасы көрсетіледі.
14. «Басшы (Бас бухгалтер)» жəне «Орындаушы» деген жолдар
Нысанды қағаз тасымалдағышта ұсынған жағдайда толтырылады.

4. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік
мəнмен ұсынылады.
5. Деректерге түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нысанды
ұсыну үшін белгіленген мерзімнен кейінгі 6 (алты) айдың ішінде
енгізіледі.
2-тарау. Нысанды толтыру
6. 1-бағанда заңды тұлға үшін – атауы, жеке тұлға үшін – тегі, аты,
əкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.
7. 2-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының БСН
көрсетіледі.
8. 3-бағанда экспорттаушының немесе импорттаушының ЖСН
көрсетіледі.
9. 4-бағанда экспорттаушы немесе импорттаушы шот ашқан шетел
банкінің атауы көрсетіледі.
10. 5-бағанда шот ашылған шетел банкінің орналасқан елі
көрсетіледі.
11. 6-бағанда шетел банкіндегі шоттың нөмірі көрсетіледі.
12. 7-бағанда шетел банкінде ашылған шот валютасы көрсетіледі.
13. 8-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың
есептік нөмірі көрсетіледі.
14. 9-бағанда экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартқа
есептік нөмір берілген күн көрсетіледі.
15. 10-бағанда экспорт жəне импорт жөніндегі валюталық шарттың
нөмірі (бар болса) көрсетіледі.
16. 11-бағанда экспорт жəне импорт жөніндегі валюталық шарттың
күні көрсетіледі.
17. 13 жəне 17-бағандарда міндеттемелерді орындау күні
көрсетіледі.
18. 14 жəне 18-бағандарда міндеттемелерді орындау тəсілінің
кодтары көрсетіледі:
11 – аккредитив шеңберіндегі төлем жəне (немесе) ақша аударымы;
12 – банк кепілдігі шеңберіндегі төлем жəне (немесе) ақша аударымы;
13 – экспорт бойынша алдын ала ақы (импорт бойынша алдын
ала жеткізу);
14 – экспорт бойынша тауарды тиегеннен кейін ақы төлеу (импорт
бойынша тауарға ақы төлегеннен кейін жеткізу);
15 – бейрезидентке талап ету құқығын басқа резидентке есепке
алу, беру, резиденттің борышын басқа тұлғаға аудару;
16 – бейрезиденттің міндеттемелерді орындамауы тəуекелін
сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемін алу;
17 – вексельді беру;
18 – бағалы қағаздарды беру;
19 – жұмыстарды орындау, қызмет көрсету;
20 – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы ішінде
тауарлардың орнын ауыстыру;
29 – міндеттемелерді өзге де орындау.
19. 15 жəне 19-бағандарда сома шарт валютасының мың бірлігімен
көрсетіледі.
20. Қажет болған жағдайда есепке өзге қосымша ақпаратпен жəне
түсіндірмелермен анықтама қоса беріледі.
21. «Басшы (Бас бухгалтер)» жəне «Орындаушы» деген жолдар
Нысанды қағаз тасымалдағышта ұсынған жағдайда толтырылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 30 наурыздағы №42 қаулысына қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің күші жойылды
деп танылған нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

Ұсынады: шетел банкінде экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары жүзеге асырылатын шоты бар экспорттаушы немесе импорттаушы

1. «Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық
бақылауды жүзеге асыру жəне резиденттердің экспорт жəне импорт
бойынша келісімшарттардың есептік нөмірлерін алу қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы №42 қаулысы (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7584 болып тіркелген,
2012 жылғы 23 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде №339-345
(27419) жарияланған).
2. «Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық
бақылауды жүзеге асыру жəне резиденттердің экспорт жəне импорт
бойынша келісімшарттардың есептік нөмірлерін алу қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы №42 қаулысына өзгерістер енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы
17 қыркүйектегі №175 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12223 болып тіркелген, 2015 жылғы
5 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
3. «Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық
бақылауды жүзеге асыру жəне резиденттердің экспорт жəне импорт
бойынша келісімшарттардың есептік нөмірлерін алу қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы №42 қаулысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы №82 қаулысы (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13597 болып
тіркелген, 2016 жылғы 5 мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған).
4. «Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық
бақылауды жүзеге асыру жəне резиденттердің экспорт жəне
импорт бойынша келісімшарттардың есептік нөмірлерін алу
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы №42 қаулысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 8 тамыздағы №184 қаулысы
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14341
болып тіркелген, 2016 жылғы 25 қазанда «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде жарияланған).

Қайда ұсынылады: есептік тіркеу банкі болып табылатын уəкілетті
банк (оның филиалы) немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалы

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 16 сəуірдегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18539 болып енгізілді.

Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына 15-қосымша
«Шетел банкіндегі шот арқылы экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарттар бойынша міндеттемелерді
орындау туралы ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан
Есепті кезең:_______ жылғы ________ ай
Индексі: ЕІСС__5
Кезеңділігі: ай сайын

Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 20 (жиырмасына)
дейін (қоса алғанда)
Нысан

Күні

Нөмірі

Күні

4

Нөмірі

3

Валютасы

2

Елі

1

Нөмірі

Атауы немесе тегі,
аты, əкесінің аты
(бар болса)
Бизнес
сəйкестендіру нөмірі
(бұдан əрі – БСН)
Жеке сəйкестендіру
нөмірі (бұдан əрі –
ЖСН)
Атауы

Шетел
Экспорттаушының небанкіндегі
месе импорттаушының
шот бойындеректемелері
ша ақпарат

Экспорт неЭкспорт немесе импорт
месе импорт
жөніндегі
жөніндегі
валюталық
валюталық
шарттың
шарттың
есептік нөмідеректерінің дерекмелері
темелері

5

6

7

8

9

10

11

кестенің жалғасы

16

17

18

Ескертпе

Міндеттемелерді
орындау тəсілінің
коды

15

Мың бірлікпен
сомасы

Күні

14

Ескертпе

Міндеттемелерді
орындау тəсілінің
коды

13

Бейрезиденттің міндеттемелерді экспорттаушының
немесе импорттаушының пайдасына орындауы

Мың бірлікпен
сомасы

Күні

Экспорттаушының немесе импорттаушының
міндеттемелерді бейрезиденттің
пайдасына орындауы

19

20

Басшы (Бас бухгалтер)
_____________ _______ ___________________________________
(лауазымы)
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Орындаушы ______ _________________ телефоны ___________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің
аты (бар болса))
20 ____ жылғы «____» _____________
Мөр орны
(жеке кəсіпкерлік
субъектілерін қоспағанда)
«Шетел банкіндегі шот арқылы экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарттар бойынша міндеттемелерді
орындау туралы ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанға қосымша
«Шетел банкіндегі шот арқылы экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарттар бойынша міндеттемелерді
орындау туралы ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Шетел банкіндегі шот арқылы экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша міндеттемелерді
орындау туралы ақпарат» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы»
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды есептік нөмір берілген экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт бойынша төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары жүзеге асырылатын шетел банкінде шоты бар экспорттаушы
немесе импорттаушы ұсынады.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 30 наурыз

№44

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының кейбір қаулыларына банктік
шоттарды ашу және жүргізу, сондай-ақ
төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын
жүзеге асыру мәселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995
жылғы 30 наурыздағы, «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7
шілде дегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19
нау рыздағы, «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» 2015
жылғы 31 қазандағы, «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы»
2016 жылғы 26 шілдедегі, «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне салық салу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы,
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне меншік
құқығын қорғауды күшейту, төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру
жəне қылмыстық заңнаманы одан əрі ізгілендіру мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 жылғы 21
қаңтардағы Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының банктік шоттарды ашу жəне жүргізу, сондайақ төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесі (бұдан əрі – Тізбе) бекітілсін.
2. Төлем жүйелері департаменті (Ашықбеков Е.Т.) Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік
тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;
3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3)
тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы
қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
5. Осы қаулы:
1) осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен кейін үш ай өткен
соң қолданысқа енгізілетін Тізбенің 1-тармағын, 2-тармағының үшінші,
төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы,
он бірінші, он екінші, он үшінші, он сегізінші жəне он тоғызыншы абзацтарын, 3-тармағының жиырма үшінші, жиырма төртінші, жиырма
бесінші, жиырма алтыншы, жиырма тоғызыншы, отызыншы, отыз
бірінші, қырқыншы, қырық бірінші, елу алтыншы жəне елу жетінші
абзацтарын;
2) 2019 жылғы 24 сəуірден бастап қолданысқа енгізілетін Тізбенің
3-тармағының алпыс екінші, алпыс үшінші жəне алпыс төртінші абзацтарын, 6-тармағын;
3) 2019 жылғы 24 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін
Тізбенің 3-тармағының қырық екінші, қырық үшінші, қырық төртінші,
қырық бесінші, қырық алтыншы, қырық жетінші, қырық сегізінші,
қырық тоғызыншы, елуінші, елу бірінші жəне елу екінші абзацтарын
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
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«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне
халықты əлеуметтік қорғау министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика комитеті
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 30 наурыздағы №44 қаулысына қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
банктік шоттарды ашу жəне жүргізу, сондай-ақ төлемдерді
жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесі
1. «Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын
қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 14365 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 қарашада «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс пен
толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Экономика секторларының жəне
төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларында:
2-қосымшада:
Төлемдер белгілеу кодтарының жан-жақты кестесінде:
«Арнайы аударымдар» 1-бөлімінде:
«Білім беруге арналған ақша аударымдары,» 112-кодының төртінші
жолынан кейін мынадай мазмұндағы 118-кодпен толықтырылсын:
«

118

Алименттер

»;

«Басқа да өтеусіз ақша аударымдары,» 119-кодының сегізінші жолы
мынадай редакцияда жазылсын:
«əр түрлі сипаттағы өтеусіз ақша аударымдары: қайырымдылық,
сыйға тарту, сатылған лотерея билеттері жəне олар бойынша ұтыстар,
мұрагерлік тəртібімен өтетін ақша қаражаттарын аудару».
2. «Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу жəне жабу
қағида ларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлт тық
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 14422 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 қарашада Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар
енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын
ашу, жүргізу жəне жабу қағидаларында:
23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Банктік шот ашу үшін клиент берген құжаттар банкте əрбір
клиент бойынша арнайы ашылған істе жеке-жеке не түпнұсқада клиенттер бойынша құжаттарды бөле отырып жалпы істе сақталады.
Көшірмелері клиент ісінде (жалпы істе) сақталатын жеке басты куəландыратын құжаттар, жарғылар, алименттерді (кəмелетке
толмаған жəне еңбекке жарамсыз кəмелетке толған балаларды
күтіп-бағуға арналған ақшаны) өндіріп алу туралы сот актісі не
2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексіне (бұдан əрі – Неке
(ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы кодекс) сəйкес жасалған
алименттерді (кəмелетке толмаған жəне еңбекке жарамсыз кəмелетке
толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны) төлеу туралы нотариат куəландырған келісім, сауда тізілімінен үзінді-көшірмелер не
ұқсас сипаттағы басқа да құжаттар (оқшауланған бөлімшелер үшін –
ережелер), үлгі жарғының негізінде клиент қызметінің жүзеге асырылу
фактісін растайтын құжаттар, заңды тұлғалар-клиенттерді мемлекеттік
тіркеу (қайта тіркеу), заңды тұлғалар-клиенттердің филиалдары мен
өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттар жəне банкте
операциялар жасау құқығына берілген сенімхаттар кірмейді.
Егер банктің (банк филиалының, бөлімшесінің) электрондық досье қалыптастыру мүмкіндігі болса, клиенттің құжаттарын, оның
ішінде түпнұсқалар болып табылмайтын құжаттарын қағаз тасымалдағыштарда қосымша сақтамай-ақ электрондық түрде сақтауға жол
беріледі.»;
мынадай мазмұндағы 27-1-тармақпен толықтырылсын:
«27-1. Қазақстан Республикасының резиденттері жеке тұлғалар –
алименттерді (кəмелетке толмаған жəне еңбекке жарамсыз кəмелетке
толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны) алушыларға
олардың талап етуі бойынша алименттерді (кəмелетке толмаған
жəне еңбекке жарамсыз кəмелетке толған балаларды күтіп-бағуға
арналған ақшаны) есепке жатқызуға арналған банктік шотты ашу
кезінде клиент банкке:
1) алименттерді (кəмелетке толмаған жəне еңбекке жарамсыз кəмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны)
алушының жеке басын куəландыратын құжатты;
2) ағымдағы шоттың мақсаты қамтылған өтінішті;
3) алименттерді (кəмелетке толмаған жəне еңбекке жарамсыз
кəмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны) өндіріп
алу туралы сот актісінің немесе Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы
туралы кодекске сəйкес жасалған алименттерді (кəмелетке толмаған
жəне еңбекке жарамсыз кəмелетке толған балаларды күтіп-бағуға
арналған ақшаны) төлеу туралы нотариат куəландырған келісімнің
көшірмесін ұсынады.»;
мынадай мазмұндағы 28-2-тармақпен толықтырылсын:
«28-2. Инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке алу үшін
дара кəсіпкерлерге немесе заңды тұлғаларға ағымдағы шот ашу
кезінде клиент банкке Қағидалардың 26-тармағының 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында белгіленген құжаттарды, сондай-ақ ақшалай талапты өзгеге беріп қаржыландыру шартын жəне (немесе) мемлекеттікжекешелік əріптестік шартын ұсынады.»;
46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«46. Жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғалар,
олардың филиалдары немесе өкілдіктері, сондай-ақ жеке сот орындаушылары, жеке нотариустар банкке Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес
нысан бойынша қазақ жəне орыс тілдерінде жасалған, мөр бедерінің
үлгісі қамтылған, қол қою үлгілері бар құжатты ұсынады.
Жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғалар,
олардың филиалдары немесе өкілдіктері, дара кəсіпкерлер, шаруа
(фермерлік) қожалықтары, адвокаттар жəне кəсіби медиаторлар
банкке Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қазақ жəне
орыс тілдерінде жасалған, қол қою үлгілері бар құжатты ұсынады.
Осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген талап заңды
тұлғалардың шығу елінің заңнамасына сəйкес мөрі жоқ, Қазақстан
Республикасының бейрезидент заңды тұлғаларына қолданылады.»;
72-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) клиенттің өтініші негізінде, егер банктік қызмет көрсету шартында жəне (немесе) Банктер жəне банк қызметі туралы заңда,
«Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі, «Оңалту жəне
банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы, «Мемлекеттікжекешелік əріптестік туралы» 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, кез келген уақытта
жүргізіледі;»;
4-қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
банктік шоттарды ашу жəне жүргізу, сондай-ақ төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне (бұдан
əрі – Тізбе) 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
3. «Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз
төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 14419 болып тіркелген, 2016 жылғы 8 желтоқсанда «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер
мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының
аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларында:
46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«46. Бенефициар төлем талабын бенефициардың банкіне не
тікелей ақша жөнелтушінің банкіне Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес
нысан бойынша ұсынады.
Қарыз шарты бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу үшін
төлем талабын төлем құжаттарына екінші қол қою құқығына ие
адамның тегін, атын жəне əкесінің атын (ол болған кезде) жəне қолын
көрсетпей ұсынуға рұқсат етіледі.»;
53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«53. Қарыз шарты бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу
үшін төлем талабын банк, ипотекалық ұйым, агроөнеркəсіп кешені
саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы оған ақша
жөнелтушінің банкіне бенефициардың ақша жөнелтушінің банктік шотынан оның келісімінсіз ақшаны алып қоюға құқығы қамтылған жəне
банктің, ипотекалық ұйымның, агроөнеркəсіп кешені саласындағы
ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымының уəкілетті адамының
төлем талабына қол қою өкілеттігін растайтын құжаттардың түпнұсқаларын немесе көшірмелерін қоса бере отырып, ұсынады. Бас
бухгалтердің, сондай-ақ бас бухгалтер ретінде төлем талабына қол
қойған адамның өкілеттіктерін тексеру талап етілмейді.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардың
көшірмелері нөмірленеді, оларды банктің, ипотекалық ұйымның,
агроөнеркəсіп кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің
еншілес ұйымының уəкілетті адамы «Көшірме дұрыс» белгісін қою,
лауазымын, тегін, атын, əкесінің атын (ол болған кезде), куəландыру
күнін көрсете отырып қол қою арқылы растайды. «Көшірме дұрыс»
деген жазу тырнақшасыз көрсетіледі.
Қағидалардың 139-1-тармағына сəйкес қарыз шарты бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу үшін төлем талабы кері
қайтарылған жағдайда, осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген
құжаттардың көшірмелері төлем талабымен бірге қайтарылады.
Ақша жөнелтушінің банкінде бұрын ұсынылған, бенефициардың
банктік шоттан ақша жөнелтушінің келісімінсіз ақшаны алып қоюға
құқығы қамтылған, растайтын құжаттар болған жағдайда, қарыз шарты бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу үшін төлем талабын
кейіннен ұсынған кезде, бенефициардың ақша жөнелтушінің банктік
шотынан оның келісімінсіз ақшаны алып қоюға құқығы қамтылған
құжаттарды оларды алғашқы ұсынған сəттен бастап алты ай ішінде
қайтадан ұсыну талап етілмейді.
Ақша жөнелтушінің банкінде бұрын ұсынылған, банктің, ипотекалық
ұйымның, агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы

холдингтің еншілес ұйымының уəкілетті адамының төлем құжаттарына
қол қою өкілеттігін растайтын құжаттар болған жағдайда, осындай
адамды ауыстырған жағдайды қоспағанда, оның өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесін қоса бермей төлем талабын кейіннен
ұсынуға рұқсат етіледі.
Төлем талаптарын банктер арасында орнатылған электрондық
байланыс арналары арқылы Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы заңның 56-бабында, сондай-ақ банктер арасындағы шартта
белгіленген қорғау əрекеттерін сақтай отырып электрондық нысанда
ұсынған кезде не ақша жөнелтушінің банкі клиент-ақша жөнелтушінің
банктік шотына төлем талабын ұсынған кезде төлем талабына қол
қойған уəкілетті адамның өкілеттіктерін растау талап етілмейді.»;
55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Борышкер-ақша жөнелтушінің бір банкте ашылған банктік
шоттарына бір қарыз шарты шеңберінде бір мезгілде бірнеше төлем
талабын қоюға жол берілмейді.
Қарыз шарты бойынша жаңадан пайда болған мерзімі өткен
берешекті өндіріп алу үшін кейіннен төлем талабын ұсынуға жол
беріледі.»;
56-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Сот орындаушылары инкассолық өкімді Қағидаларға 14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жəне атқарушылық құжаттардың
көшірмелерін қоса бере отырып қағаз жеткізгіште не атқарушылық
өндірістің мемлекеттік автоматтандырылған жүйесі арқылы электрондық нысанда ақша жөнелтушінің банкіне ұсынады. Бұл ретте
қағаз тасымалдағышта жасалған инкассолық өкімдер, сондай-ақ
мемлекеттік сот орындаушысы не жеке сот орындаушысы қағаз
жеткізгіште ұсынатын атқарушылық құжаттардың көшірмелері
атқарушылық құжаттарды орындау саласында мемлекеттік саясатты
іске асыруды жəне мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік
органның аумақтық бөлімінің не жеке сот орындаушысының мөрімен
расталады.»;
60-тармақтың төртінші бөлігі алып тасталсын;
71-тармақтың үшінші бөлігі алып тасталсын;
80-тармақта:
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) басқа деректемелер (ЖСК, ЖСН (БСН) банктің клиентін
сəйкестендірсе, мемлекеттік кірістер органы ұсынған инкассолық
өкімді, сондай-ақ Қағидалардың 150-тармағының талаптарына
сəйкес банктің клиентін сəйкестендіру кезіндегі сот орындаушысының
инкассолық өкімін қоспағанда, клиенттің атауы төлем құжатында
көрсетілген ақша жөнелтушінің атауына сəйкес келмеген;»;
мынадай мазмұндағы 14-1) жəне 14-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«14-1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік
əріптестік саласындағы жəне концессиялар туралы заңнамасына
сəйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға
арналған банктік шоттарға талап ұсынылған жағдайда.
Осы тармақшаның ережесі Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 742-бабының 2-тармағында көзделген кезектілікке сəйкес
бірінші, екінші жəне үшінші кезектерге жататын талаптар бойынша,
сондай-ақ жеке əріптестің кредитордың алдындағы мемлекеттікжекешелік əріптестік шарты, ақшалай талапты беріп қаржыландыру
шарты жəне (немесе) концессия шарты бойынша талап ету құқығымен
қамтамасыз етілген міндеттемелерін орындау шеңберінде ұсынылған
талаптар бойынша ақшаны алып қоюға қолданылмайды;
14-2) қарыз шарты бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп
алу туралы төлем талабы алименттерді (кəмелетке толмаған жəне
еңбекке жарамсыз кəмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған
ақшаны) есепке жатқызуға арналған ағымдағы шотқа ұсынылған
жағдайларда;»;
16) тармақша алып тасталсын;
81-тармақтың бірінші бөлігінде:
мынадай мазмұндағы 4-1) жəне 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«4-1) егер есептелетін ақша сомасы алименттерге (кəмелетке
толмаған жəне еңбекке жарамсыз кəмелетке толған балаларды
күтіп-бағуға арналған ақшаға) байланысты емес болған жəне (немесе) есептеу үшін бөлінген алименттер (кəмелетке толмаған жəне
еңбекке жарамсыз кəмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған
ақша) төлем белгілеудің кодтық белгісіне сəйкес келмеген жағдайда,
клиент-жеке тұлғаның талап етуі бойынша алименттерді (кəмелетке
толмаған жəне еңбекке жарамсыз кəмелетке толған балаларды күтіпбағуға арналған ақшаны) есептеу үшін ашылған ағымдағы шотқа
ақшаны есептеген;
4-2) егер есептелетін ақша сомасы Қазақстан Республикасының
мемлекеттік-жекешелік əріптестік саласындағы жəне концессиялар
туралы заңнамасына сəйкес жасалған ақшалай талапты беруді
қаржыландыру шарты, концессия шарты жəне (немесе) мемлекеттікжекешелік əріптестік шарты шеңберінде төленетін инвестициялық
шығындардың өтемақысын төлеуге байланысты емес болған
жағдайда, ақшаны инвестициялық шығындардың өтемақыларын
есептеуге арналған ағымдағы шотқа есептеген;»;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) қосылған құн салығына салық бойынша есеп айырысулар
қозғалысын есепке алу үшін ашылған ағымдағы шотқа ақшаны есептеу, егер есепке алынатын ақша сомасы қосылған құн салығына салық
бойынша есеп айырысулар қозғалысымен, оның ішінде:
импортқа салынатын жəне бейрезидент үшін қосылған құн салығын
қоса алғанда, бюджетке қосылған құн салығын төлеумен;
тауарларды жеткізушілерге қосылған құн салығын төлеумен;
тауарларды сатып алушылардың (алушылардың) қосылған құн
салығын төлеуімен;
қосылған құн салығын төлеушінің өзге банктік шотынан ақшаны
есептеумен;
Салық кодексінің 101-бабында айқындалған тəртіппен бюджеттен
қайтарылған ақшаны есептеумен;
төлем қате болған не бенефициардың жабық банктік шотына ақша
аударған жағдайларда қосылған құн салығына салық бойынша есеп
айырысулар қозғалысын есепке алуға арналған ағымдағы шоттан
бастама болған төлемді қайтаруға байланысты ақшаны есептеумен
байланысты болмаса;»;
134-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«134. Егер клиентке банктік шот мемлекеттік бюджеттен жəне
(немесе) Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін
жəрдемақыларды, əлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін,
алименттерді (кəмелетке толмаған жəне еңбекке жарамсыз кəмелетке толған балаларды күтіп бағуға арналған ақша), Қазақстан
Республикасының мемлекеттік жеке кəсіпкерлік саласындағы жəне
концессиялар туралы заңнамасына сəйкес инвестициялық шығындар
өтемақыларын, нотариус депозиті талабымен не «эскроу» режиміндегі
банктік шотына енгізілген ақшаны, сондай-ақ Мемлекеттік білім беру
жинақтау жүйесі туралы заңның 7-бабына сəйкес жасалған білім
беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша ақшаны, тұрғын үй
төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылыс
жинақтары түрінде тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде банктік
шоттардағы ақшаны есепке жатқызу үшін ашылса, бұл жөніндегі
мəліметтер сондай-ақ клиенттің банктік шоттарының болуы жəне
нөмірлері туралы анықтамаларда көрсетіледі.»;
137-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«137. Жеке тұлғаның немесе егер жеке тұлға қызметін өзіндік
кəсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кəсіпкер ретінде тіркелген
болса, дара кəсіпкердің ағымдағы шотына қарыз шарты бойынша ұсынылған төлем талабын бастапқы орындау ағымдағы шотта республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына
белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінен (бұдан əрі – ең
төмен күнкөріс деңгейі мөлшері) кем емес соманы қамтамасыз етуді
ескере отырып, ағымдағы шоттағы соманың елу пайызы шегінде
жүргізіледі.
Жеке тұлғаның немесе егер жеке тұлға қызметін өзіндік кəсіпкерлік
түрінде жүзеге асыратын дара кəсіпкер ретінде тіркелген болса, дара
кəсіпкердің ағымдағы шотында ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінен
кем сома болса, төлем талабын орындау жүргізілмейді.
Жеке тұлғаның немесе егер жеке тұлға қызметін өзіндік кəсіпкерлік
түрінде жүзеге асыратын дара кəсіпкер ретінде тіркелген болса, дара
кəсіпкердің ағымдағы шотындағы ақша сомасының елу пайызынан
аспайтын мөлшердегі сомаға ағымдағы шотта ең төмен күнкөріс
деңгейі мөлшерін қамтамасыз етуді ескере отырып төлем талабы
ұсынылған кезде, бұл төлем талабы онда көрсетілген сомада орындалады.»;
мынадай мазмұндағы 137-1-тармақпен толықтырылсын:
«137-1. Жеке тұлғаның немесе егер жеке тұлға қызметін өзіндік
кəсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара кəсіпкер ретінде тіркелген
болса, дара кəсіпкердің ағымдағы шотынан төлем талабын орындау
кезінде ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінен кем емес соманы банк
айына бір рет қамтамасыз етеді егер оны жəне жеке тұлғаның немесе
егер жеке тұлға қызметін өзіндік кəсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын
дара кəсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кəсіпкер пайдаланбаса,
жаңа күнтізбелік айға өтеді.»;
138-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«138. Ішінара орындалған төлем талабын кейіннен орындау
ағымдағы шотта ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінен кем емес соманы қамтамасыз етуді ескере отырып, жеке тұлғаның немесе егер
жеке тұлға қызметін өзіндік кəсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара
кəсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кəсіпкердің ағымдағы шотына
əрбір келіп түскен ақша сомасының елу пайызы шегінде ағымдағы
шотқа ақшаның келіп түсуіне қарай жүргізіледі.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген талаптарды ескере
отырып ағымдағы шотқа келіп түсетін ақша сомасынан елу пайыз
мөлшеріндегі сома ішінара орындалған төлем тапсырмасы бойынша
қалдық сомасынан асып кеткен жағдайда, жеке тұлғаның немесе егер
жеке тұлға қызметін өзіндік кəсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара
кəсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кəсіпкер - ақша жөнелтушінің
ағымдағы шотынан ақшаны есептен шығару осы төлем талабын
орындау үшін жеткілікті сома шегінде жүргізіледі.»;
139-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Кезекті төлем талабын орындау алдыңғы төлем талабы толық
орындалғаннан не Қағидаларда белгіленген тəртіппен алдыңғы төлем
талабы кері қайтарылған немесе қайтарылған соң ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте оны орындау ағымдағы шоттағы ақша сомасынан
(алдыңғы төлем талабын орындаған соң ақша қалдығынан) жəне
ағымдағы шотта ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінен кем емес соманы қамтамасыз етуді ескере отырып кейіннен ағымдағы шотына келіп
түсетін ақшаның əрбір сомасының елу пайызы шегінде жүргізіледі.»;
139-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«139-1. Төлем талабы ұсынылған қарыз шарты бойынша жеке
тұлғаның немесе егер жеке тұлға қызметін өзіндік кəсіпкерлік түрінде
жүзеге асыратын дара кəсіпкер ретінде тіркелген болса, жеке
тұлғаның немесе дара кəсіпкердің міндеттемелерінің тоқтатылуына
не тоқтатыла тұруына байланысты төлем талабын қайтарып алу
жағдайларын қоспағанда, осы жеке тұлғаның немесе егер жеке
тұлға қызметін өзіндік кəсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын дара
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Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының банктік шоттарды ашу жəне жүргізу,
сондай-ақ төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын
жүзеге асыру мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне
1-қосымша
Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу жəне жабу
қағидаларына 4-қосымша
Нысан
Қол қою үлгілері бар құжат
Документ с образцами подписей
Банктің клиенті
Клиент банка

__________________
Атауы
__________________
Наименование

Коды Банктің
Коды белгілеулері
Отметки
банка

Банк клиентінің
__________________
орналасқан жері
Местонахождение
клиента банка
Телефон
__________________
Телефон
Банк (банктің филиалы, __________________
бөлімшесі)
Атауы
Банк (филиал, подразде- __________________
ление банка)
Наименование
Банктің орналасқан
__________________
жері (банктің филиалы,
__________________
бөлімшесі)
Местонахождение банка
(филиал, подразделение
банка)
Телефон
__________________
Телефон
Банктік шоттың түрі
__________________
Вид банковского счета
__________________
Клиенттің
__________________
сəйкестендіру коды
Идентификационный код
клиента
Клиенттің келісімін талап ететін банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған
кезде осы құжатта көрсетілген қол қою үлгілеріне
сəйкес қол қою міндетті
Подписи в соответствии с их образцами, указанными в настоящем документе, обязательны при
осуществлении всех операций по банковскому
счету, требующих согласия клиента
Лауызымы
Должность

Тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)
Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Төлем жүйелерінің тізілімін жүргізу қағидаларына 1-қосымша
Нысан
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Қол қою үлгісі
Образец подписи

Екінші қол
Вторая подпись

Сырт жағы
Оборотная сторона
Үлгілердің түпнұсқалығын
растайтын тұлғаның
Тегі, аты, əкесінің аты (ол
бар болса)

Үлгілерді расҮлгілердің,
тау күні
түпнұсқалылығын
Дата удостоверастайтын
рения образцов
тұлғаның қолы

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
лица, подтверждающего
подлинность образцов

Подпись лица,
подтверждающего
подлинность
образцов

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
банктік шоттарды ашу жəне жүргізу, сондай-ақ төлемдерді
жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір
қаулыларының тізбесіне 2-қосымша
Көрсетілетін төлем қызметтері туралы
мəліметтер беру қағидаларына 15-қосымша
«Төлем ұйымдары жүзеге асыратын операциялардың
саны мен көлемі туралы мəліметтер» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысан
Есепті кезең: 20___ жылғы _______________

Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік
тіркеуден өткен төлем ұйымдары
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса
алғанда) күнінен кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне сəйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі
жұмыс күніне ауыстырылады.
Нысан

Нұсқауды қабылдау ортасы

Электрондық ақша жүйесінің
немесе төлем карточкалары
жүйесінің атауы

Электрондық ақша немесе төлем карточкасы
эмитентінің атауы

Операциялар саны (бірлігі)

Операциялар сомасы (мың
теңге)

Көрсетілетін төлем қызметі
бойынша агенттер/ қосалқы
агенттер саны

Төлем агентте-рінің/ қосалқы
агенттерінің жалпы саны

Төлем түрі

Төлем ұйымдары жүзеге асыратын операциялардың
саны мен көлемі туралы мəліметтер
________________________________________________________
нысанды ұсынатын тұлғаның атауы
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Қазақстан Республикасының аумағында меншікті төлем
жүйесін құру немесе Қазақстан Республикасының аумағында
шетелдік төлем жүйесі жұмысын бастағаны туралы ақпарат
______________________________________________________
(төлем жүйесі операторының атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі
(бар болса)
осы арқылы Қазақстан Республикасының аумағында меншікті
төлем жүйесін құрғаны/Қазақстан Республикасының аумағында
шетелдік төлем жүйесі жұмыс істей бастағаны туралы хабарлайды
(қажет емесі сызылып тасталсын)
______________________________________________________
(төлем жүйесінің атауы)
___________________________________ бастап (Қазақстан
Республикасының аумағында төлем жүйесі жұмыс істей бастаған
күн – банктермен немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдармен төлем жүйесіне қатысуға арналған
шартты жасасқан күн)
1. Төлем жүйесі операторының орналасқан жері:
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(индекс, қала (облыс), аудан, көше, үй (офис) нөмірі)
______________________________________________________
______________________________________________________
(телефон, факс, электрондық поштаның (бар болса) мекенжайы)
2. Төлем жүйесі операторының «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы
4-тармағында көзделген құжаттар орналасқан интернет-ресурсының
домендік аты туралы мəліметтер _____________________________
(интернет-ресурс)
3. «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 5-тармағына
сəйкес ұсынылатын құжаттардың тізбесі:
1) ____________________________________________________;
2) ____________________________________________________.
4. Қазақстан Республикасының резиденттері - төлем жүйесінің
қатысушылары туралы мəліметтер (төлем жүйесіне қатысуға арналған
шарттардың көшірмелерін қоса бере отырып)
Мен қоса беріліп отырған мəліметтерді тексергенімді жəне олар
дəйекті жəне толық болып табылатынын растаймын.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мəліметтерді пайдалануға келісемін.
Төлем жүйесі операторының бірінші басшысы
(ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам)
______________________________________ _______________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
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3-бағанда нұсқауды қабылдау ортасы көрсетіледі.
7. 4 жəне 5-бағандар электрондық ақша жəне төлем карточкалары
өткізілген (таратылған) жағдайда толтырылады.
4-бағанда электрондық ақша жүйесінің немесе төлем карточкалары
жүйесінің атауы көрсетіледі.
5-бағанда электрондық ақша немесе төлем карточкасы эмитентінің
атауы көрсетіледі.
8. 6 жəне 7-бағандарда операциялар саны жəне сомасы көрсетіледі:
1) төлемдер қабылданған жағдайда қабылданған жəне өңделген
төлемдердің саны жəне сомасы көрсетіледі;
2) төлем карточкалары өткізілген (таратылған) жағдайда 6-бағанда
өткізілген (таратылған) төлем карточкаларының саны көрсетіледі,
7-бағанда өткізілген төлем карточкаларының сомасы көрсетіледі;
3) электрондық ақша өткізілген (таратылған) жағдайда 6-баған
толтырылмайды, 7-бағанда өткізілген (таратылған) электрондық
ақша сомасы көрсетіледі.
9. 8-бағанда төлем қызметтерін көрсету бойынша агенттік шарттар
жасаған төлем ұйымының төлем агенттерінің саны, «/» белгісі арқылы
төлем агенттерімен төлем қызметтерін көрсету бойынша агенттік
шарттар жасаған төлем ұйымының қосалқы төлем агенттерінің саны
көрсетіледі. Төлем ұйымы төлем қызметтерін өз бетінше көрсеткен
жағдайда, «0» белгісі көрсетіледі.
8-бағанды толтыру кезінде 1-бағанда көрсетілетін төлем қызметінің
түрі көрсетіледі. 8-бағанда əрбір көрсетілетін төлем қызметі бойынша осындай қызмет көрсететін төлем агенттерінің жəне қосалқы
агенттердің саны көрсетіледі. 1-бағанда «Төлемдер жəне төлем
жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 12-бабы 1-тармағының 9) тармақшасында көзделген төлем
қызметінің түрі көрсетілген жағдайда 8-бағанда «0» белгісі көрсетіледі.
10. 9-бағанда төлем қызметтерін көрсету бойынша агенттік шарттар
жасаған төлем ұйымының төлем агенттерінің саны, «/» белгісі арқылы
төлем агенттерімен төлем қызметтерін көрсету бойынша агенттік
шарттар жасаған төлем ұйымының қосалқы төлем агенттерінің саны
көрсетіледі.
Төлем ұйымының төлем агенттері мен қосалқы агенттерінің жалпы
саны 1-жолдың 9-бағанында көрсетіледі, 9-бағандағы қалған жолдар
толтырылмайды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
банктік шоттарды ашу жəне жүргізу, сондай-ақ төлемдерді жəне
(немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының
тізбесіне 3-қосымша

Бірінші қол
Первая подпись

Көрсетілетін төлем
қызметінің түрі

кəсіпкер ретінде тіркелген болса, дара кəсіпкердің ағымдағы шотына
ұсынылған ішінара орындалған жəне картотекаға орналастырылған
төлем талабын қайтарып алуға рұқсат етілмейді.
Жеке тұлғаның немесе егер жеке тұлға қызметін өзіндік кəсіпкерлік
түрінде жүзеге асыратын дара кəсіпкер ретінде тіркелген болса, дара
кəсіпкердің əртүрлі банктерде ашылған бірнеше банктік шоттарына
бір мезгілде қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алу
үшін төлем талабы ұсынылған жағдайда, басқа банктік шоттарына
ұсынылған төлем талаптарын мұндай төлем талабын орындаған
күннен кейінгі бір операциялық күннен кешіктірмей бенефициар
қайтарып алады. Бұл ретте, бенефициар осы төлем талаптарын
қайтарып алған күннен кейінгі бір операциялық күннен кешіктірмей
жеке тұлғаға немесе егер жеке тұлға қызметін өзіндік кəсіпкерлік
түрінде жүзеге асыратын дара кəсіпкер ретінде тіркелген болса, дара
кəсіпкерге қарыз бойынша мерзімі өткен берешектің сомасынан асып
түсетін ақша сомасын қайтарады.»;
143-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«143. Ақша жөнелтушінің банкі Азаматтық кодекстің 741-бабында
көзделген жағдайларда инкассолық өкімді орындаудан бас тартады.»;
171-тармақтың екінші жəне үшінші бөліктері алып тасталсын;
172-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«172. Клиенттің ақшасына тыйым салу құқығына ие уəкілетті
мемлекеттік органдардың жəне тұлғалардың шешімі тыйым ақша
жөнелтушінің банктік шотындағы (банктік шоттарындағы) ақшамен
толық немесе ішінара қамтамасыз етілген жағдайда толығымен немесе ішінара орындалған деп есептеледі.
Тыйым ақша жөнелтушінің банктік шотындағы ақшамен қамтамасыз
етілмеген жағдайда банктер клиенттің ақшасына тыйым салу құқығына
ие уəкілетті мемлекеттік органдардың жəне тұлғалардың шешімдерін
орындауға қабылдайды.»;
177-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«177. Банк борышкердің банктік шоттарындағы ақшасына тыйым
салу құқығына ие уəкілетті мемлекеттік органның жəне тұлғалардың
шешімін алғаннан кейін операциялық үш күннен кешіктірмей, тыйым салынған ақша сомасын көрсете отырып, тыйым салу туралы шешімнің толық немесе ішінара орындалғандығы туралы не
көрсетілген шешімнің орындауға қабылданғаны, сондай-ақ бұрын
орындауға қабылданған уəкілетті органдардың немесе лауазымды
тұлғалардың тыйым салу туралы шешімдері не шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдері туралы тиісті органдарды хабардар етеді.
Банк сот орындаушысының банктік шоттардың нөмірлері
жəне оларда ақшаның бар-жоғы туралы ақпаратты, банктердегі,
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардағы, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарындағы мүліктің сипаты мен құны туралы мəліметтерді талап ету жəне оларға тыйым
салу туралы қаулысын алған күннен бастап үш операциялық күннен
кешіктірмей сот орындаушысын тыйым салынған ақша сомасын
көрсете отырып, оның толық не ішінара орындалғаны не қаулының
орындауға қабылданғаны туралы хабардар етеді, қаулы аясында талап етілетін ақпаратты Банктер туралы заңның 50-бабында
белгіленген тəртіпте жолдайды жəне уəкілетті органдардың немесе
лауазымды тұлғалардың қолда бар тыйым салу туралы шешімдері
не шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдері туралы хабардар етеді.».
4. «Банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың электрондық банктік қызметтерді
көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 212 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 14337 болып тіркелген, 2016 жылғы 7 қарашада Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің жəне банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың
электрондық банктік қызметтерді көрсету қағидаларында:
22-3-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«22-3. Қағидалардың 22-2-тармағында көзделген жағдайда,
клиенттің оның дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға
жəне оның ішінде қажет болған кезде үшінші тұлғаларға ұсынуға
алынған, сəйкестендіру құралы арқылы расталған келісімі негізінде
банк клиентпен клиентте бар құрылғыларды жəне (немесе) банктің
өзге құрылғыларын пайдалана отырып бейнеконференция сеансын жүргізеді. Банктер бейнеконференцияның мазмұнды бөлігін
(бақылау мəселелерінің тізбесі), сондай-ақ клиенттерді қашықтан
сəйкестендірген кезде банктер көрсететін қызметтің тізбесі мен
көлемін дербес белгілейді.»;
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«СДАО бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы бейнеконференция сеансынан алынған фотобейненің жəне клиенттің
қолжетімді дереккөздерінен алынған фотобейнесінің биометрикалық
көрсеткіштері бойынша сəйкес болу дəрежесін айқындайды.
Клиенттер өтініштерінің бейнежазбасы банкте сақталады.».
5. «Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мəліметтер беру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14339
болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру
енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Көрсетілетін төлем қызметтері
туралы мəліметтер беру қағидаларында:
1-қосымшада:
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Электрондық терминалдардың саны туралы мəліметтер» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме мынадай мазмұндағы 14-тармақпен толықтырылсын:
«14. Өз қызметінде электрондық терминалдарды пайдаланбайтын төлем ұйымдары 1-11-бағандары толтырылмаған Нысанды
жолдайды.»;
7-қосымшада:
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Алаяқтық операциялардың
көлемі туралы мəліметтер» нысанын толтыру бойынша түсіндірмеде:
4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Нысанда:
1) осы түсіндірменің 10-тармағында көрсетілген белгілерге сəйкес
төлем карточкаларын жəне (немесе) олардың деректемелерін пайдалана отырып жүргізілген;
2) төлем карточкаларын пайдаланбай электрондық терминалдар
мен қашықтан қол жеткізу жүйелері арқылы жүргізілген;
3) ақша аударымдары жүйелері арқылы жіберілген;
4) электрондық ақшаны пайдалана отырып жүргізілген алаяқтық
операциялардың (тоқтатылғандарды қоспағанда) көлемі жөніндегі
мəліметтер қамтылады.
Мəліметтер əрбір операция бойынша жеке көрсетіледі жəне
Нысанды ұсынушы көрсетілетін төлем қызметтерін беруші операцияны алаяқтық операция деп анықтаған уақыттың есепті кезеңіне
жатқызылады.
5. 1-бағанда мəліметтер ұсынылатын төлем карточкалары
жүйесінің, қашықтан қол жеткізу жүйесінің, ақша аударымдары
жүйесінің атауы немесе электрондық ақша жүйелері көрсетіледі.
Халықаралық төлем жүйесінің төлем карточкасын пайдалана отырып, осы төлем жүйесіне хабарлама жібермей операция жүргізілген
жағдайда, 1-бағанда төлем карточкасы жүйесі атауының орнына
«H2H» байланыс арнасы көрсетіледі.»;
11-қосымшада:
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Айналыстағы электрондық
ақшаның саны туралы жəне электрондық ақшаны шығару мен өтеу
бойынша операциялардың саны жəне көлемі туралы мəліметтер»
нысанын толтыру бойынша түсіндірмеде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. 3-бағанда есепті тоқсанның соңғы күнінде айналыстағы
электрондық ақшаның сомасы көрсетіледі.
3-баған есепті тоқсанның соңғы күні электрондық ақшаның иесі
кім болғанына байланысты электрондық ақша эмитентінің агенттері,
электрондық ақша эмитентінің қосалқы агенттері, жеке тұлғалар, дара
кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар бойынша толтырылады.»;
15-қосымша Тізбеге 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
6. «Банктік шоттың бар екендігі жəне нөмірі туралы анықтаманы
жəне банктік шот бойынша ақша қалдығы мен қозғалысы туралы
үзінді-көшірмені ресімдеуге жəне олардың мазмұнына қойылатын
талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 219 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 14340 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
1-тармақтың 1) тармақшасының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Банктер жəне банк қызметі туралы заңның 50-бабы 6-тармағының
д-1) жəне д-2) тармақшаларына сəйкес ұсынылатын банктік шоттарда ақшаның болуы туралы мəліметтер өндіріп алынатын соманың
шеңберінде көрсетіледі. Банктер жəне банк қызметі туралы заңның 50бабы 7-тармағының ж) жəне з) тармақшаларына сəйкес ұсынылатын
банктік шоттарда ақшаның болуы туралы мəліметтер өндіріп алынатын соманың шеңберінде көрсетіледі, ал ақша жеткіліксіз болған
жағдайда – атқарушылық іс-жүргізуді қозғаған кезден бастап осы
шоттардағы ақша қозғалысы туралы мəліметтер де көрсетіледі.».
7. «Төлем жүйелерінің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы
31 тамыздағы № 221 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14297 болып тіркелген, 2016 жылғы
24 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем жүйелерінің тізілімін жүргізу
қағидаларында:
20-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) төлем жүйесінің операторына төлем жүйесін жүйелік маңызы
бар, маңызды немесе өзге де төлем жүйесіне жатқызу жөнінде жазбаша нысанда хабарлайды;»;
22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Ұлттық Банк төлем жүйесін тізілімнен:
1) төлем жүйесі операторының қызметін тоқтату туралы мəліметтер
Бизнес-сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізілген кезде;
2) Қазақстан Республикасының аумағында төлем жүйесінің жұмыс
істеуі тоқтатылған кезде;
3) Ұлттық Банк жүргізетін талдау қорытындылары бойынша
қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде Қазақстан Республикасының
резидент- қатысушылары осы төлем жүйесі арқылы жүргізетін
төлемдердің жəне (немесе) аударымдардың болмауы фактісі
анықталған кезде алып тастайды.»;
1-қосымша Тізбеге 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
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Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
______________________________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы
__________ ________________________ ________ ______________
лауазымы тегі, аты, əкесінің аты қолы телефон нөмірі
(ол бар болса)
Есепке қол қойылған күні 20 __ жылғы «_____» ____________
«Төлем ұйымдары жүзеге асыратын операциялардың саны
мен көлемі туралы мəліметтер» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша
«Төлем ұйымдары жүзеге асыратын операциялардың саны
мен көлемі туралы мəліметтер» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Төлем ұйымдары жүзеге асыратын операциялардың саны мен көлемі туралы мəліметтер» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру жөніндегі
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы
екінші бөлігінің 52-5) тармақшасына жəне «Төлемдер жəне төлем
жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 4-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысан теңгемен толтырылады. Егер операция шетел валютасымен жүргізілсе, ондағы мəліметтер операция жүргізілген күнгі
валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен
қайта есептеліп ұсынылады.
2-тарау. Нысанды толтыру
4. Нысан төлем ұйымдары жүзеге асыратын операциялар бойынша мəліметтерді қамтиды.
5. 1-бағанда көрсетілетін төлем қызметінің түрі көрсетіледі.
6. 2 жəне 3-бағандар төлемдер қабылданған жəне өңделген
жағдайда, оның ішінде ақша жөнелтушінің банктік шотты ашпай төлемді жүзеге асыру үшін клиенттерден қолма-қол ақшаны
қабылдау кезінде, электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалатын
төлемдерді клиенттерден қабылдау жəне өңдеу кезінде, электрондық
нысандағы клиент бастамашы болған төлемдерді өңдеу (бұдан əрі –
төлемдерді қабылдау) кезінде толтырылады.
2-бағанда төлемнің түрі көрсетіледі.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 16 сəуірдегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18525 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 30 наурыз

№45

Алматы қаласы

«Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу
кезінде ескерілетін, жеке тұлғаға берілген
банктік қарыз және микрокредит беруге
және оларға қызмет көрсетуге байланысты
комиссиялар мен өзге де төлемдердің тізбесін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2016 жылғы
30 мамырдағы № 134 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне меншік
құқығын қорғауды күшейту, төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру
жəне қылмыстық заңнаманы одан əрі ізгілендіру мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 жылғы 21
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан əрі – Заң)
іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде
ескерілетін, жеке тұлғаға берілген банктік қарыз жəне микрокредит
беруге жəне оларға қызмет көрсетуге байланысты комиссиялар мен
өзге де төлемдердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 134
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 13870 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 шілдеде
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер
енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде ескерілетін, жеке тұлғаға берілген банктік қарыз
жəне микрокредит беруге жəне оларға қызмет көрсетуге байланысты
комиссиялар мен өзге де төлемдердің тізбесінде:
2-тармақта:
4) тармақша алып тасталсын;
екінші бөлік алып тасталсын.
2. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.)
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік
тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;
3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді;
5) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін он жұмыс күні ішінде
Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А.Смоляковқа жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі жəне Заң қолданысқа енгізілген
күннен бастап бір ай өткен соң жасалған банктік қарыз шарттарынан
туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 16 сəуірдегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18515 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 1 сәуір

№46

Алматы қаласы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 31 шілдедегі
№ 149 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін
жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 31 шілдедегі
№ 149 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 15685 болып тіркелген, 2017 жылғы 27 қыркүйекте
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулыға 43-қаулыға сəйкес бекітілген «Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының (алушысының) зейнетақы жинақтарының (инвестициялық кірісін ескере отырып) жай-күйі
туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
осы қаулыға қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Тəуекелдер басқармасы (Избасаров А.О.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік
тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он
күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық
түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу
үшін жіберуді;
3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3)
тармақшаларында жəне 3-тармағында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы
қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары М.Е. Əбілқасымоваға
жүктелсін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 1 сəуірдегі №46 қаулысына қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 31 шілдедегі №149 қаулысына
43-қосымша
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының
(алушысының) зейнетақы жинақтарының (инвестициялық
кірісін ескере отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы.
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының
(алушысының) зейнетақы жинақтарының (инвестициялық кірісін ескере отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызметті «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы
жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (толық
автоматтандырылған) жəне (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге
жеке өтініш жасаған кезде – көрсетілетін қызметті берушіден
салымшысының (алушысының) зейнетақы жинақтарының жайкүйі туралы, көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті тұлғасының
электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған
жəне қағаз тасымалдағышта басып шығарылған электрондық құжат
нысанында ресімделген ақпарат алу;
2) портал арқылы өтініш жасаған кезде – көрсетілетін қызметті
берушіден салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарының
жай-күйі туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті берушінің ЭЦҚмен куəландырылған жəне көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетіне» жіберілген электрондық құжат нысанында алу.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
басталуына негіз: көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік
көрсетілетін қызметті алу үшін Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 болып тіркелген Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі
№ 71 қаулысымен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры салымшысының (алушысының) зейнетақы жинақтарының
(инвестициялық кірісін ескере отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт)
9, 10-тармақтарында көзделген құжаттарды ұсынуы.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері стандарттың 4-тармағында көрсетілген.
6. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге
жеке өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету процесінің
құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау
ұзақтығы, сондай-ақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға
негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (ісқимылдың) нəтижесі:
1) көрсетілетін қызметті алушы жеке өтініш жасаған кезде:
көрсетілетін қызметті алушының, сенім білдірілген адамның,
көрсетілетін қызметті алушының заң бойынша немесе өсиет бойынша
мұрагерлікке құқығы туралы куəлікке сəйкес мұрагер болып табылатын заңды өкілінің жеке басын куəландыратын құжаттың түпнұсқасын
ұсынылған құжаттың қолданылу мерзіміне тексеру;
2) сенім білдірілген адам өтініш жасаған кезде:
құжаттардың түпнұсқасын немесе нотариат куəландырған
көшірмелерінің дұрыс ресімделуін жəне мазмұнын тексеру;
зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты алуға
берілген сенімхаттың түпнұсқасында не нотариат куəландырған
көшірмесінде көрсетілген сенім білдірілген адамның өкілеттіктерін,
сондай-ақ сенімхаттың қолданылу мерзімін тексеру;
сенім білдірілген адамның сенімхаттың түпнұсқасында не нотариат куəландырған көшірмесінде көрсетілген тегінің, атының,
əкесінің атының (бар болса) сенім білдірілген адамның жеке басын
куəландыратын құжатта көрсетілген тегіне, атына, əкесінің атына (бар
болса) сəйкес келуін тексеру;
3) заңды өкіл өтініш жасаған кезде: оның жеке басын куəландыратын
құжатта көрсетілген тегінің, атының, əкесінің атының (бар болса)
заңды өкілдің мəртебесін растайтын құжаттағы деректерге сəйкес
келуін тексеру;
4) заң бойынша немесе аманат бойынша мұраға құқық туралы
куəлікке (түпнұсқасы немесе нотариат куəландырған көшірмесі)
сəйкес мұрагер болып табылатын адам өтініш жасаған кезде: аманатта не заң бойынша немесе аманат бойынша мұраға құқық туралы куəлікте көрсетілген өтініш жасаған көрсетілетін қызметті алушы
деректемелерінің (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), туған күні) оның
жеке басын куəландыратын құжат түпнұсқасындағы деректемелерге
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), туған күні) сəйкес келуін тексеру;
5) мыналардың:
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын
құжаттың (түпнұсқасы) деректемелерінің (тегі, аты, əкесінің аты (бар
болса), туған күні жəне жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН)
көрсетілетін қызметті берушінің автоматтандырылған ақпараттық
жүйесіндегі (бұдан əрі – ААЖ) деректемелерге;
қайтыс болған адамның қайтыс болуы туралы куəліктің түпнұсқасында немесе нотариат куəландырған көшірмесінде жəне аманаттың не заң бойынша немесе аманат бойынша мұраға құқық туралы
куəліктің түпнұсқасында немесе нотариат куəландырған көшірмесінде
көрсетілген деректемелерінің (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), туған
күні) ААЖ-дағы деректемелерге сəйкес келуін тексеру;
6) деректер сəйкес келген жəне ААЖ-дағы ашық (қолданыстағы)
жеке зейнетақы шоты (бұдан əрі – ЖЗШ) болған жағдайда, ААЖ
(Соңы 21-бетте)
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арқылы қалыптастырылған жəне көрсетілетін қызметті берушінің
уəкілетті адамының ЭЦҚ-мен куəландырылған ЖЗШ-дан үзінді
көшірмені басып шығару;
7) ЖЗШ-дан үзінді көшірмені барлық көзделген бағандарды толтыра отырып жəне көрсетілетін қызметті алушының, сенім білдірілген
адамның, заңды өкілдің, заң бойынша немесе аманат бойынша мұраға
құқық туралы куəлікке сəйкес мұрагер болып табылатын көрсетілетін
қызметті алушының қолдарын қойдыра отырып ЖЗШ-дан үзінді
көшірмелерді тіркеу журналында тіркеу;
8) ЖЗШ-дан үзінді көшірмені көрсетілетін қызметті алушыға, сенім
білдірілген адамға, заңды өкілге, заң бойынша немесе аманат бойынша мұраға құқық туралы куəлікке сəйкес мұрагер болып табылатын
көрсетілетін қызметті алушыға беру.
3-тарау.
Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)
өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)
тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің филиалдары;
2) көрсетілетін қызметті берушінің дербес құрылымдық бөлімшелері.
8. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге
өтініш жасаған кезде рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымшаға
сəйкес жазылған.
4-тарау.
Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді
пайдалану тəртібін сипаттау
9. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде көрсетілетін қызметті берушінің жəне көрсетілетін қызметті алушының
өтініш беру тəртібінің жəне рəсімдері (іс-қимылдары) жүйелілігінің
сипаты:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталға тіркеуді жүзеге асырады
(мемлекеттік көрсетілетін қызметті бірінші рет алған кезде);
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушыны авторизациялау
жүзеге асырылады;
3) 2-процесс – көрсетілетін қызметті алушының деректерінде орын
алып отырған бұзушылықтарға байланысты авторизациялаудан бас
тарту туралы хабарды қалыптастыру;
4) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс

операторы берген абоненттік нөмірін тіркеген жəне порталдың есептік
жазбасына қосқан жағдайда көрсетілетін қызметті алушының осы регламентте көрсетілген қызметтерді таңдауы, сондай-ақ көрсетілетін
қызметті алушының сұрау салуды куəландыру (қол қою) үшін ЭЦҚ
кілтін не бірреттік парольді таңдауы;
5) 4-процесс – сəйкестендіру деректеріне жəне «Қазақстан
Республикасының Ұлттық куəландыру орталығы» ақпараттық
жүйесіндегі (бұдан əрі – ҰКО АЖ) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ
тіркеу куəлігінің қолданылу мерзімі туралы не көрсетілетін қызметті
алушының мобильді азаматтар базасында тіркеуде болуы туралы
деректерге сұрау салу;
6) 1-талап – ЭЦҚ тіркеу куəлігінің қолданылу мерзімін жəне тізімде
қайтарып алынған (жойылған) тіркеу куəліктерінің болмауын, тіркеу
куəлігінде Ұлттық куəландыру орталығын қолданудың тиісті қажетті
саясатының болуын, сондай-ақ сəйкестендіру деректеріне (сұрау
салуда көрсетілген ЖСН, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) жəне
ЭЦҚ тіркеу куəлігінде көрсетілген ЖСН, тегі, аты, əкесінің аты (бар
болса) арасындағы) сəйкес болуын тексеру не көрсетілетін қызметті
алушының мобильді азаматтар базасында тіркеуде болуын тексеру;
7) 5-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ түпнұсқа
болуының расталмауына немесе деректердің сəйкес болмауына
байланысты не көрсетілетін қызметті алушының мобильді азаматтар
базасында тіркеуде болмауына байланысты сұратылатын қызметтен
бас тарту туралы хабарды қалыптастыру;
8) 6-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ не бірреттік
паролі арқылы сұрау салуды куəландыру (қол қою);
9) 7-процесс – ҰКО АЖ-дан жəне ААЖ-дан қажетті деректерге
сұрау салу;
10) 2-талап – электрондық құжатты ЭЦҚ-ның дұрыстығына, сондайақ ҰКО АЖ-дан жəне ААЖ-дан түскен деректерді тексеру;
11) 8-процесс – көрсетілетін қызметті алушының сұратылған
деректерінің ҰКО АЖ-да жəне (немесе) ААЖ-да болмауына жəне
(немесе) сəйкес келмеуіне байланысты сұратылған қызметтен бас
тарту туралы хабарды қалыптастыру;
12) 9-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ААЖ-да қалыптастырылған көрсетілетін қызмет нəтижесін алуы. Электрондық құжат
көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚ-ын пайдалана отырып қалыптастырылады.
10. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде тартылған
ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимылдарының
диаграммасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
2-қосымшаға сəйкес жазылған.
11. Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымшаға
сəйкес жазылған.

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының (алушысының) зейнетақы жинақтарының (инвестициялық
кірісін ескере отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде рəсімдердің
(іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау

кестенің жалғасы:

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының (алушысының) зейнетақы жинақтарының (инвестициялық кірісін ескере
отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 16 сəуірдегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18516 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 4 сәуір

№49

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы
30 наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19
наурыздағы, «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16
мамырдағы жəне «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында қолма-қол
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
қағидалары бекітілсін.
2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының
күші жойылды деп танылсын.
3. Төлем балансы жəне валюталық реттеу департаменті (Қуандықов Ə.Ə.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік
тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде енгізу үшін жіберуді;
3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде
Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) жəне 3)
тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген іс-шаралардың
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы
қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның
көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
6. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс жəне 2019 жылғы 1 шілдеден
бастап қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
2019 жылғы 28 наурыз
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика комитеті
2019 жылғы 28 наурыз

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының (алушысының) зейнетақы жинақтарының (инвестициялық кірісін ескере
отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара
іс-қимылдарының диаграммасы

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Цифрлық даму,
қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі
2019 жылғы 29 наурыз
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 4 сəуірдегі №49 қаулысымен бекітілді
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

Шартты белгілер

21

1. Осы Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары (бұдан
əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»
1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан
əрі – Банктер туралы заң), «Мемлекеттік статистика туралы» 2010
жылғы 19 наурыздағы, «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы»
2014 жылғы 16 мамырдағы (бұдан əрі – Рұқсаттар туралы заң) жəне
«Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы
2 шілдедегі (бұдан əрі – Валюталық реттеу туралы заң) Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес əзірленді жəне уəкілетті банктер
мен уəкілетті ұйымдардың айырбастау пункттерінде қолма-қол шетел
валютасын сатып алу жəне (немесе) сату тəртібін, қолма-қол шетел
валютасын басқа қолма-қол шетел валютасымен немесе қолмақол ұлттық валютамен сатып алу жəне (немесе) сату бағамдарын
белгілеу тəртібін, қойылатын біліктілік талаптарына қоса алғанда,
уəкілетті ұйымдарды лицензиялау, уəкілетті банктің айырбастау
пункттері қызметінің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарлау
тəртібін, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру жөніндегі қызметке қойылатын талаптарды, Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – Ұлттық Банк) шығарған
тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату бойынша операциялар жүргізу тəртібін, сондай-ақ уəкілетті банктер мен
уəкілетті ұйымдардың осындай қызмет туралы есептердің нысандары
мен ұсыну мерзімдерін айқындайды.
2. Қағидаларда «Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық
қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы, «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі (бұдан
əрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң) Қазақстан
Республикасының заңдарында, Валюталық реттеу туралы заңда
көрсетілген мағыналарда қолданылатын ұғымдар пайдаланылады.
Қағидаларда сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) автоматтандырылған айырбастау пункті – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар
заңды тұлғаға тиесілі жəне оның қызметкерінің қатысуынсыз оған
қолма-қол ақшаны осы құрылғыға енгізу жəне одан басқа валютада
қолма-қол балама соманы алу арқылы айырбастау операцияларын
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін электрондық-механикалық құрылғы;
2) айырбастау операциялары – айырбастау пункттері жəне
автоматтандырылған айырбастау пункттері арқылы жүзеге асырылатын қолма-қол шетел валютасын сатып алу, сату жəне айырбастау
бойынша операциялар;
3) айырбастау пунктінің операциялық кассасы – айырбастау пункті
үй-жайының қолма-қол шетел валютасымен операциялар жүргізу
кезінде, сондай-ақ «Алтынның өлшеуіш құймалары. Техникалық
талаптар» ҚР СТ 2049-2010 Қазақстан Республикасының ұлттық
стандартына сəйкес келетін, Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі 2017 жылдан ерте емес шығарған тазартылған құйма алтынды
(бұдан əрі – тазартылған құйма алтын) сатып алу жəне (немесе) сату
кезінде клиенттерге қызмет көрсететін кассирге арналған арнайы
жабдықталған бөлігі;
4) аппараттық-бағдарламалық кешен – айырбастау операцияларының, тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату есебін
жүргізуді қамтамасыз ететін бақылау-касса машинаның функциясын
іске асыратын автоматтандырылған ақпараттық жүйе;
5) қолданыстағы лицензия – қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыруға берілген немесе қайта
ресімделген, қолданылуы тоқтатыла тұрмаған немесе тоқтатылмаған
лицензия;
6) қолма-қол шетел валютасы – шетелдік мемлекеттер заңды төлем
құралы ретінде қабылдаған айналыстағы банкноттар, монеталар жəне
қазынашылық билеттер;

7) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлға – өзіне Ұлттық Банк берген лицензияға немесе Қазақстан Республикасының заңдарына
сəйкес қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға құқығы бар уəкілетті ұйым немесе уəкілетті банк;
8) лицензияға қолданыстағы қосымша – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға берілген немесе қайта ресімделген, қолданылуы тоқтатыла тұрмаған немесе
тоқтатылмаған лицензияға қосымша;
9) лицензияға қосымша – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияның уəкілетті ұйымның
айырбастау пунктінің нақты орналасқан орны туралы мəліметтер
қамтылған ажырамас бөлігі;
10) электрондық лицензия жəне лицензияға электрондық
қосымша – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензия жəне ақпараттық технологиялар
пайдаланыла отырып ресімделетін жəне берілетін, маңызы қағаз
тасымалдағыштағы лицензиямен жəне лицензияға қосымшамен
бірдей электрондық құжат нысанындағы лицензия жəне лицензияға
қосымша.
3. Уəкілетті банк (оның филиалы) немесе уəкілетті ұйым (оның филиалы) Қағидаларда көзделген есептерді Ұлттық Банкке электрондық
цифрлық қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып ақпараттық
жүйелерді пайдалану арқылы ұсынады.
Есепті электрондық түрде ұсыну мүмкіндігі болмаған жағдайда
есептер əрбір аймақ бойынша жеке қалыптастырылып уəкілетті
банктің (оның филиалының), уəкілетті ұйымның (оның филиалының)
орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына қағаз
түрінде ұсынылады.
Есепті түрлі тəсілдермен ұсынған кезде ұсыну күні болып есепті
бұрын ұсынған күн есептеледі.
Егер Қағидаларда белгіленген есепті ұсыну мерзімі жұмыс
істемейтін күні аяқталатын болса, онда есепті ұсыну мерзімінің соңғы
күні болып одан кейінгі жұмыс күні есептеледі.
4. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға
құқығы бар заңды тұлға айырбастау операцияларын жүргізгенге,
тазартылған құйма алтынды сатып алғанға жəне (немесе) сатқанға
дейін «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының
(бұдан əрі – КЖТҚҚ туралы заң) 5-бабына сəйкес клиенттерді тиісінше
тексеру жөніндегі шараларды қабылдайды.
2-тарау. Уəкілетті ұйымдарға қойылатын біліктілік
талаптары
5. Уəкілетті ұйым жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдыққұқықтық нысанында құрылады.
6. Уəкілетті ұйымның құрылтайшылары Қазақстан Республикасының
резидент жəне бейрезидент жеке жəне заңды тұлғалары болып табылады.
Мына:
1) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру лицензиясынан айыру туралы шешім қабылданған
уəкілетті ұйымның құрылтайшысы (құрылтайшыларының бірі) болып табылатын тұлға Ұлттық Банктің аумақтық филиалының тиісті
шешімінің күнінен бастап 3 (үш) жыл өткенге дейін;
2) өзіне қатысты қаржы ұйымының, банк жəне (немесе) сақтандыру
холдингінің басшы қызметкерінің лауазымын атқару жəне қаржы
ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан айыру
түрінде қылмыстық жаза қолдану туралы соттың заңды күшіне енген шешімі бар тұлға уəкілетті ұйымның құрылтайшысы (құрылтайшыларының бірі) болып табылмайды.
7. Уəкілетті ұйымның жарғылық капиталы заңды тұлға қолма-қол
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға
арналған лицензия жəне лицензияға қосымшаны алуға өтініш
білдіргенге дейін толық көлемде ақшалай нысанда қалыптастырылады.
8. Уəкілетті ұйымның жарғылық капиталының ең аз мөлшері:
1) Нұр-Сұлтан, сондай-ақ республикалық маңызы бар қалаларда
орналасқан əрбір айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті) үшін 30 000 000 (отыз миллион) Қазақстан теңгесін
(бұдан əрі – теңге);
2) облыстардың əкімшілік орталықтарында орналасқан əрбір айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті) үшін 20 000
000 (жиырма миллион) теңгені;
3) өзге жерде орналасқан əрбір айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті) үшін 10 000 000 (он миллион) теңгені
құрайды.
9. Уəкілетті ұйым қосымша айырбастау пунктін (автоматтандырылған айырбастау пунктін) ашқан кезде оның ақшалай нысанда қалыптастырылатын жарғылық капиталы Қағидалардың 8-тармағының талаптарына сəйкес ұлғайтылуға тиіс.
10. Қаланы республикалық маңызы бар қала санатына жатқызған
немесе қаланы облыстың əкімшілік орталығы деп таныған жағдайда,
осы қалада айырбастау пункті бар уəкілетті ұйым жарғылық
капиталдың мөлшерін қаланы республикалық маңызы бар қала санатына жатқызған немесе қаланы облыстың əкімшілік орталығы деп
таныған күннен бастап алты ай ішінде Қағидалардың 8-тармағының
1) жəне 2) тармақшаларында белгіленген талаптарға сəйкес келтіреді.
11. Айырбастау пунктінің (автоматтандырылған айырбастау пунктін
қоспағанда) үй-жайына, жабдығына, қызметкерлеріне қойылатын
талаптар:
1) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8080 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 250 қаулысымен бекітілген Банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді жəне жайластыруды ұйымдастыру қағидаларында белгіленген талаптарға сəйкес айырбастау пунктінің үй-жайын күзетуді ұйымдастыру жəне жайластыру;
2) айырбастау пунктінің операциялық кассасы күнтізбелік 30 (отыз)
күн бойы ақпараттың жазылуын жəне сақталуын қамтамасыз ететін
бейнебақылау жүйесімен жабдықталады, бұл ретте бейнебақылаудың
көру аймағында кассирдің жұмыс аймағы жəне клиент болуға тиіс, ал
тиісті қондырғылар бейнебақылау үшін бөгеттің болмауын қамтамасыз
ететін жерлерде орнатылады;
3) кассирдің жұмыс орны Қағидалардың талаптарына сəйкес
айырбастау операцияларының есебін жүргізу үшін аппараттықбағдарламалық кешенмен не бақылау-касса аппаратымен
жəне бағдарламалық қамтамасыз етумен, сондай-ақ банкнотты
ультракүлгін жарықпен тексеруді (қағаздың люминесценциясын
бақылау жəне өзге) жəне банкнотты магниттік белгілердің болуына тексеруді қамтамасыз ететін ақша белгілерінің түпнұсқалығын
айқындауға арналған техникалық құралдармен жабдықталады;
4) қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша дайындықтан
өткен не қолма-қол шетел валютасымен кемінде алты ай жұмыс
тəжірибесі бар кассир болуға тиіс.
3-тарау. Уəкілетті ұйымдарды лицензиялау тəртібі
жəне талаптары
12. Уəкілетті ұйым лицензияны жəне лицензияға қосымшаны алу
үшін «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы мынадай құжаттарды
жібереді:
1) Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қолма-қол
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны жəне лицензияға қосымшаны алуға арналған электрондық
өтініш, өтініш берушінің Қағидалардың 13-тармағында көзделген
біліктілік талаптарына сəйкестігін растайтын құжаттардың электрондық
көшірмелері;
2) жарғының электрондық көшірмесі;
3) «электрондық үкімет» төлемдік шлюзі арқылы төленген
жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу
құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың
электрондық көшірмесі;
4) екінші деңгейдегі банктің шетел валютасындағы банк шотының
болуы туралы анықтамасының электрондық көшірмесі.
(Жалғасы бар)
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 20 наурыз

№115

Астана қаласы

«Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік
тізілімін және ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің перспективалы сорттарының тізбесін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2009 жылғы 30 шілдедегі № 434
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
(Соңы. Басы 87-нөмірде)
Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне 1-қосымша
Қазақстан Республикасы бойынша күшті бидай сорттарының жəне дəнді,
жармалық жəне дəнді-бұршақты дақылдардың аса құнды сорттарының, күнбағыстың жоғары майлы сорттары мен
будандарының, рапстың эруксіз жəне төменглюкозинолатты сорттарының
ТІЗІМІ
1-тарау. Күшті бидай сорттары
138. Ворсинский
75. Омская 36
139. Беатрикс
1.1. параграф. Күздік жұмсақ бидай
76. Целина 50
140. Ксанаду
1. Безостая 1
77. Степная 50
141. КазСуффле-1
2. Богарная 56
78. Ляззат
142. Кангу
3. Лютесценс 72
79. Северянка
143. Скарпия
4. Мироновская 808
80. Степная 60
144. Овертюр
5. Одесская 120
145. Саншайн
6. Стекловидная 24
2.3-параграф. Сұлы
146. Травелер
7. Карасай
81. Битик
147. Одиссей
82. Иртыш 15
148. Квенч
1.2-параграф. Жаздық жұмсақ бидай
83. Льговский 82
149. Заломе
8. Акмола 2
84. Мирный
150. Бэнте
9. Астана
85. Скакун
10. Волгоуральская
86. Аламан
3-тарау. Рапстың эруксіз
11. Ертис 97
(0-типті) жəне төменглюкозинолатты
12. Казахстанская 4
2.4-параграф. Тары
(00-типті) сорттары
13. Казахстанская раннеспелая
87. Саратовское 3
14. Памяти Азиева
88. Саратовское 6
3.1-параграф. Жаздық рапс
15. Павлодарская 93
89. Старт
151. Золотонивский – 00 типті
16. Казахстанская 15
90. Уральское 109
152. Кавиар – 00 типті
17. Казахстанская 17
91. Шортандинское 7
153. Герос – 00 типті
18. Казахстанская 19
92. Саратовское 10
154. Хантер – 00 типті
19. Казахстанская 25
155. Траппер – 00 типті
20. Карабалыкская 90
2.5-параграф Қарақұмық
156. Лизора – 00 типті
21. Карабалыкская 92
93. Богатырь
157. Калибр – 00 типті
22. Карагандинская 22
94. Крупинка
158. Мобиль КЛ – 00 типті
23. Карагандинская 70
95. Сумчанка
159. Солар КЛ – 00 типті
24. Кутулукская
96. Шортандинская 2
160. Озорно – 00 типті
25. Любава
97. Шортандинская крупнозерная
161. ПР45Х73 – 00 типті
26. Лютесценс 32
162. Сальса КЛ – 00 типті
27. Лютесценс 90
2.6-параграф. Күріш
163. Миракль – 00 типті
28. Омская 18
98. Авангард
164. Брандер – 00 типті
29. Омская 19
99. Каракалпакстан
165. Смилла – 00 типті
30. Омская 24
100. Кубань 3
166. Макро – 00 типті
101. Маржан
31. Омская 28
167. Доктрин – 00 типті
102. Солнечный
32. Омская 29
168. Клеопатра – 00 типті
103. Узрос 7-13
33. Омская 30
169. Майлы дəн – 00 типті
34. Омская 20
170. Проксимо – 00 типті
2.7-параграф. Күріштің ұзын дəнді сорт35. Росинка 3
171. ПР46Х75 – 00 типті
тары
36. Саратовская 29
172. Шалқар 39 – 00 типті
104. Лазурный
37. Саратовская 42
173. Билдер – 00 типті
105. Алтынай
38. Саратовская 55
174. Клайд КЛ – 00 типті
39. Светланка
175. Клик КЛ – 00 типті
2.8-параграф. Күріштің глютинозды
40. Целинная 24
176. ЛипКар 2014 – 00 типті
сорттары
41. Целинная 3 С
177. ИНВ100 КЛ – 00 типті
106. Казветта
42. Целинная юбилейная
178. ИНВ110 КЛ – 00 типті
43. Омская 38
179. Кюрри КЛ – 00 типті
2.9-параграф. Ас бұршақ
180. Сандер – 00 типті
107. Неосыпающийся 1
2-тарау. Сапасы жағынан ең құнды
181. ИНВ 105 – 00 типті
108. Таловец 55
сорттар
182. ИНВ 115 – 00 типті
109. Усач Казахстанский 871
183. Чеви КЛ – 00 типті
110. Омский неосыпающийся
2.1-параграф. Күздік жұмсақ бидай
184. Обрий – 00 типті
111. Шал
44. Актерекская
45. Алмалы
3.2-параграф.
2.10-параграф. Ноқат
46. Алия
Күздік рапс
112. Волгоградский 10
47. Булава
185. Иванна – 00 типа
113. Камила 1255
48. Жетысу
49. Интенсивная
114. Юбилейный
4-тарау. Күнбағыстың жоғары майлы
50. Красноводопадская 210
сорттары мен будандары
51. Наз
2.11-параграф. Жармалы арпа
52. Майра
115. Донецкий 9
Сорттар
53. Сапалы
116. Карабалыкский 150
186. Восход
54. Южная 12
117. Кедр
187. Заря
55. Эритроспермум 350
118. Карагандинский 5
188. Скороспелый 87
56. Расад
119. Медикум 85
57. Фараби
120. Омский 87
Будандар
58. Мереке 70
121. Сауле
189. Восточный
122. Целинный 30
190. НК Брио
123. Целинный 91
2.2-параграф. Жаздық бидай
191. Арена ПР
124. Целинный 2005
59. Арай
192. Санай
125. Сабир
60. Авангард
193. Ислеро
126. Саша
61. Алем
194. Казахстанский 1
62. Актобе 39
195. НК Роки
2.12-параграф. Сыра қайнататын арпа
63. Астана 2
196. Казахстанский 341
127. Арна
64. Альбидум 31
197. ПР62А91
128. Асем
65. Байтерек
198. Казахстанский 3124
129. Амулет
66. Вера
199. НК Делфи
130. Компакт
67. Интенсивная
200. Солнечный 20
131. Малц
68. Казахстанская 10
201. ПР63A62
132. Одесский 100
69. Надежда
133. Себастьян
70. Ульбинка 25
5-тарау. Күнбағыстың кондитерлік
134. Скарлетт
71. Секе
сорттары
135. Сильфида
72. Степная 2
136. Гетьман
73. Саратовская 70
202. СПК (Кондитерский)
137. Нектария
74. Омская 35
Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын
селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне 2-қосымша
Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын
Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміндегі
əкімшілік облыстардың реттік нөмірлері
р/с Облыстардың атауы
№
1
Ақмола
2
Ақтөбе
3
Алматы
4
Атырау
5
Батыс Қазақстан
6
Жамбыл
7
Қарағанды
8
Қостанай
9
Қызылорда
10 Маңғыстау
11 Павлодар
12 Солтүстік Қазақстан
13 Түркістан
14 Шығыс Қазақстан

Əкімшілік облыстардың
реттік нөмірлері
1
2
3
4
7
6
8
10
9
11
12
13
14
5

Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын
селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне 3-қосымша
Оригинатордың нөмірі мен атауы
1. Оригинатор тіркелмеген
2. С.Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық
университеті
3. Ақтөбе азықтық жəне жайылым тəжірибе стансасы
4. Ақтөбе ауыл шаруашылық тəжірибе стансасы
5. Алматы жабық жердегі МСУ
6. Алматы мемлекеттік университеті
7. ҚР АШМ Балқаш тəжірибе алқабы
8. Шығыс Қазақстан АШ ҒЗИ
9. ҚР ҒА бас Ботаника бағы
10. Оңтүстік Батыс ауыл шаруашылығы ҒӨО Мақта шаруашылығы ҒЗИ
11. «Зыряновское» ТӨШ Мемлекеттік қазыналық мекемесі
12. «Масличные культуры» ТӨШ Мемлекеттік қазыналық мекемесі
13. Жезқазған ауыл шаруашылық тəжірибе стансасы
14. Алматы облысы Іле кешенді сортучаскесі
15. ҚР ҒА ботаника жəне фитоиндродукция институты
16. ҚР ҒБМ ҒК ҚР ҰБО Өсімдіктер биологиясы жəне биотехнологиясы институты ЕМК
17. БДӨИ Қазақ өңірлік тəжірибе стансасы
18. «Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институты» ЖШС
19. ҚР АШМ А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ҒӨО
20. ҚР АШМ Оңтүстік Батыс ауыл шаруашылығы ҒӨО
21. Қазақ картоп жəне көкөніс шаруашылығы ҒЗИ ЖШС
22. ҚР АШМ малшаруашылығы жəне малдəрігерлік ҒЗО
23. Тамақ жəне қайта өңдеу ҒӨО Жеміс шаруашылығы жəне жүзім
шаруашылығы ҒЗИ
24. Қарабалық ауыл шаруашылық тəжірибе стансасы
25. Қарағанды көкөніс МСУ
26. ҚазЕҒЗИ Қаратал тəжірибе алқабы
27. А. Бараев атындағы астық шаруашылығы ҒӨО Көкшетау филиалы
28. Ауыл шаруашылық Солтүстік Батыс ҒЗО
29. Красноводопад селекциялық тəжірибе стансасы
30. Павлодар АШҒЗИ
31. «И.Жахаев атындағы қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты» ЖШС
32. Алматы облысының Пригородный көкөніс-сүт кеңшары
33. Рузаев ауыл шаруашылық тəжірибе стансасы
34. Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылық тəжірибе стансасы
35. ШҚ АШҒЗИ Семей филиалы
36. Алматы облысының «Алматинский» кеңшары
37. Алматы облысының Томаровский атындағы кеңшары
38. Талгар ауыл шаруашылық техникумы, Алматы облысы
39. Егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ҒӨО Талдықорған филиалы
40. Орал ауыл шаруашылық тəжірибе стансасы
41. СО РАН цитология жəне генетика институтының УстьКаменогорск тірек пункті
42. Целиноград мем. а.-ш. Тəжірибе стансасы
43. Өсімдік шаруашылығы жəне селекция Қарағанды ҒЗИ
44. Алматы облысының Шелек темекі мемсортучаскесі
45. ҚР АШМ Ауыл шаруашылық Оңтүстік Батыс ҒӨО

46. Адыгей АШҒЗИ
47. А.-ш. дақылдарының Алтай егіншілік жəне селекция ҒЗИ
48. ВНИИМК Армавир тəжірибе стансасы
49. М.А. Лисавенко атындағы Сібір СҒЗИ Бакчар тірек пункті
50. Башқұрт мал шаруашылығы жəне мал азығын өндіру ҒЗПТИ
51. Башқұрт ауыл шаруашылық ҒЗИ
52. Башқұрт дала дақылдарының егіншілігі жəне селекциясы ҒЗИ
53. Белгород ВНИИМК тəжірибе стансасы
54. Бирючекут көкөніс селекц.-тəжірибе стансасы
55. Нижегород Мемуниверситетінің ботаника бағы
56. Бурят АШҒЗИ
57. Быков бақша селекциялық тəжірибе стансасы
58. И.В. Мичурин атындағы жемісті өсімдіктердің генетикасы жəне
селекциясы БҒЗИ
59. Дəнді бұршақ жəне жармалық дақылдардың БҒЗИ
60. Картоп шаруашылығы бүкіл одақтық ғылыми-зерттеу институты
61. Жүгері БҒЗИ (Ставрополь қ.)
62. Дəрілік өсімдіктер БҒЗИ
63. Етке бағытталған мал шаруашылығы БҒЗИ
64. В.С. Пустовойт атындағы майлы дақылдар БҒЗИ
65. Көкөніс БҒЗИ
66. Суармалы көкөніс жəне бақша шаруашылығы БҒЗИ
67. Н.И. Вавилов атындағы өсімдік шаруашылығы БҒЗИ
68. Күріш БҒЗИ
69. И.В. Мичурин атындағы БҒЗИ
70. А.Л. Мазлумов атындағы қант қызылшасы жəне қант БҒЗИ
71. Көкөніс дақылдарының селекциясы жəне тұқым шаруашылығы БҒЗИ
72. Жеміс сүйекті дақылдардың селекциясы БҒЗИ (Орел қ.)
73. Құмай жүгері дақылдарының селекциясы жəне тұқым
шаруашылығы БҒЗИ
74. Қытай бұршағы БҒЗИ
75. БҒЗИ Волгоград тəжірибе стансасы
76. Волгоград Мемлекеттік ауыл шаруашылық академиясы
77. Воронеж көкөніс тəжірибе стансасы
78. Бүкіл Ресей селекция-технологиялық бақ жəне көшет өсіру
институты
79. Н.В. Цицин атындағы РҒА Бас Ботаника бағы
80. БҒЗИ Қиыр шығыс тəжірибе стансасы
81. БМДҒЗИ Дон тəжірибе стансасы
82. Дон аймақтық АШҒЗИ
83. ДБ АШҒЗИ Дон селекциялық орталығы
84. Дон АШИ
85. Ершов суармалы егіншілік тəжірибе стансасы
86. Забайкал АШҒЗИ
87. Батыс Сібір көкөніс-картоп тəжірибе стансасы
88. К.С. Скрябин атындағы гельминтология институты
89. РҒА Н.Н. Семенов атындағы химиялық физика институты
90. СО РҒА цитология жəне генетика институты
91. Омск облысының Исильский питомнигі
92. Йыгеваск селекция стансасы
93. Кабардино-Балкар мем. а.-ш. тəжірибе стансасы
94. НИЗИСНП Кокинск бақ шаруашылығы жөніндегі тірек пункті
95. Краснодарск көкөніс жəне картоп шаруашылығы ҒЗИ
96. П.П. Лукьяненко атындағы Краснодарск АШҒЗИ
97. Оңтүстік Шығыс Краснокутск селекциялық тəжірибе стансасы
98. Красноярск жеміс шаруашылығы тəжірибе стансасы
99. Красноярск АШҒЗИ
100. Қырым бақ шаруашылығы тəжірибе стансасы
101. БӨШҒЗИ Қырым селекциялық тəжірибе стансасы
102. Кубан АШИ
103. Куйбышев белдеулік бақ шаруашылығы тəжірибе стансасы
104. Курган ДШҒЗИ
105. РҒА гельминтология лабораториясы
106. РҒА жалпы генетика институтының Ленинград тірек пункті
107. Льгов тəжірибе селекция стансасы
108. БӨҒЗИ Майкоп тəжірибе стансасы
109. Мичурин Мемлекеттік Аграрлық Университеті
110. ВНИИР (МОВИР) Москва бөлімшесі
111. Нижне-Волжск АШҒЗИ
112. М.А. Лисовенко атындағы бақ шаруашылығы ҒЗИ
113. В.В. Докучаев атындағы ОҚБ АШҒЗИ
114. Оңтүстік Шығыс АШҒЗИ
115. Қаратопырақты емес белдеулердің орталық аудандарының АШҒЗИ
116. И.В. Мичурин атындағы Новосибирск аймақтық жеміс-жидек
тəжірибе стансасы
117. Новосибирск АШИ
118. В.И. Эдельштейн атындағы ТАША көкөніс тəжірибе стансасы
119. «Ульяновская» картоп жөніндегі тəжірибе стансасы
120. «Елецкая» картоп жөніндегі тəжірибе стансасы
121. Оренбург АШҒЗИ
122. Орлов АШҒЗИ
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123. БӨҒЗИ Павловск тəжірибе стансасы
124. Пензенск АШҒЗИ
125. П.Н. Константинов атындағы Поволжск селекция жəне тұқым
126. БӨҒЗИ Полярная тəжірибе стансасы
127. Прикумский филиал Ставрополье АШҒЗИ Прикум филиалы
128. БӨҒЗИ Пушкин лабараториялары
129. Н.М. Тулайков Самара АШҒЗИ
130. Санкт-Петербург Мемлекеттік Аграрлық Университеті
131. Н.Н. Вавилов атындағы Саратов мемлекеттік а.-ш. академиясы
132. Свердловск бақ шаруашылығы тəжірибе стансасы
133. Солтүстік Батыс АШҒЗИ (Ресей)
134. Солтүстік Кавказ таулы жəне тау бөктеріндегі бақ шаруашылығы ҒЗИ
135. Сібір майлы дақылдар тəжірибе стансасы
136. Сібір мал азықтық ҒЗИ
137. Сібір өсімдік шаруашылығы жəне селекциясы ҒЗИ
138. Сібір АШҒЗИ
139. Ставрополь АШҒЗИ «Нива Ставрополья» ҒӨБ
140. Тамбов мем. обл. а.-ш. тəжірибе стансасы
141. Татар АШҒЗИ
142. Тимирязев ауыл шаруашылық Академиясы (ТАША)
143. Тулун мемселекциялық стансасы
144. Ульянов АШҒЗИ
145. М.Н. Калинин атындағы оку-тəжірибе алқабы
146. Хакас а.-ш. тəжірибе стансасы
147. Орталық Сібір Ботаника бағы
148. Шадринск а.-ш. тəжірибе стансасы
149. Оңтүстік Орал жеміс жəне картоп шаруашылығы ҒЗИ
150. Веселоподолянск тəжірибе-селекциялық стансасы
151. Горохов кеңшар-техникумы (Украина)
152. Мемлекеттік Никитск Ботаника бағы (Украина)
153. Днепропетровск аграрлық университеті
154. Донецк мемлекеттік облыс ауыл шаруашыліығы тəжірибе
стансасы
155. Донецк көкөнісбақша тəжірибе стансасы
156. Украина жүгері ҒЗИ Жеребковск тəжірибе стансасы
157. Ивано-Франковск шытыр гүлді дақылдар ҒЗИ
158. «Магарач» (Украина) жүзім жəне шарап институты
159. Украина аграрлық ҒА бақ шаруашылығы институты
160. Киев көкөніс-картоп тəжірибе стансасы
161. Луганск мемлекеттік облыс ауыл шаруашыліығы тəжірибе
стансасы
162. В.Н. Ремесло атындағы Миронов бидай институты
163. Л.П. Симиренко атындағы Млиев Украинаның орман даласының бақ шаруашылығы Млиев ҒЗИ
164. Украинаның батыс аудандарының егіншілік жəне мал шаруашылығы ҒЗИ
165. Украина жүгері ҒЗИ
166. Одесса мемлекеттік облыс ауыл шаруашылығы стансасы
167. А.Н. Засухин атындағы Полесск тəжірибе стансасы
168. Полтавск мемлекеттік облыс ауыл шаруашыліығы тəжірибе
стансасы
169. Селекция-генетика институты (Одесса қ.)
170. Синельниковск селекция-тəжірибе стансасы
171. Сумск облыс ауыл шаруашыліығы тəжірибе стансасы
172. Украина егншілік ҒЗИ
173. Украина инженерлік жобалау ҒЗИ
174. Украина мал азығы ҒЗИ
175. Украина көкөніс жəне бақша шаруашылығы ҒЗИ
176. Украина суармалы егіншілік ҒЗИ
177. Украина В.Я. Юрьева атындағы өсімдік шаруашылығы, селекциясы жəне генетикасы ҒЗИ
178. Херсон бақша шаруашылығы селекция-тəжірибе стансасы
179. БСҒЗИ селекция-генетикалық орталық стансасы
180. Украина ҒА Орталық республикалық ботаника бағы
181. Чернигов облыс ауыл шаруашыліығы тəжірибе стансасы
182. Ялтушковск селекция-тəжірибе стансасы
183. Белоруссия егіншілік ҒЗИ
184. Белоруссия картоп жəне жеміскөкөніс шаруашылығы ҒЗИ
185. Андижан асылтұқымды жібек стансасы
186. СоюзНИИХИ Андижан филиалы
187. Қарақалпақ егіншілік ҒЗИ
188. Институттың Қарақалпақ филиалы
189. Г.С. Зайцев атындағы мақта селекциясы жəне тұқым шаруашылығы ҒЗИ
190. Р.Р. Шредер атындағы бау, Самарқант жүзім шаруашылығы
жəне вино жасау ҒЗИ-ның бөлімшесі
191. Орта Азия БӨҒЗИ-ның тəжірибе стансасы
192. Орта Азия ҒЗ жəне жібек шаруашылығы технологиялық институты
193. Өзбек тəлімі жер ҒЗИ
194. Өзбек астық ҒЗИ
195. Өзбек картоп жəне көкөніс бақша ҒЗИ
196. Өзбек күріш ҒЗИ
197. Академик Р.Р. Шредер атындағы Өзбек жүзім, бау жəне вино
жасау ҒЗИ
198. Өзбек бау ҒЗИ-ның вино жасау бөлімшесі
199. Ферғана аймақтық ҒИ жібек шаруашылығы стансасы
200. Қырғыз ҒА Ботаника бағы
201. Қырғыз егіншілік ҒЗИ
202. Қырғыз жайылымдық жəне мал азықтық НИТИ
203. Қырғыз мақта шаруашылығы тəжірибе стансасы
204. Армян жүзім өсіру, вино жасау жəне бақ шаруашылығы ҒЗИ
205. Республикалық көкөніс жəне бақша дақылдарының селекциялық – тұқым өндіру стансасы (Армения)
206. Грузия Республикасы егіншілік ҒЗИ Цхалтуб көкөніс тəжірибе
стансасы
207. Молдавия ҒА Ботаника бағы
208. Молдова Республикасының құмай жүгері жəне жүгері ҒЗИ
209. Молдова жүзім жəне вино жасау ҒЗИ
210. Молдова суармалы егіншілік жəне көкөніс шаруашылығы ҒЗИ
211. Молдова егістік дақылдар ҒЗИ
212. Приднестровие АШҒЗИ
213. Тəжік «Земледелие» ҒОБ-нің Вахш бөлімшесі
214. Тəжік егіншілік ҒЗИ
215. Тəжік жүзім өсіру, бақ жəне көкөніс шаруашылығы ҒЗИ
216. Түркмен егіншілік ҒЗИ
217. Литва жеміс көкөніс шаруашылығы ҒЗИ (Витенская
жеміс-көкөніс тəжірбе станциясы)
218. Эстония егіншілік жəне мелиорация ҒЗИ
219. Приекуль тəжрибе-селекциялық стансасы (Латвия)
220. «Земун Поле» жүгері институты Сербия жəне Черногория
221. «Бейо Заден» фирмасы, Нидерланды
222. «Агра Сочета» фирмасы, Италия
223. «Агрико» фирмасы, Нидерланды
224. «Баболна» фирмасы, Венгрия
225. «ВанДерХаве» фирмасы, Нидерланды
226. «Декалб» фирмасы, США
227. «Енза Заден» фирмасы, Нидерланды
228. «Зенека» фирмасы, Великобритания
229. «ЗПС» фирмасы, Нидерланды
230. «КВС» фирмасы, Германия
231. «Марибо» фирмасы, Дания
232. «Сингента Сидс А.Б.» фирмасы, Швеция
233. «Сингента Сидс С.А.» фирмасы, Франция
234. «Пионер» фирмасы, США
235. «Прогрейн Женетик» фирмасы, Франция
236. «Рийк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В., Нидерланды»
фирмасы, Нидерланды
237. «Роял Слейс» фирмасы, Нидерланды
238. «Сес Юроп» фирмасы, Бельгия
239. «Сиба Гейги» фирмасы, Швейцария
240. «Флоримонд Депре» фирмасы, Франция
241. «Штрубе» фирмасы, Германия
242. Рейхель Н.В.
243. Орал АШҒЗИ
244. «HZPC» фирмасы, Голландия
245. «Синдгента Сидс Б.В.», Голландия
246. «Холли Шугар» фирмасы, США
247. « Монсанто» фирмасы, Швецария
248. «Selgen» фирмасы, Чехия
249. «Хордеум» фирмасы, Словакия
250. А. Яссави атындағы өндірістік кооператив, Оңтүстік-Қазақстан
облысы
251. «Фитон» ЖШС ғылыми-өндірістік фирмасы, Қостанай облысы
252. «Нива Татарстана» ҒӨБ
253. М.А.Айтхожин атындағы Молекулярлық биология жəне биохимия
институты
254. Украина ҰҒА Н.Н. Гришко атындағы Ұлттық ботаника бағы
255. Аль-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық Университеті
256. ВКНИИСХ Зырянов селекция-тұқым өндіру тірек пункті
257. Алнарп бақ шаруашылығы тəжірибе стансасы (Швеция)
258. Ист-Моллинг бақ шаруашылығы тəжірибе стансасы (Англия)
259. Джона Инесса атындағы бақ шаруашылығы ҒЗИ (Мертон)
260. Буйнак бақ шаруашылығы тəжірибе стансасы (Дағыстан)
261. Қарағанды АШТС
262. «Синджента Сидс Б.В.» фирмасы, Франция
263. Саратов бақ шаруашылығы тəжірибе стансасы
264. «NUNHEMS NETHERLANDS» фирмасы, Нидерланды
265. Орман шаруашылығы жəне агроорманмелиорация ҒЗИ
266. «Опытное» Өндірістік ауыл шаруашылық кооперативі
267. «Сингента Сидс кфт» фирмасы, Венгрия
268. ҚР ОҒМ Фитохимия институты
269. Атырау Ауыл шаруашылығы ҒЗИ
270. «Будан» АӨК, Қазақстан
271. ИКАРДА
272. Пустовойт атындағы ГНУВНИИ Сібір тəжірибе стансасы
273. «Селена» фирмасы. Германия
274. Plant select hrv beice s.r.b., Чехия Малц
275. «Агросемконсалт» ЖШС
277. «Картофель» АӨК тұқым шаруашылық фирмасы
278. «Келеский» РМҚМ, Оңтүстік Қазақстан облысы
279. «ЯССЫ» ААҚ, Оңтүстік Қазақстан облысы
280. МГП ТОО «Өсімдіктердің генофонды» ХМӨ ЖШС
281. ҚР РМҚМ «Биотехнология жөніндегі ұлттық орталық»,
Степногорск
282. «Курган семена» БШ. Курган қ.(Ресей)
283. «ЗААТЗУХТ» фирмасы (Германия)
284. «Серасем» фирмасы (Франция)
285. «Хруккэм»фирмасы (США)
286. РМҚМ Ш. Уəлиханов атындағы Көкшетау Мемлекеттік
Университеті
287. «Бирлик» ЖШС агрофирмасы. Бірлік а., Балқаш ауданы,
Алматы облысы
288. Алтай АШҒЗИ МҒМ, Ресей
289. «Новый сад» Диқаншылық жəне көкөніс шаруашылығы ғылыми
институты Сербия жəне Черногория.
290. «Сатимекс» фирмасы, Германия
291. «Дойче Заатфеределюнг АГ» фирмасы, Германия
292. «Заатен Юнион» компаниясы, Германия

293. «Семинис» фирмасы, Голландия
294. «Никерсон Цваан» компаниясы, Нидерланды
295. А.В. Емельянов
296. ENTAV-INRA (Францияның мемлекттік ағзалары), Франция
297. В.В. Воронин
298. БЦ «Селекция жəне өсімдік шаруашылығы институты»,
Хорватия
299. «Норд Дойче Пфланценцухт» фирмасы, Германия
300. «Европлант» фирмасы, Германия
301. Курт Хортсхолм Сейет (Дания)
302. «НЛК» ЖШС
303. Саката Сид Корпорейшн (Жапония)
304. Research Institute for Cereals and Industrial Crops (Румыния)
306. Профген до Бразилия ЛТДА (Бразилия)
307. «ҚР экологоия жəне эксперименттік биология ҒЗИ» ЖМ-сі
308. «Клоз» Франция
309. De Ruiter Seeds (Голландия)
310. Джон Кит (Жаңа Зеландия)
311. Жеке тəлімбақ Вилсбург қ. (АҚШ)
312. Мария Ан Смит (Австралия)
313. Тохоку ғылыми ст. Мариока (Жапония)
314. Евро Грасс Бридинг ГмбХ и Ко КГ (Германия)
315. «СИММИТ Казахстан» өкілдігі
316. «Secobra Recherches» (Франция)
317. Лимагрейн Европа (Франция)
318. Бүкілресейлік рапс ғылыми-зерттеу жəне жобалаутехнологиялық институты
319. ЗАО НПФ «Семена Дона»
320. ЗААТЦУХТ ФРИТЦ ЛАНГЕ КГ (Германия)
321. Monsanto Holand BV (Голландия)
322. «Черны» Фирмасы (Чехия)
323. Др. Ласло Селений (Германия)
324. Нордзаад Заатцухтзеллшафт мбХ (Германия)
325. Солод зауыты «Суффле Казахстан» АҚ
326. Ғылыми-селекциялық тұқым шаруашылығы фирмасы «Соевый
век» ЖК
327. «Соя ғылыми-зерттеу институты» ЖШБ (Украина)
328. «Семенс Прогрейн Инк» компаниясы (Канада)
329. «Соевый комплекс» компаниясы ЖШБ (Ресей)
330. «Прогрейн Евразия» ЖШБ (Украина)
331. КОССАД СЕМЕНСЕС (Франция)
332. Нордринг-картофелцухт-унд фермерунг-ГМБХ гросс Люсевитц
(Германия)
333. Унипланта Заатцухт КГ (Германия)
334. ЗаКа Пфланценцухт ГбР (Германия)
335. «Сібір аграрлық компаниясы Ғылыми-өндірістік фирмасы»
ЖАҚ (Ресей)
336. «Потейтоу Велли Ко» ЖШС (Оңтүстік Корея).
337. Агро-ТИП Гмбх (Германия).
338. «Лайон Сидс» (LION SEEDS) ЖШС (Ұлыбритания).
339. «Филип Моррис Казахстан» ЖШС.
340. BREUN SEED GmbH&Co KG, Германия
341. NIDERA SA (Нидера Са), Аргентина
342. Bayer CropScience Raps GmbH, Германия
343. Картофельцухт Бем, Германия
344. И.Г.Калиненко атындағы жалпы ресейлік астық дақылдары
ғылыми зерттеу институты мемлекеттік ғылыми мекемесі, Ресей
345. Euralis semences, Франция
346. Aspria seeds S.A., Люксенбург
347. Заатбау Линце еГен, Австрия
348. Monsanto Technology LLC, США
349. Мартонвашар ауыл шаруашылығы институты, Венгрия
350. ЧАФ «Тургень» ЖШС
351. ISEA Srl, Италия
352. Камут Европа кəсіпкерлігі
353. «Порумбень» өсімдік шаруашылығы институты, Молдова
354. ООО «Фабалес», Россия
355. RAGT 2n, Франция
356. Dow AgroSciences LLC, США
357. Добруджа ауыл шаруалышығы институты, Болгария
358. Сингента Кроп Протекшн, Швейцария
359. ООО «Агроплазма», Россия
360. Евросорго (Eurosorgho), Франция
361. УАҒА Биоэнергетикалық өсімдіктер жəне қант қызылшасы
институты, Украина
362. Беларуссия ҰҒА Егіншілік жөніндегі ғылыми-практикалық
орталығы РБК
363. ЛК Хибриди, Сербия
364. Цезеа, Чехия
365. Den Hartigh BV, Нидерланды
366. «АгроСемГавриш» ЖШҚ, Ресей”;
367. Nuseed Evropa LTD, Англия
368. Maisadour semences, Франция
369. Wiersum Plantbreeding BV, Нидерланды
370. Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Швейцария
371. «ТСО-Саратов» ЖШҚ, Ресей
372. GOLDEN WEST SEED BULGARIA Ltd, Болгария
373. ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., Словакия
374. LABOULET Semences, Франция
375. Коюда С.П., Полушкин П.В., Пархоменко И.С., Ресей
376. «Цинь Фен Юань» АҚ, Қытай
377. «Славянское поле» бүкілресейлік құмайжүгері жəне соя ҒЗИ»
ЖШҚ, Ресей
378. Хроматин Инк, АҚШ
379. Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ, Германия
380. «Қорғалған топырақтағы көкөніс шаруашылығы ҒЗИ» ЖШҚ,
Ресей
381. «Гавриш селекциялық фирмасы» ЖШҚ, Ресей
382. «АгроАльянс» ҒӨК ЖШҚ, Ресей
383. BASF Agricultural Solution Seed US LLC, АҚШ
384. Полтов мемлекеттік аграрлық академиясы, Украина
385. Societa Produttori Sementi Spa, Швейцария
386. «Бүкілресейлік құмайжүгері жəне соя ҒЗИ» ФМБҒМ, Ресей
387. «Покровское» ТЕК ЖШҚ, Ресей
388. Инновациялы – өндірістік агрофирмасы «Отбор» ЖШҚ, Ресей
389. «Семена масличных» ШҚ, Казахстан
390. Choi Jae Won, Оңтүстік Корея
391. «Украина аграрлық ғылымдар ұлттық академиясының майлы
дақылдар институты» мемлекеттік мекемесі, Украина
392. G.I.E. GRASS Ла Литиер, Франция
393. С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
унисерситеті
394. Ijselmeerpolders B.V. (Айзельмеерпольдерс Б.В.), Нидерланды
395. Saatzucht Fritz Lange KG, Германия
396. IPM Pototo Group, Ирландия
397. «Континентал Семенсиз», Италия
398. Barenburg Hollang B.V., Нидерланды
399. Дорогобед Алексей Алексеевич, Ресей
400. «Ұлан – Жеміс»
Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын
селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне 4-қосымша
Сорттарды белгiлерiне байланысты кодтау
1. Пiсiп жетiлу тобы
бойынша
01 өте ерте пiсетiн
02 ерте пiсетiн
03 орташа ерте пiсетiн
04 орташа пiсетiн
05 орташа кеш пiсетiн
06 кеш пiсетiн
2. Будандастыру түрi
2л жай желiаралық будан
3л үшжелiлiк будан
4л төртжелiлiк будан
5л бесжелiлiк будан
6л алтыжелiлiк будан
сл сортжелiлiк будан
F1 бiрiншi буындағы будан
бп будандық популяция
с сорт
ли линия

3. Пайдалану бағыты
тұ тұздауға арналған
кн консервiлеуге арналған
са салатқа арналған
ас асқа арналған
тө томат өнiмдерi
ун универсалды
бк бүтiн жемiстi консервiлеу
гл глютинозды
4. Өсіру жағдайлары
кү күздік
жа жаздық
қт қыстайтын түрі
еж екі жақты
ж жабық жер
жб жабық жердегі бау-бақша

5. Қолдану кезеңдерi
қс қыстық
жз жаздық
кз күздiк
еқ ерте қыстық
ек ерте күздiк

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 20 наурыздағы №115 бұйрығына 2 қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2009 жылғы 30 шілдедегі №434 бұйрығымен бекітілген
Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің перспективалы
сорттарының тізбесі
1. Ақмола облысы
Қатты жаздық бидай – облыс бойынша
Нурлы сорты
2. Алматы облысы
Қытай бұршағы – облыс бойынша
Селекта 201 сорты
3. Қостанай облысы
Қатты жаздық бидай – облыс бойынша
Нурлы сорты
4. Ақмола облысы
Картоп – облыс бойынша
Шисен 6 сорты
5. Қостанай облысы
Картоп – облыс бойынша
Леди Бланка сорты
6. Қостанай облысы
Картоп – облыс бойынша
Рассет Бурбанк сорты
7. Қарағанды облысы
Картоп – облыс бойынша
Рассет Бурбанк сорты
8. Павлодар облысы
Картоп – облыс бойынша
Зорба сорты
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 29 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18439 болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 28 наурыз

№118

Нұр-Сұлтан қаласы

«Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 1 қазандағы № 15-05/873 бұйрығына
өзгерістер енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 1 қазандағы № 1505/873 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 12233 болып тіркелген, 2015 жылғы 23 қарашада
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Карантинге жатқызылған
өнiмдi Қазақстан Республикасының аумағында тасуға карантиндік
сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы
бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ғылыми-зерттеу мақсатында
карантиндік объектілерді (карантиндік зиянды организмдерді) əкелуді
келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа
2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Ветеринариялық, фитосанитариялық жəне тамақ қауіпсіздігі
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк
он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 28 наурыздағы №118 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 1 қазандағы №15-05/873 бұйрығына 1-қосымша
«Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан Республикасының
аумағында тасуға карантиндік сертификат беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан Республикасының
аумағында тасуға карантиндік сертификат беру» мемлекеттік қызметін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркəсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің аумақтық
инспекциялары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінімді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін
беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz, www.elicense.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттiк қызметтi көрсету нысаны: электрондық.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) электрондық құжат нысанында карантиндік сертификат беру;
2) «Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2015
жылғы 29 мамырдағы № 4-4/500 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12033 болып
тіркелген) бекітілген «Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан
Республикасының аумағында тасуға карантиндік сертификат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – Стандарт)
10-тармағында көзделген негіздер бойынша электрондық құжат
нысандағы мемлекеттік қызмет көрсетуден уəжді бас тарту болып
табылады.
4. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны –
электрондық.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) іс-қимылдары тəртібінің сипаттамасы
5. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге
электрондық тəсілмен Стандарттың 9-тармағына сəйкес берілген
өтінімінің (бұдан əрі – өтінім) болуы мемлекеттік қызметті көрсету
жөніндегі рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз болып табылады.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға арналған
портал арқылы келіп түскен өтінімді тіркейді жəне жауапты
орындаушыны (бұдан əрі – орындаушы) айқындау үшін көрсетілетін
қызметті беруші басшылығының (бұдан əрі – басшылық) қарауына
құжаттар келіп түскен сəттен бастап 30 (отыз) минут ішінде береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы 60 (алпыс) минут ішінде өтінім мазмұнымен танысады жəне қарар қоя отырып
орындаушыға береді;
3) орындаушы ұсынылған құжаттардың толықтығы мен дұрыстығын
қарайды, көрсетілетін қызметті алушының қатысуымен карантинге
жатқызылған өнімнің фитосанитариялық жай-күйін анықтау
үшін, қажет болған жағдайда, үлгілерді ала отырып, карантинге
жатқызылған өнімді жете тексеруге барады, карантинге жатқызылған
өнімді карантиндік аймақтардан əкету жағдайында үлгілерді алады
жəне фитосанитариялық сараптамаға жібереді, Стандарттың
9-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін немесе уəжді бас тартуды
көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 2
(екі) жұмыс күн ішінде дайындайды;
орындаушы көрсетілген мерзімде:
жете тексеру негізінде карантиндік фитосанитариялық бақылау
жəне қадағалау актісін ресімдейді, ал карантиндік фитосанитариялық
бақылау жəне қадағалау актісі негізінде карантиндік сертификатты
ресімдейді;
ал карантинге жатқызылған өнім карантиндік аймақтардан əкетілген
жағдайда карантинге жатқызылған өнімнің фитосанитариялық
сараптамасы жəне карантиндік фитосанитариялық бақылау жəне
қадағалау актісі негізінде карантиндік сертификатты ресімдейді;
ұсынылған құжаттардың толықтығы мен сəйкестігі расталғанда,
сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер
болмаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін дайындайды
жəне басшылықтың қарауына енгізеді;
4) басшылық мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелері бойынша 60
(алпыс) минут ішінде карантиндік сертификатқа не уəжді бас тартуға
қол қояды жəне кеңсеге береді;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 30 (отыз) минут
ішінде электрондық құжат нысанында дайындалған карантиндік
сертификатты немесе уəжді бас тартуды тіркейді жəне оны
көрсетілетін қызметті алушыға портал арқылы жолдайды.
7. Келесі рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижелері:
1) кіріс нөмірі бар тіркелген өтінім;
2) ұсынылған құжаттардың толықтығы жəне дұрыстығы;
3) орындаушының жете тексеруге баруы;
4) карантиндік сертификат немесе уəжді бас тарту.

3) орындаушы көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған
сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде ұсынылған құжаттардың
толықтығы мен дұрыстығын қарайды;
ұсынылған құжаттардың толықтығы мен сəйкестігі расталғанда,
сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер
болмаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін дайындайды
жəне басшылықтың қарауына енгізеді;
4) басшылық мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелері бойынша 60
(алпыс) минут ішінде карантиндік сертификатқа не уəжді бас тартуға
қол қояды жəне кеңсеге береді;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 30 (отыз) минут
ішінде электрондық құжат нысанында дайындалған карантиндік
сертификатты немесе уəжді бас тартуды тіркейді жəне оны
көрсетілетін қызметті алушыға портал арқылы жолдайды.
4-тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясымен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті
берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік
қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану
тəртібінің сипаттамасы
10. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті

алушының «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына жүгіну мүмкіндігі көзделмеген.
11. Мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы
Стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттар топтамасын ұсынады.
12. Көрсетілетін қызметті берушінің порталдағы іс-қимылдары мен
шешімдерінің қадамдық сипаттамасы:
1) 1-процесс – орындаушының ББАЖ АЖ-ға мемлекеттік қызметті
көрсетуге арналған деректерді енгізуі;
2) 2-процесс – сұранымды порталда тіркеу жəне өңдеу;
3) 3-процесс – ББАЖ АЖ-ны пайдалана отырып, карантиндік
сертификатты ресімдеу;
4) 4-процесс – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін алу туралы хабарлама (электрондық) алуы.
Электрондық құжат орындаушының электрондық цифрлық
қолтаңбасы пайдалана отырып қалыптастырылады.
13. Мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің), Мемлекеттік корпорацияның жəне порталдың өзара іс-қимылы тəртібінің
сипаттамасы осы регламентке қосымшаға сəйкес «Карантинге
жатқызылған өнімді Қазақстан Республикасының аумағында тасуға
карантиндік сертификат беру» мемлекеттік қызметін көрсетудің
бизнес-процестері анықтамалығында келтірілген.

«Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан Республикасының аумағында тасуға карантиндік сертификат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша
«Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан Республикасының
аумағында тасуға карантиндік сертификат беру» мемлекеттік қызметін көрсетудің
бизнес-процестері анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 28 наурыздағы №118 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 1 қазандағы №15-05/873 бұйрығына 3-қосымша
«Ғылыми-зерттеу мақсатында карантиндік объектілерді
(карантиндік зиянды организмдерді) əкелуді келісу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Ғылыми-зерттеу мақсатында карантиндік объектілерді
(карантиндік зиянды организмдерді) əкелуді келісу» мемлекеттік
қызметін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Агроөнеркəсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің
аумақтық инспекциялары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші)
көрсетеді.
Өтінімді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін
беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz, www.elicense.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттiк қызметтi көрсету нысаны: электрондық.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) ғылыми-зерттеу мақсатында карантиндік объектілерді (карантиндік зиянды организмдерді) əкелуге электрондық құжат нысанындағы келісім-хат (бұдан əрі – келісім-хат);
2) «Өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы
29 мамырдағы № 4-4/500 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12033 болып тіркелген) бекітілген
«Ғылыми-зерттеу мақсатында карантиндік объектілерді (карантиндік
зиянды организмдерді) əкелуді келісу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартының (бұдан əрі – Стандарт) 10-тармағында көзделген негіздер бойынша электрондық құжат нысандағы мемлекеттік
қызметті көрсетуден уəжді бас тарту болып табылады.
4. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны –
электрондық.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) іс-қимылдары тəртібінің сипаттамасы
5. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге
электрондық тəсілмен Стандарттың 9-тармағына сəйкес берілген
өтінімінің (бұдан əрі – өтінім) болуы мемлекеттік қызметті көрсету
жөніндегі рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз болып табылады.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға арналған
портал арқылы келіп түскен өтінімді тіркейді жəне жауапты орындаушыны (бұдан əрі – орындаушы) айқындау үшін көрсетілетін қызметті
беруші басшылығының (бұдан əрі – басшылық) қарауына құжаттар
келіп түскен сəттен бастап 30 (отыз) минут ішінде береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы 60 (алпыс) минут ішінде өтінім мазмұнымен танысады жəне қарар қоя отырып
орындаушыға береді;
3) орындаушы көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған
сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың
толықтығын жəне дұрыстығын қарайды, зертхананың Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29
маусымдағы №15-08/590 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12032 болып тіркелген) бекітілген
Қазақстан Республикасының аумағын карантиндік объектілерден жəне
бөтен текті түрлерден қорғау жөніндегі қағидаларға 7-қосымшада
баяндалған талаптарға сəйкестігін қарап-тексеруге шығады жəне
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін дайындайды;
ұсынылған құжаттардың толықтығы мен сəйкестігі расталғанда,
сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер
болмаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін дайындайды
жəне басшылықтың қарауына енгізеді;
4) басшылық мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелері бойынша
60 (алпыс) минут ішінде келісім-хатқа не уəжді бас тартуға қол қояды
жəне кеңсеге береді;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 30 (отыз) минут ішінде
келісім-хатты немесе уəжді бас тартуды тіркейді жəне электрондық
құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға портал арқылы
жолдайды.
7. Келесі рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижелері:

1) кіріс нөмірі бар тіркелген өтінім;
2) ұсынылған құжаттардың толықтығы жəне дұрыстығы;
3) келісім-хат немесе уəжді бас тарту.
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы
8. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде мынадай құрылымдықфункционалдық бірліктер (бұдан əрі – ҚФБ) іске тартылады:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) басшылық;
3) орындаушы.
9. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып,
көрсетілетін қызметті берушінің ҚФБ-сы арасындағы рəсімдер (ісқимылдар) бірізділігінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі көрсетілетін қызметті алушы ұсынған мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға арналған портал
арқылы келіп түскен өтінімді тіркейді жəне орындаушыны айқындау
үшін басшылықтың қарауына құжаттар келіп түскен сəттен бастап 30
(отыз) минут ішінде береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы 60 (алпыс) минут ішінде өтінім мазмұнымен танысады жəне қарар қоя отырып
орындаушыға береді;
3) орындаушы көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған
сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың
толықтығын жəне дұрыстығын қарайды;
ұсынылған құжаттардың толықтығы мен сəйкестігі расталғанда,
сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер
болмаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін дайындайды
жəне басшылықтың қарауына енгізеді;
4) басшылық мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелері бойынша
60 (алпыс) минут ішінде келісім-хатқа не уəжді бас тартуға қол қояды
жəне кеңсеге береді;
5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 30 (отыз) минут ішінде
келісім-хатты немесе уəжді бас тартуды тіркейді жəне электрондық
құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға портал арқылы
жолдайды.
4-тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті
берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік
қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану
тəртібінің сипаттамасы
10. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті
алушының «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына жүгіну мүмкіндігі көзделмеген.
11. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті
алушының басқа көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну мүмкіндігі
көзделмеген.
12. Көрсетілетін қызметті берушінің порталдағы іс-қимылдары мен
шешімдерінің қадамдық сипаттамасы:
1) 1-процесс – мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін
қызметті беруші жұмыскерінің порталда логин мен парольді енгізуі
(авторландыру процесі);
2) 1-шарт – тіркелген көрсетілетін қызметті беруші жұмыскері туралы деректердің шынайылығын порталда логин мен пароль арқылы
тексеру;
3) 2-процесс – көрсетілетін қызметті беруші жұмыскерінің осы
регламентте көрсетілген қызметті таңдауы, қызмет көрсету үшін
өтінім нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті беруші
жұмыскерінің көрсетілетін қызметті алушының деректерін енгізуі;
4) 2-шарт – көрсетілетін қызметті алушының деректерінің заңды
тұлғалардың мемлекеттік дерекқорында (бұдан əрі – ЗТ МД) болуын
тексеру;
5) 3-процесс – сұранымды порталда тіркеу жəне өңдеу;
6) 3-шарт – көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін беру үшін қойылатын талаптар мен негіздерге
сəйкестігін тексеруі;
7) 4-процесс – көрсетілетін қызметті алушының порталда қалыптастырылған мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін (электрондық)
алуы.
Электрондық құжат орындаушының электрондық цифрлық
қолтаңбасы пайдаланыла отырып қалыптастырылады.
13. Мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) өзара ісқимылы тəртібінің сипаттамасы осы регламентке қосымшаға сəйкес
«Ғылыми-зерттеу мақсатында карантиндік объектілерді (карантиндік
зиянды организмдерді) əкелуді келісу» мемлекеттік қызметін
көрсетудің бизнес-процестері анықтамалығында келтірілген.

«Ғылыми-зерттеу мақсатында карантиндік объектілерді (карантиндік зиянды организмдерді)
əкелуді келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша
«Ғылыми-зерттеу мақсатында карантиндік объектілерді
(карантиндік зиянды организмдерді) əкелуді келісу» мемлекеттік қызметін көрсетудің
бизнес-процестерінің анықтамалығы

3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
8. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде мынадай құрылымдықфункционалдық бірліктер (бұдан əрі – ҚФБ) іске тартылады:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) басшылық;
3) орындаушы.
9. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып,
көрсетілетін қызметті берушінің ҚФБ-сы арасындағы рəсімдердің (ісқимылдардың) бірізділігінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі көрсетілетін қызметті алушы ұсынған мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға арналған портал
арқылы келіп түскен өтінімді тіркейді жəне орындаушыны айқындау
үшін басшылықтың қарауына құжаттар келіп түскен сəттен бастап 30
(отыз) минут ішінде береді;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы 60 (алпыс) минут ішінде өтінім мазмұнымен танысады жəне қарар қоя отырып
орындаушыға береді;

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 4 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18461 болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 1 сәуір

№126

Нұр-Сұлтан қаласы

«Еуразиялық экономикалық комиссия
алқасының шешіміне сәйкес тіркеу
(ұсақмөлдекті және өндірістік) сынақтарын
және (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу үшін
өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген
құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін
әкелуге арналған қорытынды (рұқсат құжаты)
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламентін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 9 қыркүйектегі № 15-02/810
бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне
сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өсімдіктерді қорғаудың
тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге
арналған қорытынды (рұқсат құжаты) беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі №15-02/810
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 12176 болып тіркелген, 2015 жылғы 26 қазанда
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай
өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Еуразиялық экономикалық
комиссия алқасының шешіміне сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті жəне
өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу үшін
өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің)
үлгілерін əкелуге арналған қорытынды (рұқсат құжаты) беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа қосымшаға
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Ветеринариялық, фитосанитариялық жəне тамақ қауіпсіздігі департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми
жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернетресурсында орналастырылуын;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне
жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 1 сəуірдегі №126 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 9 қыркүйектегі №15-02/810 бұйрығымен бекітілген
«Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне
сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын
жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өсімдіктерді
қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің)
үлгілерін əкелуге арналған қорытынды (рұқсат құжаты) беру»
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне
сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өсімдіктерді қорғаудың
тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге
арналған қорытынды (рұқсат құжаты) беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 15
шілдедегі № 15-02/654 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12088 болып тіркелген) бекітілген
«Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес
тіркеу (ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жəне (немесе)
ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген
құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге арналған
қорытынды (рұқсат құжаты) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты (бұдан əрі – Стандарт) негізінде Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркəсіптік кешендегі
мемлекеттік инспекция комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті
беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz, www.elicense.kz вебпорталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (толық
автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті жəне
өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу үшін
өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің)
үлгілерін əкелуге арналған уəкілетті органның қорытындысы (рұқсат
құжаты) (бұдан əрі – қорытынды) не Стандарттың 10-тармағында
көрсетілген негіздер бойынша бас тарту туралы уəжді жауап.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны –
электрондық.
Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық
қолтаңбасымен (бұдан əрi – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық
құжат нысанында көрсетілетін қызметті берушінің «жеке кабинетіне»
жіберіледі.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) іс-қимылдары тəртібінің сипаттамасы
4. Көрсетілетін қызметті алушының Стандарттың 9-тармағында
көзделген тізбеге сəйкес құжаттар қоса берілген электрондық
сұранымының болуы мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімді
(іс-қимылды) бастауға негіз болып табылады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны жəне оның орындалу ұзақтығы:
1) сұраным келіп түскеннен кейін порталда көрсетілетін қызметті
алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы хабарлама жіберіледі
– орындалу уақыты 15 (он бес) минут;
2) мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты басқарманың (бұдан əрі
– Басқарма) басшысы жауапты орындаушыны айқындайды жəне оған
көрсетілетін қызметті алушының өтініші мен құжаттарын қарастыруға
жібереді – орындалу уақыты 20 (жиырма) минут;
3) жауапты орындаушы көрсетілетін қызметті алушы құжаттарының
толықтығын тексереді жəне көрсетілетін қызметті алушы өтініште жəне
құжаттарда көрсеткен мəліметтерді пестицидтерге (улы химикаттарға)
тіркеу жəне өндірістік сынақтар жүргізу жоспарымен салыстырып
қарайды, қорытынды жобасын дайындайды – орындалу уақыты 1
(жұмыс) күні.
Ұсынылған құжаттардың Стандарттың 9-тармағында көзделген
тізбеге сəйкес толық болмау фактісі белгіленген жағдайда, өтінішті
одан əрі қараудан уəжді бас тарту ресімделеді, оған көрсетілетін
қызметті берушінің басшысы қол қояды жəне ол көрсетілетін қызметті
алушыға жіберіледі – орындалу уақыты 2 (екі) жұмыс күні.
Ұсынылған құжаттардың толықтығы жəне сəйкестігі расталған,
сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер
болмаған жағдайда, жауапты орындаушы қорытынды жобасын дайындайды жəне Басқарма басшысының қарауына енгізеді – орындалу
уақыты 1 (бір) жұмыс күні;
4) Басқарма басшысы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін
келіседі – орындалу уақыты 30 (отыз) минут;
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесіне қол қояды – орындалу уақыты 1 (бір) сағат.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті
берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚ-сымен куəландырылған
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті берушінің жеке
кабинетіне жіберіледі.
6. Келесі рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі рəсімінің (іс-қимылдың)
нəтижелері:
кіріс нөмірі бар тіркелген өтініш;
жауапты орындаушының қарауы үшін Басқарма басшысының
қарары;
көрсетілетін қызметті алушының барлық талап етілетін құжаттарының бар екені туралы белгі немесе өтінішті одан əрі қараудан дəлелді
бас тарту;
көрсетілетін қызметті алушы өтінішінде жəне құжаттарында
көрсеткен мəліметтердің пестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу
(ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жүргізу жоспарларына
сəйкес келуі;
жауапты орындаушының қорытынды жобасын не мемлекеттiк
қызметтi көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауапты ресімдеуі;
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін келісу жəне оған қол қою;
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру.
(Соңы 24-бетте)
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7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің)
тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері;
2) Басқарма басшысы;
3) жауапты орындаушы;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері
(жұмыскерлері) арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) бірізділігінің
сипаттамасы:
көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар
келіп түскен күннен бастап, алынған құжаттарды жəне электрондық
сұранымды тіркейді жəне Басқарма басшысына жібереді – орындалу
уақыты 15 ( он бес) минут;
жауапты орындаушының қарауы үшін Басқарма басшысының
қарары – орындалу уақыты 20 (жиырма) минут;
жауапты орындаушының қорытынды жобасын не мемлекеттiк
қызметтi көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауапты ресімдеуі жəне
оны Басқарма басшысының қарауына енгізуі – орындалу уақыты 1
(бір) жұмыс күні;
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін Басқарма басшысының
келісуі – орындалу уақыты 30 (отыз) минут;
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесіне көрсетілетін қызметті
беруші басшысының қол қоюы – орындалу уақыты 1 (бір) сағат;
көрсетілетін қызметті алушыға қорытындыны не мемлекеттiк
қызметтi көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауапты беру.
9. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері
(жұмыскерлері) арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) бірізділігінің
сипаттамасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымшаға сəйкес жұмыскерлер рəсімдерінің (іс-қимылдарының)
бірізділігі анықтамалығында келтірілген.
4-тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті
берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің, сондай-ақ
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді
пайдалану тəртібінің сипаттамасы
10. Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті
алушының «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына жүгіну мүмкіндігі көзделмеген.
11. Портал арқылы мемлекеттiк қызметті көрсету кезiнде жүгiну
тəртібінің жəне көрсетiлетін қызметті берушi мен көрсетiлетін қызметті
алушының рəсiмдері (iс-қимылдары) бірізділігінің сипаттамасы:
1) көрсетiлетін қызметті алушының жүгіну тəртібінің жəне рəсiмдері
(iс-қимылдары) бірізділігінің сипаттамасы:
көрсетілетін қызметті алушы өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен
порталда тіркеуді жүзеге асырады, ол көрсетілетін қызметті алушы
компьютерінің интернет-браузерінде сақталады (портал арқылы
тіркелмеген көрсетілетін қызметті алушылар үшін жүзеге асырылады);
1-процесс – көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің интернетбраузеріне ЭЦҚ тіркеу куəлігін бекіту, мемлекеттік қызметті алу үшін
порталда көрсетілетін қызметті алушының паролін енгізу процесі
(авторизациялау процесі);
1-шарт – тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің
шынайлығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН)
немесе бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН) мен паролі
арқылы порталда тексеру;
2-процесс – көрсетілетін қызметті алушының деректерінде
бұзушылықтар болуына байланысты авторизациялаудан бас тарту
туралы хабарлама қалыптастыру;

3-процесс – қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентінде көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметті
таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған өтініш нысанын
экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті алушының нысанның
құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып, сұраным нысанына қажетті құжаттарды электрондық түрде тіркей отырып, оны
толтыруы (деректерді енгізу);
4-процесс – көрсетілетін қызметті алушының сұранымды куəландыру (оған қол қою) үшін ЭЦҚ тіркеу куəлігін таңдауы;
5-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ төлнұсқалылығын
растамауына байланысты сұратылып отырған көрсетілетін қызметтен
бас тарту туралы хабарлама қалыптастыру;
6-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы арқылы
мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған өтініштің толтырылған нысанын (енгізілген деректерді) куəландыру ( оған қол қою);
7-процесс – ақпараттық жүйеде (бұдан əрі – АЖ) электрондық
құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұранымын) тіркеу жəне
сұранымды АЖ-да өңдеу;
2-шарт – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың қорытынды беру негіздеріне сəйкестігін көрсетілетін қызметті берушінің
тексеруі жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
8-процесс – АЖ-дағы деректерде бұзушылықтардың болуына
байланысты, сұратылып отырған көрсетілетін қызметтен бас тарту
туралы хабарлама қалыптастыру;
9-процесс – көрсетiлетін қызметті алушының АЖ қалыптастырған
мемлекеттiк қызметтi көрсету нəтижесiн алуы. Электрондық құжат
көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті тұлғасының ЭЦҚ-сы
қолданыла отырып қалыптастырылады;
2) көрсетiлетін қызметті берушiнің рəсiмдерi (iс-қимылдары)
бірізділігінің сипаттамасы:
1-процесс – мемлекеттiк қызметті көрсету үшiн көрсетілетін
қызметті берушінің жауапты орындаушысының АЖ-да логин мен
парольді енгiзуi (авторизациялау рəсімі);
1-шарт – логин жəне пароль арқылы АЖ-да көрсетілетін қызметті
берушінiң тiркелген жауапты орындаушысы туралы деректердiң
төлнұсқалылығын тексеру;
2-процесс – көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысының деректерiнде бұзушылықтардың болуына байланысты, АЖның авторизациялаудан бас тарту туралы хабарлама қалыптастыруы;
3-процесс – көрсетiлетін қызметті берушінің жауапты орындаушысының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде көрсетiлген қызметтi таңдауы, қызмет көрсетуге арналған сұраным нысанын
экранға шығару;
4-процесс – сұранымды АЖ-да тіркеу жəне көрсетілетін қызметті
АЖ-да өңдеу;
5-процесс – көрсетiлетін қызметті берушінің жауапты орындаушысының көрсетiлетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың сəйкестігін
тексеруі жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
6-процесс – көрсетiлетін қызметті берушінің жауапты орындаушысының мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін Басқарма басшысына
келісуге жіберуі;
7-процесс – көрсетiлетін қызметті берушінің жауапты орындаушысының мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті
беруші басшысына қол қоюға жіберуі;
8-процесс – көрсетілетін қызметті беруші басшысының мемлекеттік
қызметті көрсету нəтижесіне қол қоюы;
9-процесс – көрсетiлетін қызметті алушының АЖ қалыптастырған
мемлекеттiк қызметтi көрсету нəтижесiн алуы.
Көрсетiлетін қызметті берушi арқылы мемлекеттiк қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердiң функционалдық өзара iсқимылы диаграммасы жəне көрсетілетін қызметті алушы арқылы
мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің
функционалдық өзара іс-қимылы диаграммасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2 жəне 3-қосымшаларда келтірілген.

«Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жəне (немесе)
ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге арналған
қорытынды (рұқсат құжаты) беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 20 қыркүйек

Астана қаласы

«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы
білім беретін пәндердің, таңдау курстарының
және факультативтердің үлгілік оқу
бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығына өзгеріс
пен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 2018 ж., 206-221, 223-227, 229,
2019 ж, 48, 51, 53, 58, 60, 62, 67, 69, 74, 80-нөмірлерде)

1.2 Хореографиялық
жаттығулар

2. Музыкалық аспаптармен
жаттығулар

Жұмыскерлер рəсімдерінің (іс-қимылдарының) бірізділігі анықтамалығы

«Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жəне (немесе)
ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге арналған
қорытынды (рұқсат құжаты) беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
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1.3 Көркем
5.1.3.1 серіппелі қимылдарды орындау –
гимнастикалық буынды немесе буындарды біркелкі бүгу
жаттығулар
жəне жазу
5.1.3.2 музыкадағы акценттерді серіппелі
қимылмен ерекшелеу
5.1.3.3 қолмен серіппелі қимылдарды бір
мезгілде жəне кезекпен əр түрлі бағытта
орындау
5.1.3.4 серіппелі қимылдарды аяқпен
орындау – екі аяқпен бір орында тұрып
орындау;
5.1.3.5 аяқтың ұшымен көтерілу жəне тізені
бүкпей табанмен түсу; табанмен тұрып
тізені бүгу жəне жазу
5.1.3.6 бір орында тұрып, дене ауырлығын
бір аяқтан екінші аяққа серіппелі қимылмен
ауыстыра, алға-артқа қарай қозғалу; оң
содан кейін сол аяғының тізесін бүгуді
орындау
5.1.3.7 қолмен, кеудемен жəне бүкіл денемен толқын тəрізді қимылды орындау
5.1.3.8 көркем гимнастика жаттығуларын
¾ көлемдегі, ақырын немесе орташа
қарқындағы лирикалық, жайлы əуеннің
сүймелдеуімен орындау
5.1.3.9 бүтін толқынды қимылды орындауға
арналған дайындық жаттығуларды орындау; бүтін толқынды қимылды орындау
үшін бастапқы қалыпты – дөңгелектене
жүрелеп отыруды орындау
5.1.3.10 бүтін толқынды қимылды өзінің
мүмкіндігіне қарай орындау, алайда орындауды жетілдіруге тырысу;
5.1.3.11 аяқты сермеуді орындау
5.1.3.12 барлық дененің немесе оның
жеке бөліктерінің (қол, аяқ) бүтін қимылын
бірізділікпен орындау
5.1.3.13 сермеуді аяқпен, қолмен, кеудемен жəне барлық денемен орындау
2.1 Соқпалы
5.2.1.1 берілген ырғақты соқпалы аспаптар
аспаптарда
көмегімен шығару;
жаттығу
5.2.1.2 музыкалық аспаптармен таныс
өлеңнің негізгі ырғағын бере білу;
5.2.1.3 берілген ырғақ бойынша таныс
өлеңнің əуенін анықтау
2.2 Пернелі
аспаптарда
жаттығу

Көрсетілетін қызметті алушы арқылы мемлекеттiк қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердiң
функционалдық өзара iс-қимылы диаграммасы
3. Би жаттығулары

5.1.1.6 келесі жүріс түрлерін қолдану:
жұмсақ, биік, үшкір жəне кең
қадам;жүгірістің əр түрлі түрлерін қолдану:
биік, үшкір жəне кең жүгіріс
5.1.1.7 жүріс пен жүгірістің қарқыны мен
сипатын музыкалық сүймелдеудің қарқыны
мен сипатына сəйкес өздігінен өзгерту
5.1.1.8 хореографиялық жаттығуларды
(қол, аяқ жағдайы) орындау
5.1.2.1 бастапқы қалып болып табылатын
қолдың дайындық жағдайын меңгеру жəне
орындау
5.1.2.2 бірінші қалыпты орындау – қол кеуде тұсында алға қарай созылған,алақан
денеге қараған, шынтақ жанына қарай
дөңгеленген, иық түскен, бір қолдың
саусақтары екінші қолдың саусақтарынан
5-10 сантиметр қашықтықта
5.1.2.3 екінші қалыпты орындау –
дөңгеленген қолдар жанына қарай
созылған жəне иықтан біршама
төмен жəне денеден біраз алға қарай
орналасқан, шынтақтар бірінші қалыпқа
қарағанда артқа қарай біршама тіктелген,
алақан бір-біріне қараған
5.1.2.4 үшінші қалыпты орындау – қол
жоғарыда (көрінетіндей), қол басы мен
шынтақтар беттің алдында жəне жанына қарай, ал алақандар төмен қарай
орналасқан
5.1.2.5 тіректегі аяқ қалпын меңгеру жəне
орындау
5.1.2.6 аяқтың бірінші қалпы – өкше бірге,
аяқ ұштары жан-жаққа қараған
5.1.2.7екінші қалыпты орындау – аяқ табан ұзындығы қашықтықтығында алшақ
қойылған, аяқ ұшы жан-жаққа қараған

3.1 Халық
биінің
элементтері

3.2 Бал биінің
элементтері

5.2.2.1 музыкалық аспаптарды дыбысталуы бойынша тану
5.2.2.2 пианинода екі қолымен бір мезгілде
до1 – соль көлеміндегі гамманы орындау
5.2.2.3 сандық жүйе бойынша пернелі
музыкалық аспаптарда ойнауға үйрену;
5.2.2.4 пианино, аккордеон, үрмелі сырнайда оңай жаттығуларды орындау
5.3.1.1 халық биін музыкалық сүйемелдеудің көңіл күйін эмоциямен білдіру
5.3.1.2 түзету ритмикасы сабақтарында
алған икемділіктері мен дағдыларын
күнделікті өмірде пайдалану
5.3.1.3 ертеңгіліктерде дұрыс жəне əдемі
билеу, сынып пен мектептегі көркем
өнерпаздар үйірмесіне белсене қатысу
5.3.2.1 жауапкершілік байқату, жұппен
билегенде өзара əрекеттене білу,
қиындықтарды жеңу

2. Музыкалық аспаптармен жаттығулар

3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы

5.3.2.2 баяу, жайлы қимылдарды, вальс
қадамын (музыкалық көлемі 3/4); үйретуге
арналған жаттығуларды орындау
5.3.2.3 баяу фокстрот
(музыкалықкөлемі4/4) қимылын орындау
5.3.3.4 факстротқа тəн ұзын, жеңіл, жатық
қадамдарды, еркін, байсалды, еріншек,
асықпайтын қимылдарды үйретуге
арналған жаттығуларды орындау

1. Ырғақтық-гимнастикалық жаттығулар

Көрсетілетін қызметті беруші арқылы мемлекеттiк қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық
жүйелердiң функционалдық өзара iс-қимылы диаграммасы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 10 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18489 болып енгізілді.

1.2 Хореографиялық
жаттығулар

5.1.2.1 бастапқы қалып болып табылатын
қолдың дайындық жағдайын меңгеру жəне
орындау

5.3.1.1 халық биін музыкалық сүйемелдеудің көңіл күйін эмоциямен білдіру
5.3.1.2 түзету ритмикасы сабақтарында
алған икемділіктері мен дағдыларын
күнделікті өмірде пайдалану
5.3.1.3 ертеңгіліктерде дұрыс жəне əдемі
билеу, сынып пен мектептегі көркем
өнерпаздар үйірмесіне белсене қатысу
3.2 Бал биінің 5.3.2.1 жауапкершілік байқату, жұппен
элементтері
билегенде өзара əрекеттене білу,
қиындықтарды жеңу;
5.3.2.2 баяу, жайлы қимылдарды, вальс
қадамын (музыкалық көлемі 3/4); үйретуге
арналған жаттығуларды орындау
5.3.2.3 баяу фокстрот
(музыкалықкөлемі4/4) қимылын орындау
5.3.3.4 факстротқа тəн ұзын, жеңіл, жатық
қадамдарды, еркін, байсалды, еріншек,
асықпайтын қимылдарды үйретуге
арналған жаттығуларды орындау
5.3.3.5 көркем бейнелердіикемді қимылдар
мен ырғақты санау құралдарымен жəне
адам денесінің мəнерлі қалпын үздіксіз ауыстыру арқылы құру
3.3 Заманауи
5.3.3.1 кейбір заманауи билерге тəн негізгі
би элементтері қимылдарды ажырату
5.3.3.2 би жаттығуларын орындау, «диско» стиліндегі жеңіл заманауи билерді
орындау
5.3.3.3 заманауи музыканы білім алушылардың музыкалық қызығушылықтарын
есепке алып, мұғалімнің шешімімен пайдалану
5.3.3.4 биде музыканың ең бір динамикалық жерін ерекшелеп көрсету үшін
секірістерді пайдалану
5.3.3.5 музыканың сипатын қол, аяқ, дененің нақты, ырғақты қимылын қадаммен
ырғақтық үйлестіру арқылы бере білу

Бөлім

2) 6-сынып:
2-кесте

1. Ырғақтық-гимнастикалық жаттығулар

«Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жəне (немесе)
ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге арналған
қорытынды (рұқсат құжаты) беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

3.3 Заманауи
5.3.3.1 кейбір заманауи билерге тəн негізгі
би элементтері қимылдарды ажырату
5.3.3.2 би жаттығуларын орындау, «диско»
стиліндегі жеңіл заманауи билерді орындау
5.3.3.3 заманауи музыканы білім алушылардың музыкалық қызығушылықтарын
есепке алып, мұғалімнің шешімімен пайдалану
5.3.3.4 биде музыканың ең бір динамикалық жерін ерекшелеп көрсету үшін
секірістерді пайдалану
4-тоқсан
1.1 Жүріс жəне 5.1.1.1 сабаққа дайындалу жəне ұйымдасжүгіріс
қан түрде сыныпқа кіру
5.1.1.2 саптағы жүріс үшін санау, жүрісті
жүрелей отырумен кезектестіру
5.1.1.3 жүру, аяқтың ұшымен қозғалу (2\4,
4\4 музыканың сүймелдеуімен); тактінің
күшті бөлігін ерекшелеу
5.1.1.4 қозғалыс кезінде, мүсінді сақтай
отырып, бір шеңберден жеке екі шеңбер
құрау
5.1.1.5 қимылдың барлық түрін музыкамен
үйлестіре орындау
5.1.1.6 келесі жүріс түрлерін қолдану:
жұмсақ, биік, үшкір жəне кең
қадам;жүгірістің əр түрлі түрлерін қолдану:
биік, үшкір жəне кең жүгіріс
5.1.1.7 жүріс пен жүгірістің қарқыны мен
сипатын музыкалық сүймелдеудің қарқыны
мен сипатына сəйкес өздігінен өзгерту
5.1.1.8 хореографиялық жаттығуларды
(қол, аяқ жағдайы) орындау
5.1.1.9 көркем гимнастика қимылдарын:
қолмен жəне аяқпен серіппелі, толқын
тəрізді қимылдарды, сермеуді, секірісті,
тепе-теңдікті, бұрылыстарды орындау

5.1.2.2 бірінші қалыпты орындау – қол кеуде тұсында алға қарай созылған,алақан
денеге қараған, шынтақ жанына қарай
дөңгеленген, иық түскен, бір қолдың
саусақтары екінші қолдың саусақтарынан
5-10 сантиметр қашықтықта;
5.1.2.3 екінші қалыпты орындау –
дөңгеленген қолдар жанына қарай созылған жəне иықтан біршама төмен жəне
денеден біраз алға қарай орналасқан,
шынтақтар бірінші қалыпқа қарағанда
артқа қарай біршама тіктелген, алақан бірбіріне қараған
5.1.2.4 үшінші қалыпты орындау – қол жоғарыда (көрінетіндей), қол басы мен шынтақтар беттің алдында жəне жанына қарай,
ал алақандар төмен қарай орналасқан
5.1.2.5тіректегі аяқ қалпын меңгеру жəне
орындау
5.1.2.6аяқтың бірінші қалпы – өкше бірге,
аяқ ұштары жан-жаққа қараған
5.1.2.7екінші қалыпты орындау – аяқ табан ұзындығы қашықтықтығында алшақ
қойылған, аяқ ұшы жан-жаққа қараған
5.1.2.8 үшінші қалыпты орындау – бір
табанның өкшесіекінші табанның ортасында, аяқ ұшы жан-жаққа қараған
5.1.2.9жаттығуды тіреккке қарап тұрған
қалыпта орындау
1.3 Көркем
5.1.3.1 серіппелі қимылдарды орындау –
гимнастикалық буынды немесе буындарды біркелкі бүгу
жаттығулар
жəне жазу
5.1.3.2 музыкадағы акценттерді серіппелі
қимылмен ерекшелеу
5.1.3.3 қолмен серіппелі қимылдарды бір
мезгілде жəне кезекпен əр түрлі бағытта
орындау 5.1.3.4 серіппелі қимылдарды
аяқпен орындау – екі аяқпен бір орында
тұрып орындау
5.1.3.5 аяқтың ұшымен көтерілу жəне тізені
бүкпей табанмен түсу; табанмен тұрып
тізені бүгу жəне жазу
5.1.3.6 бір орында тұрып, дене ауырлығын
бір аяқтан екінші аяққа серіппелі қимылмен
ауыстыра, алға-артқа қарай қозғалу; оң
содан кейін сол аяғының тізесін бүгуді
орындау
5.1.3.7 қолмен, кеудемен жəне бүкіл денемен толқын тəрізді қимылды орындау
5.1.3.8 көркем гимнастика жаттығуларын
¾ көлемдегі, ақырын немесе орташа
қарқындағы лирикалық, жайлы əуеннің
сүймелдеуімен орындау
5.1.3.9 бүтін толқынды қимылды орындауға
арналған дайындық жаттығуларды орындау; бүтін толқынды қимылды орындау
үшін бастапқы қалыпты – дөңгелектене
жүрелеп отыруды орындау
5.1.3.10 бүтін толқынды қимылды өзінің
мүмкіндігіне қарай орындау, алайда орындауды жетілдіруге тырысу
5.1.3.11 аяқты сермеуді орындау
5.1.3.12 барлық дененің немесе оның
жеке бөліктерінің (қол, аяқ) бүтін қимылын
бірізділікпен орындау
5.1.3.13 сермеуді аяқпен, қолмен, кеудемен жəне барлық денемен орындау
5.1.3.14 2/4, 3/4 көлемдегі сергек
музыканың сүйемелдеуімен сермеуді
орындау, дыбыстың қаттылығы, қарқыны
сермеу амплитудасына тəуелді болады
5.1.3.15 секірістерді бұрылыстармен, сермеумен, би қадамдарымен, ырғақтық тапсырмалармен үйлестіре орындау
2.1 Соқпалы
5.2.1.1 берілген ырғақты соқпалы аспаптар
аспаптарда
көмегімен шығару
жаттығу
5.2.1.2 музыкалық аспаптармен таныс
өлеңнің негізгі ырғағын бере білу
5.2.1.3 берілген ырғақ бойынша таныс
өлеңнің əуенін анықтау
2.2 Пернелі
5.2.2.1 музыкалық аспаптарды дыбыстааспаптарда
луы бойынша тану
жаттығу
5.2.2.2 пианинода екі қолымен бір мезгілде
до1 – соль көлеміндегі гамманы орындау
5.2.2.3 сандық жүйе бойынша пернелі
музыкалық аспаптарда ойнауға үйрену;
5.2.2.4 пианино, аккордеон, үрмелі сырнайда оңай жаттығуларды орындау
5.2.2.5 сандық жүйені пайдалана
отырып,музыкалық аспаптарда жеңіл 1-2
өлеңді немесе əуенді орындау
3.1 Халық
биінің
элементтері

3. Би жаттығулары

(Соңы. Басы 23-бетте)
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Бөлімше

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
1.1 Жүріс жəне 6.1.1.1 қимыл бағытын бағдарлау жəне атау
жүгіріс
6.1.1.2 етістіктерді (еңбектеді,жүгірді,
жүрді) жəне үстеулерді (алға, артқа,
төмен, жоғары, оңға, солға, жанына, тура,
көлденеңінен) пайдалана отырып, қимыл
траекториясы туралы сөздік есеп беру
6.1.1.3 бірден сапқа тұру, бой бойынша
сапқа тұру, көру жəне есту белгісі бойынша
шеңбер құрау
1.2 Хорео6.1.2.1 қолдың бірінші, екінші, үшінші
графиялық
қалпын орындау
жаттығулар
6.1.2.2 қол басын барлық қалыпта жеңіл,
ширықтырмай ұстау
6.1.2.3 қолға арналған жаттығуларды дене
қимылымен біріктіру
1.3 Көркем
6.1.3.1 5-сыныпта оқыған көркем гимнастигимнастикалық ка жаттығуларын қайталау жəне бекіту
жаттығулар
6.1.3.2 қолмен серіппелі жəне толқын
тəріздес қимылдарды орындау, қолды бір
қалыптан екінші қалыпқа аудару
6.1.3.3 станок жанында аяққа арналған
жаттығуларды орындау: жартылай жүрелеу, жүрелеу, аяқты тіктеу, аяқты серпу
6.1.3.4 секірістерді орындау
6.1.3.5 тепе-теңдікті сақтауға берілген
жаттығуларды орындау, əр түрлі
тіректерде тепе-теңдігін сақтау
1.4 Стэп6.1.4.1 степ-аэробика жаттығуларын
аэробика
меңгеру жəне орындау:стептегі
жаттығулары
(платформадағы) қимыл үйлесіімділігіне
берілген жаттығулар
(Жалғасы бар)

