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*ТЖҚБНА – Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің
бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы
Тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді жоспарланатын сатып алу жөніндегі ақпаратта ақпаратты толтыру əр тауар, жұмыс жəне көрсетілетін қызмет бойынша əрбір жолда мынадай
тəртіппен жеке жүзеге асырылады.
Жалпы мəліметтер
1-баған. Тауарлардың, жұмыстардың жəне көрсетілетін қызметтердің тапсырыс берушісінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі
(болған жағдайда толтырылады).
2-баған. Тауарлардың, жұмыстардың жəне көрсетілетін қызметтердің тапсырыс берушісінің қазақ тіліндегі атауы көрсетіледі.
3-баған. Тауарлардың, жұмыстардың жəне көрсетілетін қызметтердің тапсырыс берушісінің орыс тіліндегі атауы көрсетіледі.
4-баған. Сатып алу жоспарының жылы көрсетіледі (мысалы: 2012).
Сатып алу жоспары
1-баған. Жылдық сатып алу жоспары жазбасының (позициясының)
реттік нөмірі көрсетіледі (реттік нөмірі нүктесіз бүтін сандармен жазылады).
2-баған. Жоспар тармағының түрі көрсетіледі.
3-баған. Сатып алу нысанасының түрі (тауар, жұмыс немесе
көрсетілетін қызмет) көрсетіледі.
4-баған. Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай
номенклатуралық анықтамалығына сəйкес 17 белгі деңгейінде тауар
коды не 14 белгі деңгейінде жұмыстың, көрсетілетін қызметтің коды
көрсетіледі (мысалы: 01.11.11.00.00.00.01.10.1).
5-баған. ТЖҚБН анықтамалығына сəйкес сатып алынатын
тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің қазақ тіліндегі атауы
көрсетіледі (3-бағанға сəйкес автоматты түрде толтырылады).
6-баған. ТЖҚБН анықтамалығына сəйкес сатып алынатын
тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің орыс тіліндегі атауы
көрсетіледі (3-бағанға сəйкес автоматты түрде толтырылады).
7-баған. ТЖҚБН анықтамалығына сəйкес қазақ тілінде сатып алу
нысанасының қысқаша сипаттамасы көрсетіледі (3-бағанға сəйкес
автоматты түрде толтырылады).
8-баған. ТЖҚБН анықтамалығына сəйкес сатып алу мəнінің орыс
тіліндегі қысқаша сипаттамасы көрсетіледі (3-бағанға сəйкес автоматты түрде толтырылады).
9-баған. Сатып алу мəнінің қазақ тіліндегі қосымша сипаттамасы
көрсетіледі.
10-баған. Сатып алу мəнінің орыс тіліндегі қосымша сипаттамасы
көрсетіледі (аталған баған толтыру үшін міндетті болып табылмайды).
11-баған. Сатып алу тəсілі көрсетіледі.
12-баған. ТЖҚБН анықтамалығына сəйкес өлшем бірлігі көрсетіледі
(3-бағанға сəйкес автоматты түрде толтырылады).
13-баған. 11-бағанның көрсетілген өлшем бірлігіне сəйкес сатып
алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің
саны немесе көлемі көрсетіледі.
14-баған. Сатып алу мəнінің бірлігі үшін бағасы теңгемен
көрсетіледі.
15-баған. Жоспарланатын сатып алу сомасы теңгемен көрсетіледі.
16-баған. Сатып алу рəсімдерін өткізудің жоспарланатын айы
көрсетіледі.
17-баған. Жоспарланатын жеткізу мерзімі көрсетіледі (еркін жол).
18-баған. Əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышына сəйкес
елді мекен коды, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді
жеткізу орны көрсетіледі.
19-баған. Аванстық төлемнің жоспарланған мөлшері көрсетіледі.
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Сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілген қызметтер
туралы ақпаратта ақпаратты толтыру есепті кезең үшін əрбір жасалған
шарт туралы жеке жолда мынадай тəртіппен жүзеге асырылады.
1-баған. Шарттар тізілімінде 20 мəнді нөмір жазбасын жүйе автоматты түрде толтырылады.
2-баған. Сатып алу шартына өзгеріс енгізілген жағдайда күні «күн,
ай, жыл» (00.00.0000. мысалы, 04.10.2013.) форматында көрсетіледі.
3-баған. Тауарларға, жұмыстар мен көрсетілген қызметтерге тапсырыс берушінің толық атауы көрсетіледі.
4-баған. Тауарларға, жұмыстар мен көрсетілген қызметтерге тапсырыс берушінің бизнес сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
5-баған. Сатып алу тəсілі мəтіндік бөлігі мен код аймағы мəнінің
мынадай сəйкестігіне қарай көрсетіледі:
тендер – 1;
баға ұсыныстарын сұрату - 2;
бір көзден сатып алу – 3;
ұйымдастырылған электрондық сауда-саттық – 4;
тауар биржалары арқылы – 5;
кепілдендірілген тапсырыс – 6.
6-баған. Сатып алу өткізілетіні туралы хабарламаға берілген нөмір
көрсетіледі.
7-баған. Сатып алу қорытындылары шыққан күн «күн, ай, жыл»
(00.00.0000. мысалы, 04.10.2013.) форматында көрсетіледі.
8-баған. Құжаттың «күн, ай, жыл» (00.00.0000.) форматында күні,
нөмірі мен атауы (мысалы, № 54, сатып алу қорытындыларының
хаттамасы) көрсетіледі.
9-баған. Шарт жасалған күн «күн, ай, жыл» (00.00.0000.) форматында көрсетіледі.
10-баған. Шартқа берілген нөмір көрсетіледі.
11-баған. Шарт валютасының коды валюталардың сыныптауышына сəйкес көрсетіледі.
12-баған. Тапсырыс беруші сатып алатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің коды Тауарлар, жұмыс тар,
көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығына сəйкес көрсетіледі.
13-баған. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығына сəйкес көрсетіледі.
14-баған. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің
қысқаша сипаттамасы (сипаты) Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін
қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығына сəйкес
көрсетіледі.
15-баған. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қосымша сипаттамасы көрсетіледі.
16-баған. Тауар өндірілген ел елдердің анықтамалығына сəйкес
көрсетіледі.
17-баған. Тауардың мəртебесі, егер: толық өндірілген болса – 1,
қайта өңдеуге ұшыраған болса – 2 деп көрсетіледі.
18-баған. Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бірлігінің
бағасы (нүктеден кейінгі екінші ондық мəнге дейін дəл) теңгемен
көрсетіледі.
19-баған. Тауарлардың саны 18-бағанда аталған тауарлардың
өлшем бірлігіне сəйкес көрсетіледі.
20-баған. Шарттың сомасы теңгемен (нүктеден кейінгі екінші ондық
мəнге дейін дəл) көрсетіледі.
21-баған. Заңды тұлғаның толық атауы немесе тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуші – жеке тұлғаның
тегі, аты, əкесінің аты шартқа сəйкес көрсетіледі.
22-баған. Заңды тұлғалар үшін - Қазақстан Республикасы
субъектісінің пошталық мекенжайы, атауы, қаланың (елді мекеннің),
көшенің, үйінің, кеңсесінің (егер бар болса) нөмірі, жеке тұлғалар үшін
– Қазақстан Республикасы субъектісінің пошталық мекенжайы, атауы,
қаланың (елді мекеннің), көшенің, жеке тұлғаның тұрғылықты орны
бойынша тіркелген үйінің, пəтерінің нөмірі көрсетіледі.
23-баған. Заңды тұлғалар үшін – бизнес сəйкестендіру нөмірі (БСН),
жеке тұлғалар үшін – жеке сəйкестендіру нөмірі (ЖСН) көрсетіледі.
24-баған. Елдердің анықтамалығына сəйкес өнім беруші резиденті
болып табылатын ел көрсетіледі.
25-баған. Өнім берушінің телефоны жəне факсы (бар болса)
көрсетіледі.
26-баған. Шарттың талаптарына сəйкес шарттың қолданылуы
аяқталуының жоспарлы күні «айы, жылы» форматында (00.0000)
көрсетіледі.
27-баған. Шарттың орындалған күні «күні, айы, жылы» форматында
(00.00.0000.) көрсетіледі.
28-баған. Шарт ақысын төлеу есебіне жүзеге асырылған төлемдер
сомасы теңгемен не шартта көрсетілген валютада көрсетіледі.
29-баған. Өзге себептермен шарттың қолданылуының орындалуының немесе орындалмауының тоқтатылған күн «күні, айы, жылы»
форматында (0000.00.00.) көрсетіледі.
30-баған. Бұзылуына байланысты немесе өзге себептер бойынша
шарт қолданысының тоқтатылу негіздемесі мен себебі көрсетіледі.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ
БҰЙРЫҒЫ
2018 жылғы 20 қыркүйек

№469

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

1. Ырғақтық-гимнастикалық жаттығулар

Сомасы,
теңге
20

2.Музыкалық аспаптармен
жаттығулар

Саны
19
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2.1 Соқпалы
аспаптарда
жаттығу

6.2.1.1 берілген ырғақты соқпалы аспаптар
көмегімен шығару

2.2 Пернелі
аспаптарда
жаттығу

6.2.2.1 қарама-қайшы регистрлердегі
жоғары жəне төменгі дыбыстарды, бір регистрден екінші регистрге өтуді (жоғарытөмен) ажырату
6.2.2.2 пианинода екі қолымен бір мезгілде
до1 – соль көлеміндегі гамманы орындау

3.1 Халық
биінің
элементтері

6.3.1.1кейбір халық билеріне тəн негізгі
қимылдарды ажырату, биде əдемі жəне
мəнерлі қимылдай білу

3.2 Балбиінің
элементтері

6.3.2.1 негізгі бал билерінің: вальс, танго,
самба, ча-ча-ча, румба шығу тарихын білу
6.3.2.2 5-сыныпта үйренген кейбір бал
билеріне тəн негізгі қимылдарды қайталау
жəне бекіту
6.3.2.3 жұптық танго биінің ақырын, жатық
қимылдарын (музыкалық көлемі 2/4 орындау)

3.3 Заманауи 6.3.3.1 биді музыкасына қарай дұрыс
би элементтері анықтау, бидің қажетті қимылы мен
қарқынын табу, қимылда метрді, ырғақтық
суретті, акцентті ерекшелеу, қимылды
музыкалық тіркес бөлігінің ауысуына
сəйкес тыңдау жəне өздігінен өзгерту
6.3.3.2 ұсынылған элементтерді меңгеруіне
қарай жаңаларын қосу, жаттығуды күрделендіру, қимылда орындау, қимылдың
қарқынын, амплитудасын арттыру
2-тоқсан
1.1 Жүріс жəне 6.1.1.1 қимыл бағытын бағдарлау жəне
жүгіріс
атау
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

6.1.2.1 қолдың бірінші, екінші, үшінші
қалпын орындау
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
6.1.3.6 динамикалық жаттығуларды орындау: тіректің шектелген ауданы немесе
жоғары көтерілген тіректе –гимнастикалық
орындықта, бумда, еденде анық сызылған
жолақ жағдайында орындалатын адымдау,
жүгіріс, секіріс
6.1.3.7 статикалық жаттығуларды орындау:
екі аяқпен (аяқ ұшымен) əр түрлі тұрыстар,
əр түрлі қалыпта бір аяқпен тұру (бос
аяқ алға, артқа, жанына қарай созылған,
дененің еңкеюімен), еденде немесе сəл
көтерілген тіректе тізерлеп тұру
2.1 Соқпалы
6.2.1.1 берілген ырғақты соқпалы аспаптар
аспаптарда
көмегімен шығару
жаттығу
6.2.1.2 музыкалық аспаптармен таныс
өлеңнің негізгі ырғағын бере білу
2.2 Пернелі
6.2.2.1 қарама-қайшы регистрлердегі
аспаптарда
жоғары жəне төменгі дыбыстарды, бір режаттығу
гистрден екінші регистрге өтуді (жоғарытөмен) ажырату
6.2.2.2 пианинода екі қолымен бір мезгілде
до1 – соль көлеміндегі гамманы орындау
6.2.2.3 сандық жүйе бойынша пернелі музыкалық аспаптарда ойнауға үйретуді
ұсыну
3.1 Халық
биінің
элементтері

6.3.1.1
кейбір халық билеріне тəн негізгі
қимылдарды ажырату, биде əдемі жəне
мəнерлі қимылдай білу
6.3.1.2 түзету ритмикасы сабақтарында
алған икемділіктері мен дағдыларын
күнделікті өмірде пайдалану

3.2 Балбиінің
элементтері

6.3.2.1 негізгі бал билерінің: вальс, танго,
самба, ча-ча-ча, румба шығу тарихын білу
6.3.2.2 5-сыныпта үйренген кейбір бал
билеріне тəн негізгі қимылдарды қайталау
жəне бекіту
6.3.2.3жұптық танго биінің ақырын, жатық
қимылдарын (музыкалық көлемі 2/4 орындау)
6.3.2.4латынамерикалық билерге тəн
серіппелі қимылдарды үйретуге берілген
жаттығуларды орындау
6.3.2.5 латынамерикалықбал билерін:
«Самба», «Ча-ча-ча»белсенді орындау
3.3 Заманауи 6.3.3.1 биді музыкасына қарай дұрыс
би элементтері анықтау, бидің қажетті қимылы мен
қарқынын табу, қимылда метрді, ырғақтық
суретті, акцентті ерекшелеу, қимылды
музыкалық тіркес бөлігінің ауысуына
сəйкес тыңдау жəне өздігінен өзгерту
6.3.3.2 ұсынылған элементтерді меңгеруіне
қарай жаңаларын қосу, жаттығуды
күрделендіру, қимылда орындау,
қимылдың қарқынын, амплитудасын арттыру
6.3.3.3 «диско»стиліндегі заманауи
билердің элементтерін орындау

(Жалғасы. Басы 2018 ж., 206-221, 223-227, 229,
2019 ж, 48, 51, 53, 58, 60, 62, 67, 69, 74, 80-нөмірлерде)

3. Би жаттығулары

Үлгілік қағидаларға 2-қосымша

18

Шарт бойынша өнім берушілер (орындаушылар, мердігерлер)
туралы ақпарат
Заңды тұлғаның
Орналасқан БСН,
Өнім
Телефон
атауы (жеке тұлғажері
ЖСН берушінің
жəне
ның тегі, аты,
(мекенжайы)
елі
факс
əкесінің аты (бар
болса)
21
22
23
24
25

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 14 мамырдағы №280 қаулысына 2-қосымша

Сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен
көрсетілген қызметтер туралы ақпарат
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3. Би
жаттығулары

Жалпы мəліметтер

Жоспар тармағының түрі

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдинг,
ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар жəне дауыс беретін
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан
көп пайызы, Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы
холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе
жанама түрде тиесілі ұйымдар, сондай-ақ əлеуметтік-кəсіпкерлік
корпорациялар жүзеге асыратын тауарларды, жұмыстарды жəне
көрсетілетін қызметтерді сатып алудың, оның ішінде кепілдендірілген
тапсырысты орналастырудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 28 мамырдағы №787
қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., №27-28,
245-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Ұлттық басқарушы холдингтер,
ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар жəне акцияларының
(қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы тікелей немесе
жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке,
ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар жүзеге асыратын тауарларды,
жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді сатып алудың үлгі
ережесінде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдинг,
ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар жəне дауыс беретін
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан
көп пайызы, Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы
холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе
жанама түрде тиесілі ұйымдар, сондай-ақ əлеуметтік-кəсіпкерлік
корпорациялар жүзеге асыратын тауарларды, жұмыстарды жəне
көрсетілетін қызметтерді сатып алудың, оның ішінде кепілдендірілген
тапсырысты орналастырудың үлгілік қағидалары»;
2-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8) сатып алу – тапсырыс берушілердің мыналарды:
еңбек шарттары бойынша жеке тұлғаларда не қызметтерді өтемді
көрсету шарттары бойынша кəсіпкерлік қызмет субъектілері болып
табылмайтын жеке тұлғаларда жүзеге асырылатын көрсетілетін
қызметтерді сатып алуды;
жарналарды (салымдарды), оның ішінде жаңадан құрылатын заңды
тұлғалардың жарғылық капиталына енгізуді;
заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы үлесті сатып алуды;
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сəйкес,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын
халықаралық ұйымдар қаржыландыратын инвестициялық жобаларды
іске асыру шеңберінде жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды
жəне көрсетілетін қызметтерді сатып алуды;
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктер жəне банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес алынған
лицензиялардың негізінде жүзеге асыратын банк операцияларын
жүргізуге байланысты қаржы қызметтерін сатып алуды;
Қазақстан Республикасының электр энергетикасы, электр
жəне (немесе) жылу энергиясы туралы заңнамасына сəйкес
орталықтандырылған сауда-саттықта, спот нарығында Қазақстан
Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды
қолдау саласындағы заңнамасына сəйкес жүзеге асыратын білікті
энергия өндіруші ұйымдардан теңгерімделген электр энергиясын,
электр энергиясын сатып алуды;
теңіз портында алынатын алымдар мен төлемдерді төлеуді;
іссапар шығыстарына өтемақы төлеуді;
басқару органының жəне бақылау кеңесінің мүшелеріне сыйақылар
төлеуді;
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылатын ауыл шаруашылығы өнімдерін жəне оның өңделген өнімдерін,
сондай-ақ оларды сақтау, өңдеу жəне тасымалдау жөніндегі
көрсетілетін қызметтерді сатып алуды;
ұлттық басқарушы холдингтің стратегиялық консультативтіккеңесші органының қызметін қамтамасыз ету үшін ұлттық басқарушы
холдингтің көрсетілетін қызметтерді сатып алуын;
отандық жəне шетелдік селекцияның асыл тұқымды малдары мен
ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды;
ұлттық басқарушы холдингтің экспорттық кредиттерді сақтандыру бойынша мамандандырылған халықаралық сақтандыру
компаниясының қызметтерін сатып алуын қоспағанда, тапсырыс
берушінің жұмыс істеуін, сондай-ақ функцияларын не жарғылық
қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті осы Үлгілік қағидаларда,
сондай-ақ азаматтық заңнамада белгіленген тəртіппен ақылы негізде
жүзеге асырылатын сатып алуы;»;
5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Сатып алу жоспарын тапсырыс беруші тиісті бюджет (бизнесжоспардың, кірістер мен шығыстардың сметасы) бекітілген (нақтыланған) күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітеді (нақтылайды).»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Тапсырыс берушi сатып алу жоспарын бекiткен күннен бастап
бес жұмыс күнi iшiнде, сондай-ақ сатып алу жоспарына өзгерістер
жəне (немесе) толықтырулар енгізілген күннен бастап бес жұмыс
күні ішінде осы Үлгілік қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан
бойынша тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді
жоспарланатын сатып алу жөніндегі ақпаратты мемлекеттік сатып
алудың веб-порталында не тапсырыс берушінің ресми интернетресурсында орналастырады.»;
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Сатып алуды осы Үлгілік қағидалардың 11-тармағында
көзделген тəсілдермен жүргізу рəсімдерін тапсырыс беруші сатып
алу қағидаларын əзірлеу кезінде белгілейді.
Тапсырыс берушілер индустриялық-инновациялық қызметті
мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті орган белгілеген нысан
бойынша жəне мерзімде оған тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді
сатып алудағы жергілікті қамту жөнінде ақпарат береді.
Ұлттық басқарушы холдингтің жəне акцияларының (жарғылық
капиталдағы қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы тікелей
немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді
сатып алуындағы жергілікті қамту жөніндегі ақпарат шоғырландырылып, ұлттық басқарушы холдинг атынан индустриялықинновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті
органға ол белгілеген нысан бойынша жəне мерзімде беріледі.
Сатып алу қағидаларында осы Үлгілік қағидалардың 11-тармағының
1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген тəсiлдермен жүзеге асырылатын сатып алудың жүзеге асырылуы жəне сатып алу қорытындылары туралы хабарландыруларды мемлекеттік сатып алу вебпорталында не тапсырыс берушінің ресми интернет-ресурсында
міндетті түрде орналастыру туралы талаптар қамтылуға тиіс.
Тапсырыс берушілер сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға,
көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған
жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып
техникалық ерекшелікті əзірлейді. Ұлттық жəне мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық,
сапалық жəне пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.»;
18-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) аралық соттағы дауды шешуге байланысты төрелік алымдар
мен шығыстарды төлеу;»;
37) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«37) өкілдік шығыстарға байланысты тауарларды жəне көрсетілетін
қызметтерді сатып алу;»;

Тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді
жоспарланатын сатып алу жөніндегі ақпарат

16

1.2 Хореографиялық
жаттығулар

1. Ырғақтық-гимнастикалық жаттығулар

Үлгілік қағидаларға 1-қосымша

«Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық
басқарушы холдинг, ұлттық холдингтер, ұлттық
компаниялар және дауыс беретін
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу
үлестерінің) елу және одан көп пайызы, Ұлттық
әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы
холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық
компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі
ұйымдар, сондай-ақ әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялар жүзеге асыратын тауарларды,
жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді
сатып алудың, оның ішінде кепілдендірілген
тапсырысты орналастырудың үлгілік
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2009 жылғы 28 мамырдағы № 787 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
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Бірлік
үшін
бағасы,
теңгемен

2.Музыкалық аспаптармен жаттығулар

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 14 мамырдағы №280 қаулысына 1-қосымша

№280 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Сатып алу тəсілі

2019 жылғы 14 мамыр

кестенің жалғасы
Тауарлардың,
Тауар туралы ақпарат
жұмыстардың,
тауар
тауардың
көрсетілетін
өндірілген мəртебесі
қызметтердің
ел
қосымша сипаты

2.Музыкалық аспаптармен жаттығулар

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А. МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

нөмірі

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А. МАМИН

Қосымша сипаттама (мемлекеттік тілде)

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы
туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы
Заңының 10-бабының 4-1) тармақшасына жəне «Қазақстан
Республикасының аумағындағы əуежайларға, порттарға, теміржол
вокзалдарына, теміржол стансаларына, метрополитен стансаларына,
автовокзалдарға, автостансаларға, физикалық-географиялық жəне
мемлекет меншігіндегі басқа да объектілерге атау беру, сондай-ақ
оларды қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау
мен өзгерту жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын
заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы
№ 281 қаулысына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. «Астана» теміржол станциясы «Нұр-Сұлтан» теміржол станциясы болып қайта аталсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің орыс
тіліндегі қысқаша сипаттамасы (сипаты)
(ТЖҚБНА сəйкес)

«Астана» теміржол станциясын
қайта атау туралы

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің мемлекеттік тілдегі
қысқаша сипаттамалары (сипаты) (ТЖҚБНА
сəйкес)

№250 Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің мемлекеттік тілдегі
атауы (ТЖҚБНА сəйкес)
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы
(ТЖҚБНА сəйкес)

2019 жылғы 4 мамыр

58-1), 58-2) жəне 58-3) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 61) тармақшамен толықтырылсын:
«61) Ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-технологиялық
бюросының жəне Ғарыш аппараттарын құрастыру-сынау кешенінің
өндірістік қызметін қамтамасыз ету үшін шикізат, құрал-саймандар
мен шығыс материалдарын сатып алу.»;
19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Тапсырыс беруші осы Үлгілік қағидалардың 11-тармағында
көзделген тəсілдермен сатып алу қорытындыларын шығарғаннан
кейін өнім берушімен Қазақстан Республикасының азаматтық
заңнамасына сəйкес сатып алу туралы шарт жасасады.
Сатып алу туралы шартта осы шарт бойынша міндеттемелер
орындалған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде
тауарларды бергені, жұмыстарды орындағаны не қызметтер көрсеткені үшін толық төлем жасау туралы талаптар қамтылуға тиіс.
Сатып алу туралы шарт бойынша тауарларды берудің, жұмыстарды
орындаудың, қызметтерді көрсетудің ең аз мерзімі тауарды беруге,
оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмыстарды
орындауға, қызметтерді көрсетуге кеткен мерзімнен кем болмауға,
бірақ кемінде күнтізбелік он бес күн болуға тиіс.»;
20-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20-1. Тапсырыс беруші ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың
25-күнінен кешіктірмей осы Үлгілік қағидалардың 2-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша мемлекеттік сатып алу веб-порталында не
тапсырыс берушінің ресми интернет-ресурсында сатып алынған
тауарлар, жұмыстар жəне көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты
орналастырады.»;
көрсетілген осы Үлгілік қағидалардың 1 жəне 2-қосымшалар осы
қаулыға 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап
қолданысқа енгізіледі.

Тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің
коды (ТЖҚБНА сəйкес)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
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3-тоқсан
1.1 Жүріс жəне 6.1.1.1 қимыл бағытын бағдарлау жəне
жүгіріс
атау
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
6.1.1.4 қимылды тоқтатпай, соқтығыспай,
мүсін мен тепе-теңдікті сақтай, саптан шашырап жүру, содан кейін шеңбер құрау
6.1.1.5 метрикалық тамыр соғуға сəйкес
жүру: арқаны тік ұстаған қалыпта жүрісті
жүрелеумен, тізе бүгумен, аяқ ұшымен, кең
жəне ұсақ қадаммен, өкшемен жүрумен
кезектестіру 6.1.1.6 заттармен жəне затсыз
түрлендіре жүру
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
6.1.2.4 аяқтың қалпын жəне қимылды тірек
жанындағы қалып бойынша орындау
6.1.2.5 жаттығуды тірекке бетімен, содан
кейін бүйірмен тұрған қалыпта орындау;
6.1.2.6 жаттығуларды тірек жанында орындау: жүрелеп отыру, жартылай жүрелеп
отыру, аяқты əр түрлі бағытта тіктеу, аяқты
сермеу қимылын орындау
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
6.1.3.6 динамикалық жаттығуларды орындау: тіректің шектелген ауданы немесе
жоғары көтерілген тіректе –гимнастикалық
орындықта, бумда, еденде анық сызылған
жолақ жағдайында орындалатын адымдау,
жүгіріс, секіріс
6.1.3.7 статикалық жаттығуларды орындау:
екі аяқпен (аяқ ұшымен) əр түрлі тұрыстар,
əр түрлі қалыпта бір аяқпен тұру (бос
аяқ алға, артқа, жанына қарай созылған,
дененің еңкеюімен), еденде немесе сəл
көтерілген тіректе тізерлеп тұру
6.1.3.8 дененің бұрылуына берілген
жаттығуларды орындау: қимылдағы
тұрақтылықты сақтау, бір немесе екі
аяқпен 180, 360 жəне одан да үлкен
градусқа бұрылу; бұрын меңгерген
бұрылыстарды тепе-теңдікке берілген жəне
би қадамдарымен біріктіру
6.1.3.9 аралас жаттығуларды орындау –
тұрақты статикалық қалыппен аяқталатын
қимылдық əрекеттерді орындау
1.4 Стэп6.1.4.1 степ-аэробика жаттығуларын
аэробика
меңгеру жəне орындау:стептегі (платфоржаттығулары
мадағы) қимыл үйлесіімділігіне берілген
жаттығулар
6.1.4.2 Basic-step (басик-стэп) меңгеру
жəне орындау:– платформадағы «негізгі
қадам», сол жəне оң аяғын кезектестіру
6.1.4.3 платформада V-step (ви-стэп) –
«ви-қадамдарды»шапалақпен, степте оңға,
степте солғаорындау
6.1.4.4 Top-up (топ-ап) – «үстінен тигізу»
меңгеру, платформадағы қадамдар
2.1 Соқпалы
аспаптарда
жаттығу

6.2.1.1 берілген ырғақты соқпалы аспаптар көмегімен шығару 6.2.1.2 музыкалық
аспаптармен таныс өлеңнің негізгі ырғағын
бере білу 6.2.1.3 берілген ырғақ бойынша
таныс өлеңнің əуенін анықтау
6.2.1.4 таныс өлеңдерден жеңіл музыкалық
тіркестердің ырғағын жаттау

2.2 Пернелі
аспаптарда
жаттығу

6.2.2.1 қарама-қайшы регистрлердегі
жоғары жəне төменгі дыбыстарды, бір регистрден екінші регистрге өтуді (жоғарытөмен) ажырату
6.2.2.2 пианинода екі қолымен бір мезгілде
до1 – соль көлеміндегі гамманы орындау
6.2.2.3 сандық жүйе бойынша пернелі
музыкалық аспаптарда ойнауға үйретуді
ұсыну 6.2.2.4 сандық жүйені пайдалана
отырып, музыкалық аспаптарда жеңіл 2-3
өлеңді немесе əуенді орындау
(Жалғасы бар)

RESMI
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«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
(Жалғасы. Басы 89-нөмірде)
13. Біліктілік талаптарына сəйкестігін растау ретінде уəкілетті ұйым
«электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы мынадай құжаттарды:
1) Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қолма-қол
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны жəне лицензияға қосымшаны алуға арналған электрондық
өтініш (Қағидалардың 12-тармағында көзделген жағдайда), Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыруға берілген қолданыстағы лицензияға
қосымшаны алуға өтініш (Қағидалардың 17-тармағында көзделген
жағдайда);
2) екінші деңгейдегі банктің Қағидалардың 8-тармағының талаптарына сəйкес уəкілетті ұйымның банк шотына жарғылық капиталына
жарна ретіндегі ақшаның есепке жазылуын растайтын, лицензияны
жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініш берген күнге
дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен ерте емес берілген құжатының
электрондық көшірмесін (оның ішінде клиенттің банк шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы үзінді-көшірме) не уəкілетті ұйымның
жарғылық капиталы мөлшерінің қосымша айырбастау пунктін ескере
отырып белгіленген талаптарға сəйкес келуін растайтын, Қағидаларға
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға қолданыстағы лицензияға қосымша алуға
өтініш берген айдың біріндегі жағдай бойынша қаржылық есептіліктің
электрондық көшірмесін (Қағидалардың 17-тармағында көзделген
жағдайда);
3) кассирдің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс бойынша
дайындықтан өткенін растайтын екінші деңгейдегі банк анықтамасының
электрондық көшірмесін не Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасында көзделген жəне қызметкердің қолма-қол шетел
валютасымен жұмыс бойынша кассир ретінде кемінде 6 (алты)
ай еңбек қызметін растайтын құжаттың электрондық көшірмесін
(автоматтандырылған айырбастау пунктін қоспағанда);
4) уəкілетті ұйымның жарғылық капиталына салымның шығу көзін
ашатын құжаттың (қарыз шарты, мүлікті сатып алу-сату шарты,
кірістер туралы анықтама) электрондық көшірмесін жібереді. Уəкілетті
ұйымның жарғылық капиталына салымның шығу көзін ашатын басқа
құжаттардың электрондық көшірмелерін беруге рұқсат етіледі.
Автоматтандырылған айырбастау пунктін ашқан кезде біліктілік талаптарына сəйкес келуді растау ретінде уəкілетті ұйым «электрондық
үкіметтің» веб-порталы арқылы осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген электрондық құжатты, осы тармақтың 2) жəне 4)
тармақшаларында көрсетілген құжаттардың электрондық көшірмелерін, сондай-ақ автоматтандырылған айырбастау пунктінің техникалық сипаттамаларын жəне оның Қағидаларда белгіленген талаптарға
сəйкес келуін растайтын құжаттың электрондық көшірмесін жібереді.
14. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензияны жəне қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға
арналған лицензияға қосымшаны Ұлттық Банктің аумақтық филиалы «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы қазақ жəне орыс
тілдерінде құжаттардың толық топтамасы ұсынылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде тиісінше Қағидаларға 3 жəне
4-қосымшаларда белгіленген нысандар бойынша береді. Лицензияны
жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беруден бас тартуды Ұлттық
Банктің аумақтық филиалы «электрондық үкіметтің» веб-порталы
арқылы Валюталық реттеу туралы заңның 12-бабының 6-тармағында
көзделген жағдайларда жүргізеді.
15. Қолданыстағы лицензияға қолданыстағы қосымшаның болуы уəкілетті ұйымның айырбастау пунктінің (автоматтандырылған
айырбастау пунктінің) жұмыс істеуі үшін негіз болып табылады.
Уəкілетті ұйым қосымша айырбастау пунктін ашу үшін қолданыстағы
лицензияға қосымшаны алады, ол қазақ жəне орыс тілдерінде
Қағидалардың 13-тармағында көзделген құжаттардың толық топтамасы ұсынылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қағидаларға
4-қосымшада белгіленген нысан бойынша беріледі.
16. Уəкілетті ұйым қолданыстағы лицензия жəне уəкілетті ұйымның
тиісті аймақта (облыста, республикалық мəні бар қалада, астанада)
филиалы болған кезде уəкілетті ұйым мемлекеттік тіркелген жердегі
өңірден (облыстан, республикалық мəні бар қаладан, астанадан) тыс
айырбастау пункттерін ашады.
Айырбастау пункті уəкілетті ұйымның мемлекеттік тіркелген орны
өңірінен (облыстан, республикалық мəні бар қаладан, астанадан)
тыс ашылған жағдайда, қолданыстағы лицензияның қосымшасын
алу үшін уəкілетті ұйымның тиісті филиалы ашылатын айырбастау
пунктінің орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына өтініш жасайды.
17. Қосымша ашылатын айырбастау пункті (автоматтандырылған
айырбастау пункті) үшін қолданыстағы лицензияға қосымшаны алу
үшін уəкілетті ұйым (оның филиалы) «электрондық үкіметтің» вебпорталы арқылы өтініш берушінің Қағидалардың 13-тармағында
көзделген біліктілік талаптарына сəйкес келуін растайтын құжаттарды
жібереді.
18. Уəкілетті ұйымның айырбастау пунктіне арналған үй-жайды,
жабдықты, оларға қойылатын біліктілік талаптарына сəйкес келуін
қарап тексеруді Ұлттық Банктің аумақтық филиалы қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру үшін көзделген
мерзім ішінде жүргізеді.
19. Уəкілетті ұйым мынадай жағдайларда Ұлттық Банктің аумақтық
филиалына қолданыстағы лицензияны қайта ресімдеу үшін өтініш
жасайды:
1) уəкілетті ұйым қосылу, бірігу нысанында қайта ұйымдастырылған
кезде;
2) уəкілетті ұйымның атауы жəне (немесе) мемлекеттік тіркеу
орны өзгерсе.
Уəкілетті ұйым (оның филиалы) мынадай жағдайларда қолданыстағы лицензияның қолданыстағы қосымшасын қайта ресімдеу
үшін Ұлттық Банктің аумақтық филиалына өтініш жасайды:
1) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға қолданыстағы лицензияны қайта ресімдеген кезде;
2) айырбастау пунктінің нақты орын ауыстырмай орналасқан
жерінің мекенжайы өзгерген кезде.
Қолданыстағы лицензияны жəне (немесе) лицензияға қолданыстағы
қосымшаны қайта ресімдеуді Ұлттық Банктің аумақтық филиалы «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы барлық құжат
ұсынылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жəне Рұқсаттар
туралы заңның 33 жəне 34-баптарында белгіленген тəртіппен жүзеге
асырады. Бұл ретте қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияны жəне (немесе) қолма-қол
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға
лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтініш қолданыстағы лицензияны жəне (немесе) лицензияға қолданыстағы қосымшаны
қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туындаған сəттен бастап
күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Қағидаларға 5-қосымшада белгіленген
нысан бойынша ұсынылады.
Қолданыстағы лицензияны жəне (немесе) қолданыстағы лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тарту Валюталық реттеу
туралы заңның 12-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларда
жүргізіледі.
20. Қолданыстағы лицензияның телнұсқасын (лицензияға
қолда ныстағы қосымшасының телнұсқасын) беру жəне қағаз
тасымалдағышта берілген қолданыстағы лицензияны (лицензияға
қолданыстағы қосымшаны) электрондық форматқа аудару Рұқсаттар
туралы заңның 43-бабында белгіленген тəртіппен жүзеге асырылады.
21. Электрондық лицензияны жəне (немесе) лицензияға
қосымшаны беру, қайта ресімдеу бойынша мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер Қағидаларда белгіленген тəртіппен «электрондық
үкіметтің» веб-порталы арқылы көрсетіледі. Аталған мемлекеттік
қызметтер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңның 5-бабы
2-тармағы 1) тармақшасының талаптарын сақтай отырып көрсетіледі.
Электрондық лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны
алу үшін талап етілетін құжаттар уəкілетті ұйымның электрондық
цифрлық қолтаңбасымен расталып, «электрондық үкімет» вебпорталы арқылы ұсынылады.
22. Уəкілетті ұйым оның филиалын əділет органдарында есептік
тіркеген (қайта тіркеген) күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде бұл
туралы уəкілетті ұйымның филиалын есептік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы анықтаманың көшірмесін қоса отырып, уəкілетті ұйымның
мемлекеттік тіркелген орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша хабарлайды.
23. Уəкілетті ұйым Ұлттық Банктің аумақтық филиалына ақшалай
нысанда қалыптастырылған жарғылық капиталдың мөлшерінің жəне
(немесе) құрылтайшылары (қатысушылары) құрамының өзгеруі туралы жарғының жаңа редакциясының немесе жарғыға енгізілген
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулардың көшірмелерін (салыстыру
үшін түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, нотариат куəландырған),
сондай-ақ уəкілетті ұйымның əділет органдарына хабарлауын растайтын құжатты ұсына отырып əділет органдарының тіркеген жəне (немесе) хабарлаған күнінен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмейтін
мерзімде жазбаша хабарлайды.
Жарғылық капиталдың мөлшері ұлғайған жағдайда Қағидалардың
13-тармағының 2) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттар
ұсынылады.
Егер құрылтайшылардың (қатысушылардың) құрамы жəне (немесе) ақшалай нысанда қалыптастырылған жарғылық капиталдың
мөлшері өзгерген жағдайда, уəкілетті ұйымның құрылтайшылары
(қатысушылары) туралы мəліметтер Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес
нысан бойынша ұсынылады.
24. Уəкілетті ұйым (оның филиалы) айырбастау пунктінде айырбастау пунктінің операциялық кассалары санының ұлғаюы туралы
шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тиісті
шешімнің көшірмесін қоса бере отырып, бұл туралы Ұлттық Банктің
аумақтық филиалына жазбаша хабарлайды.
25. Қолданыстағы лицензияның жəне (немесе) лицензияға
қолданыстағы қосымшаның қолданылуы Рұқсаттар туралы заңның
35-бабында белгіленген жағдайларда тоқтатылады.
26. Ерікті таратылған не қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметтен бас тартқан
жағдайда, уəкілетті ұйым шешім қабылданған күннен бастап 10
(он) жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы тиісті шешімнің

көшірмесін қоса бере отырып, Ұлттық Банктің аумақтық филиалына
жазбаша не «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы хабарлайды жəне қазақ жəне орыс тілдеріндегі қолданыстағы лицензияны жəне
лицензияға қолданыстағы қосымшаларды қайтарады (қағаз нысанында берілген қолданыстағы лицензия жəне лицензияға қолданыстағы
қосымшалар үшін).
Уəкілетті ұйым өз филиалының қызметін ерікті тоқтатқан жағдайда
тиісті шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде
тиісті шешімнің көшірмесін қоса бере отырып, қызметі тоқтатылатын
филиалды есептік тіркеу орны бойынша бұл туралы Ұлттық Банктің
аумақтық филиалына жазбаша не «электрондық үкіметтің» вебпорталы арқылы хабарлайды жəне уəкілетті ұйымның қызметін
тоқтататын филиалының айырбастау пункттеріне берілген лицензияға
қосымшалардың қазақ жəне орыс тілдеріндегі түпнұсқаларын
қайтарады (қағаз нысанында берілген лицензияға қосымшалар үшін).
Айырбастау пунктін жапқан жағдайда, уəкілетті ұйым (оның филиалы) айырбастау пункті жабылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні
ішінде Ұлттық Банктің аумақтық филиалына қабылданған шешім туралы жазбаша не «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы хабарлайды жəне лицензияға қосымшаның қазақ жəне орыс тілдеріндегі
түпнұсқасын қайтарады (қағаз нысанында берілген қосымша үшін).
27. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға қолданыстағы лицензияның жəне (немесе)
лицензияға қолданыстағы қосымшаның қолданылуы тоқтатыла
тұрған не уəкілетті ұйым одан айырылған жағдайда, Ұлттық Банктің
аумақтық филиалының қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыруға лицензиядан жəне (немесе) қолмақол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға
лицензияға қосымшадан айыру (қолданылуын тоқтата тұру) шешімі
Қағидалардың 7-қосымшасына сəйкес нысан бойынша ресімделеді
жəне оны Ұлттық Банктің аумақтық филиалының басшысы бекітеді.
Ұлттық Банктің аумақтық филиалының тиісті шешімінің көшірмесі
уəкілетті ұйымға шешім қабылданған күні жіберіледі.
Уəкілетті ұйым Ұлттық Банктің аумақтық филиалының тиісті
шешімінің көшірмесін алған сəттен бастап жəне Ұлттық Банктің
аумақтық филиалының шешімінде көрсетілген мерзім аяқталғанға
дейін:
1) қолданыстағы лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған
жағдайда – оған тиесілі барлық айырбастау пункттерінің қызметін;
2) лицензияға қолданыстағы қосымшасының қолданылуы
тоқтатыла тұрған жағдайда – айырбастау пунктінің қызметін тоқтата
тұрады.
4-тарау. Уəкілетті банктің айырбастау пункттері қызметінің
басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабардар ету тəртібі
28. Уəкілетті банк (оның филиалы) айырбастау пункттерін
(автоматтандырылған айырбастау пункттерін) уəкілетті банктің (оның
филиалының) орналасқан жері өңірінің (облыстың, республикалық
мəні бар қаланың немесе астананың) шегінде ғана ашады.
29. Айырбастау пунктін (автоматтандырылған айырбастау пунктін)
ашқан немесе жапқан кезде, уəкілетті банк (оның филиалы) Ұлттық
Банктің аумақтық филиалына Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес нысан
бойынша уəкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің басталғаны
немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама жібереді.
Ұлттық Банктің аумақтық филиалы хабарлаған күннен бастап 3
(үш) жұмыс күні ішінде уəкілетті банкке хабарламаны алғаны туралы
Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жазбаша растама
жіберу арқылы растайды.
30. Айырбастау пункті қызметінің басталғаны туралы хабарлауды
уəкілетті банк айырбастау пункті операцияларды жүргізе бастаған
күннен кешіктірмей жүзеге асырады жəне уəкілетті банктің ашылатын
айырбастау пунктінің Қағидалардың талаптарына сəйкес келетіні туралы растауы болып табылады.
Айырбастау пункті қызметінің тоқтатылғаны туралы хабарлама
айырбастау пункті соңғы операцияны жүргізгеннен кейінгі келесі
жұмыс күні жіберіледі.
31. Айырбастау пункті қызметінің басталуы туралы бұрын ұсынылған хабарламада хабарламаны толтыру үшін міндетті мəліметтер
немесе деректер өзгерген, оның ішінде хабарламада қателер
анықталған жағдайда, уəкілетті банк (оның филиалы) өзгерістер
болған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Ұлттық Банктің
аумақтық филиалына Қағидалардың 8-қосымшасына сəйкес нысан
бойынша уəкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің басталғаны
немесе тоқтағаны туралы хабарлама жібереді.
32. Айырбастау пункті қызметінің басталуы немесе тоқтатылуы
туралы, сондай-ақ айырбастау пункті қызметінің басталуы туралы
хабарламада көрсетілген мəліметтердің өзгеруі туралы хабарлама
«электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық тəсілмен
ұсынылады.
5-тарау. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметке қойылатын
талаптар
33. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлға айырбастау пунктінің
қызметін жүзеге асыру процесінде айырбастау пунктінің (автоматтандырылған айырбастау пунктін қоспағанда) үй-жайына, жабдығына,
қызметкерлеріне қойылған, Қағидалардың 11-тармағында белгіленген
талаптардың орындалуын қамтамасыз етеді.
34. Егер туындаған мəн-жайлар (техникалық іркіліс, бұзылу немесе
басқа да себептер) нəтижесінде айырбастау пунктінің үй-жайы, айырбастау пунктінің жұмыс істеуіне арналған жабдық жəне (немесе)
айырбастау пунктінің қызметкерлері Қағидалардың 11-тармағының
талаптарына сəйкес келмесе, айырбастау пунктінде айырбастау
операциялары жүргізілмейді.
35. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлғаның (оның филиалының) бастамасы бойынша айырбастау пунктінің қызметі күнтізбелік 30 (отыз)
күннен асатын мерзімге уақытша тоқтатыла тұрған, сондай-ақ айырбастау пунктінің қызметі қайта басталған жағдайда, заңды тұлға (оның
филиалы) айырбастау пунктінің қызметін тоқтата тұру немесе қайта
бастау туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні
ішінде бұл туралы айырбастау пункті орналасқан жер бойынша Ұлттық
Банктің аумақтық филиалына көрсетілген шешімнің көшірмесін қоса
бере отырып, жазбаша хабарлайды.
Айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды
тұлғаның (оның филиалының) бастамасы бойынша айырбастау
пунктінің қызметін уақытша тоқтата тұру мерзімі қатарынан 12 (он
екі) айдан аспауға тиіс.
36. Айырбастау пунктінің үй-жайын айырбастау пунктінің бірнеше
операциялық кассасымен жабдықтауға рұқсат етіледі.
37. Автоматтандырылған айырбастау пункті айырбастау операциясын жасау кезінде төмендегі тəсілдермен банкноттардың түпнұсқалығын анықтау функцияларын іске асыруды қамтамасыз етеді:
Қазақстан Республикасы ұлттық валютасы банкнотының екі
жағынан көрінетін бейнесінің Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында орналастырылған ресми сипаттамасына сəйкес келуін тексеру;
арнайы бояумен басылған сериясы мен нөмірінде ферромагниттік
құрауыштардың болуын тексеру;
банкнотты ультракүлгін сəулемен тексеру (қағаздың люминесценциясын тексеру жəне өзгесі).
38. Айырбастау операцияларын өзге банктік операциялардан жеке
есепке алуды жүргізуге мүмкіндік беретін аппараттық-бағдарламалық
кешен болған кезде, уəкілетті банктің (оның филиалының) үй-жайында
орналасқан айырбастау пунктінде банк заңнамасына сəйкес уəкілетті
банк жүргізетін айырбастау операциялары мен өзге банктік операцияларды қатар жүргізуге жол беріледі.
39. Əрбір айырбастау пунктінде клиенттердің көруі үшін қолжетімді
жерде мынадай ақпарат орналастырылады:
1) Банктер туралы заңның 30-бабы 5-тармағының екінші бөлігіне
сəйкес лицензияны алу талап етілмеген жағдайларды қоспағанда,
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензияның көшірмесі;
2) уəкілетті ұйымдар үшін – Ұлттық Банктің аумақтық филиалы осы
айырбастау пунктіне берген қолданыстағы лицензияға қолданыстағы
қосымшаның көшірмесі;
3) уəкілетті банктер үшін – Ұлттық Банктің аумақтық филиалының
жазбаша растамасының көшірмесі (осындай растама алған айырбастау пункттері үшін) не айырбастау пункті куəлігінің көшірмесі
(Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін айырбастау пунктінің
куəлігін алған айырбастау пункттері үшін);
4) айырбастау пунктінің жұмыс режимі;
5) айырбастау пунктінде сатып алу жəне (немесе) сату операциялары жүргізілетін əрбір шетел валютасы үшін белгіленген, теңгемен
қолма-қол шетел валютасын сатып алу бағамы жəне (немесе) сату
бағамы туралы мəліметтер қамтылатын, клиенттерге арналған
ақпараттық стенд (биіктігі кемінде 0,4 метр жəне ені 0,4 метр).
Теңгемен қолма-қол шетел валютасын сатып алу бағамы жəне (немесе) сату бағамы туралы ақпаратты автоматтандырылған айырбастау пунктінің мониторында орналастыруға жол беріледі.
6) айырбастау пунктінің клиенттеріне арналған, айырбастау
пунктінің қызметіне бақылауды жүзеге асыратын Ұлттық Банктің
аумақтық филиалы туралы жəне осы айырбастау пунктінің жұмысына
ескертулер болған кезде Ұлттық Банктің аумақтық филиалы атына
шағым жіберу мүмкіндігі туралы мəліметтер қамтылатын, Қағидаларға
10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ақпарат;
7) айналысқа жарамды жəне айналысқа жарамсыз банкноттардың
негізгі белгілері туралы, төлемге немесе айналысқа жіберуге жарамсыз шетел валютасының банкноттарын инкассоға қабылдау тəртібі
мен талаптары туралы ақпарат (автоматтандырылған айырбастау
пунктін қоспағанда);
8) Ұлттық Банктің осы актінің қолданылу кезеңінде айырбастау
пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгемен сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шегін
белгілейтін актісінің көшірмесі;
9) клиенттерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын кассир туралы
ақпарат (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса) (автоматтандырылған
айырбастау пунктін қоспағанда).
40. Айырбастау пунктінің (автоматтандырылған айырбастау пунктін
қоспағанда) үй-жайында мынадай құжаттар сақталады:
1) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлға (оның филиалы)
басшысының тиісті тұлғаны кассир лауазымына қабылдау жəне (немесе) тағайындау туралы бұйрығының көшірмесі;
2) айырбастау пункті кассирінің қолма-қол шетел валютасымен
жұмыс істеу бойынша арнайы даярлықтан өткенін куəландыратын
құжаттың көшірмесі не айырбастау пункті кассирінің қолма-қол шетел валютасымен кемінде 6 (алты) ай жұмыс тəжірибесін растайтын
құжаттың көшірмесі;
3) айырбастау пункті кассирінің жеке басын куəландыратын
құжаттың көшірмесі;
4) айырбастау пункті кассирінің осы қағидалармен танысу туралы
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белгісі бар, КЖТҚҚ туралы заңның 11-бабының талаптарына сəйкес
əзірленген жəне қабылданған, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлғаның
ішкі бақылау қағидаларының көшірмесі.
Уəкілетті ұйымның (оның филиалының) айырбастау пунктінің
үй-жайында сатып алу, сату бағамдарын жəне кросс-бағамдарды
белгілеу туралы өкімдер шығаруға құқығы бар басшының жəне
өзге тұлғалардың қол қою үлгілері бар құжатты, бақылау-касса
машинасының тіркеу карточкасының көшірмесін жəне Қағидалардың
55-тармағында көрсетілген уəкілетті банкпен жасасқан шарттың
көшірмесін сақтау қосымша қамтамасыз етіледі.
41. Айырбастау пункттерінің операциялық кассаларының үйжайларында бөгде адамдардың болуына рұқсат етілмейді.
Кассирлердің өз ақшасы жəне басқа заттары арнайы бөлінген
бөлмеде немесе айырбастау пункттерінің операциялық кассасының
үй-жайларынан тыс орналастырылған шкафтарда сақталады.
6-тарау. Айырбастау пункттерінде қолма-қол шетел
валютасын сатып алу жəне (немесе) сату жəне қолма-қол
шетел валютасын басқа қолма-қол шетел немесе қолма-қол
ұлттық валютаға сатып алу жəне (немесе) сату бағамдарын
белгілеу тəртібі
42. Айырбастау пункттерінде бағамдарды белгілеу туралы өкім
негізінде белгіленген сатып алу, сату бағамдарына сəйкес қолмақол шетел валютасын сатып алу жəне (немесе) сату операциялары
жүргізіледі.
Бағамдарды белгілеу туралы өкім осы өкімнің қолданыла басталатын күні мен уақыты (сағатпен жəне минутпен белгіленетін) көрсетіле
отырып, айырбастау пунктінде айырбастау операциялары жүргізілетін
барлық валюта түрлері үшін сатып алу, сату бағамдарын қамтиды.
Бағамдарды белгілеу туралы бір өкімде жүргізілетін айырбастау
операцияларының сомасына қарай бірмезгілде түрлі бағамдар
белгілеуге рұқсат етіледі.
43. Бағамдарды белгілеу туралы өкімді қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды
тұлғаның (оның филиалының) басшысы немесе осындай өкілеттіктер
берілген өзге адам шығарады, онда оның нөмірі, шығарылған күні
мен уақыты (сағатпен жəне минутпен белгіленетін) міндетті түрде
көрсетіледі.
Уəкілетті ұйым басшысының бағамдарды белгілеу туралы өкімді
шығаруға өкілеттіктерді басқа адамға беруі уəкілетті ұйым басшысы
бұйрығының негізінде ғана жүргізіледі.
44. Бағамдарды белгілеу туралы өкім қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар
заңды тұлға (оның филиалы) мыналарды көздейтін аппараттықбағдарламалық кешенді пайдаланған жағдайда, электрондық түрде
(бұдан əрі – электрондық өкім) шығарылады:
бағамдарды белгілеу туралы электрондық өкімді айырбастау
пункттеріне бір орталықтан жіберу;
электрондық өкімді шығарған адамды идентификаттау мүмкіндігі;
электрондық өкімдерді 3 (үш) жыл бойы сақтау.
Бағамдарды белгілеу туралы қағаз нысандағы өкім айырбастау
пункті қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлғаның (оның филиалының)
орналасқан жерінде болған жағдайда, бір дана етіп шығарылады. Өзге
жағдайларда бағамдарды белгілеу туралы өкімнің бір данасы қолмақол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға
құқығы бар заңды тұлғада (оның филиалында) қалады жəне өкімнің
бір-бір данасы осындай өкім шығарылған əрбір айырбастау пунктіне
жіберіледі.
Өкімдердің көрсетілген даналары 3 (үш) жыл бойы сақталады.
45. Қолма-қол шетел валютасын сатып алу, сату бағамын өзгерту
бағамдарды белгілеу туралы жаңа өкімді шығару негізінде ғана
жүзеге асырылады. Бұл ретте бағамдарды белгілеу туралы жаңа өкім
қолданыла бастағаннан алдыңғы өкімнің күші жойылады.
Егер бағамдарды белгілеу туралы өкім айырбастау пунктінде айырбастау операциялары жүргізілетін жекелеген валюталар түрлері
бойынша сатып алу жəне (немесе) сату бағамын өзгерту мақсатында
шығарылса, шығарылатын бағамдарды белгілеу туралы өкімде сатып алудың жəне (немесе) сатудың өзгеретін бағамдары бойынша
да, айырбастау пункті үшін басқа да қолданыстағы сатып алу жəне
сату бағамдары бойынша да ақпарат қамтылады.
Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға құқығы бар бір заңды тұлғаның (оның филиалының)
түрлі айырбастау пункттерінде түрлі бағамдар белгілеуге жол
беріледі.
46. Айырбастау пунктінде айырбастау операциялары жүргізілетін
барлық валюталар түрлері бойынша бағамдарды белгілеу туралы
өкімнің бүкіл қолданылу кезеңінде клиенттерге арналған ақпарат
стендінде валюталардың осы өкімде көрсетілген сатып алу жəне
(немесе) сату бағамдары орналастырылады.
47. Ұлттық Банк айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының
сату бағамынан ауытқу шектерін белгілейді.
Шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан
ауытқуы уəкілетті банктің немесе уəкілетті ұйымның лауазымды
тұлғасының жазбаша өкімінің негізінде айырбастау пункті үшін
белгіленген шетел валютасының ұлттық валютадағы бірлігін сатып
алу бағамы мен шетел валютасының ұлттық валютадағы бірлігін сату
бағамы арасындағы айырма ретінде айқындалады.
Биржалық бағам белгіленімі шетел валютасының ондық (жүздік,
мыңдық) бірлігімен белгіленетін шетел валюталары үшін шетел валютасын ұлттық валютаға сатып алу бағамының сату бағамынан
ауытқуы тиісінше шетел валютасының ұлттық валютадағы ондық
(жүздік, мыңдық) бірліктерін сатып алу бағамы мен сату бағамдарының
арасындағы айырма ретінде айқындалады.
48. Айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамы мен сату бағамы
арасындағы бағамның ауытқу шегі шетел валютасын теңгеге сату
бағамы мен сатып алу бағамы арасындағы теңгемен көрсетілген
рұқсат етілген айырма шегінде белгіленеді.
49. Айырбастау пунктінде, оның ішінде автоматтандырылған айырбастау пункті арқылы жүргізілетін əрбір айырбастау операциясы
аяқталғаннан кейін электрондық түрде жүргізілетін жəне Қағидаларға
11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сатып алынған жəне сатылған
қолма-қол шетел валютасының тізілімдері журналында (бұдан
əрі – тізілімдер журналы) белгіленген барлық деректемелер мен
көрсеткіштерді қамтитын сатып алынған жəне сатылған қолма-қол
шетел валютасының тізілімдері журналында ескеріледі.
Тізілімдер журналы жасалған айырбастау операциялары бойынша олар жасалған күннен бастап бес жыл ішінде ақпаратты түзетпей
тіркеуді жəне энергияға тəуелсіз сақтауды қамтамасыз ететін айырбастау пунктінің əрбір операциялық кассасында жəне аппараттықбағдармалық кешен шеңберінде əрбір автоматтандырылған айырбастау пунктінде жеке-жеке жүргізіледі.
Уəкілетті ұйымдар үшін осы тармақтың талаптары ескеріліп,
тізілімдер журналын бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана
отырып электрондық түрде жүргізуге жол беріледі.
50. Сатып алу жəне (немесе) сату бағамы айырбастау пунктінің
жұмыс уақыты ішінде бағамдарды белгілеу туралы өкімнің негізінде
өзгерген жағдайда тізілімдер журналында қолма-қол шетел валютасын сатып алудың жəне (немесе) сатудың жаңа бағамы бойынша операцияларды жүргізу басталғанға дейін сатып алынған жəне
сатылған қолма-қол шетел валютасының көлемдері бойынша аралық
қорытынды жасалады. Айырбастау пунктінің жұмыс күні аяқталғаннан
кейін бір жұмыс күні ішінде жүргізілген операциялар бойынша
қорытындылар тізілімдер журналында көрсетіледі.
51. Айырбастау операциясын жүргізу бағамы бойынша 500 000
(бес жүз мың) теңге баламасынан асатын сомаға айырбастау операциялары бойынша тізілімдер журналында мыналар көрсетіледі:
клиенттің жеке басын куəландыратын құжаттың деректері (тегі, аты
жəне əкесінің аты (бар болса) (аты, əкесінің аты толық көрсетіледі),
құжаттың түрі, берілген күні, құжаттың нөмірі, қолданылу мерзімі);
клиенттің жеке сəйкестендіру нөмірі (бар болса);
клиенттің заңды мекенжайы.
Автоматтандырылған айырбастау пункті үшін бір рет жүргізілген
айырбастау операциясының сомасы айырбастау операциясын жүргізу
бағамы бойынша 500 000 (бес жүз мың) теңге баламасынан аспайды.
52. Бір шетел валютасын басқаға айырбастау тізілімдер журналында жəне Қағидаларда көзделген есептілік нысандары жасалған
кезде мынадай екі операция түрінде көрсетіледі:
айырбастау пунктінің бір шетел валютасын теңгеге осы айырбастау пунктінің осы валютаның түрін сатып алу бағамы бойынша
сатып алуы;
айырбастау пунктінің басқа шетел валютасын теңгеге осы айырбастау пунктінің осы валютаның түрін сату бағамы бойынша сатуы.
53. Айырбастау пунктіне айналыстағы ақша белгілерін қабылдау
кезінде номиналы жəне эмиссия жылдары бойынша шектеулер
қоюына, сондай-ақ КЖТҚҚ туралы заңның 13-бабында көзделген
жағдайларды қоспағанда, айырбастау пунктінде айырбастау операциясын жүргізу үшін қажетті сомада қолма-қол шетел валютасы жəне
қолма-қол ұлттық валюта болған кезде жеке тұлғаларға айырбастау
операциясын жүргізуден бас тартуға жол берілмейді.
Жеке тұлғаға айырбастау пунктінде сатып алу жəне (немесе)
сату бағамдары белгіленген қолма-қол ұлттық немесе қолма-қол
шетел валютасының болмауы себебінен айырбастау операциясын
жүргізуден бас тартылған жағдайда, айырбастау пунктінің кассирі жеке
тұлғаның талап етуі бойынша айырбастау пунктінде жоқ валютаның
түрін жəне сомасын, анықтама берілген күнді жəне уақытын көрсете
отырып, еркін нысандағы анықтаманы береді. Анықтамаға айырбастау пунктінің кассирі қол қояды жəне қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды
тұлғаның (оның филиалының) ішкі қағидаларында белгіленген
тəртіппен тіркеледі.
54. Айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті)
айырбастау операциясының жүргізілгенін «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) (бұдан əрі – Салық кодексі)
166-бабы 6-тармағының 2) тармақшасына сəйкес бақылау чегін бере
отырып растайды.
55. Уəкілетті ұйымның айырбастау пунктінің кассасын қолма-қол
ұлттық жəне (немесе) шетел валютасымен толықтыру уəкілетті банкпен қолма-қол шетел валютасын сатып алу шарты негізінде, жеке
тұлғалармен операциялар есебінен жəне уəкілетті банктің Валюталық
реттеу туралы заңның 7-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына сəйкес
уəкілетті ұйыммен жасаған қолма-қол шетел валютасын сатып алу
шарты негізінде жүзеге асырылады.
56. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлға шет мемлекеттерінің (мемлекеттер тобының) монеталарын сатып алу, сату жəне айырбастау
операцияларын жүргізу жөніндегі шешімді дербес қабылдайды.
57. Эмитенттің елінде заңды төлем құралы болып табылатын
қолма-қол шетел валютасын сатып алу жəне (немесе) сату кезінде,

сондай-ақ бұрынғы жылдары шығарылған қолма-қол шетел валютасын кейінгі жылдары шығарылған қолма-қол шетел валютасына
айырбастау кезінде комиссиялық сыйақы алынбайды.
58. Заңды төлем құралының негізгі белгілеріне банкнотта
эмиссиялаған банк атауының, нөмірі мен сериясының, цифрлармен жəне жазумен номиналының, бет жəне сырт жақтарының
негізгі суретінің, сондай-ақ қолдан жасаудан қорғау элементтерінің
(ультракүлгін сəуле түсіргенде көрінетін конфеттиді, қорғаныш
жіптерін, микромəтінді, люминесцирлейтін суреттерді қоса алғанда,
сутамғы белгі, магниттік белгілер, қағазға енгізілген түрлі-түсті
талшықтар жəне басқада қолдан жасаудан қорғау элементтері) болуы жатады.
Валютаның эмитент елі шығарылған банкноттарға өзге не қосымша
талаптар белгілеуі мүмкін.
Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлға (оның филиалы) банкноттардың
түпнұсқалығын жəне төлем жасауға қабілеттігін анықтау жөніндегі
анықтамалық жəне ақпараттық материалдарды осы өнім түрін
көбейтумен айналысатын тұлғалардан дербес сатып алады.
59. Мынадай бүлінулері:
1) шетел валютасы банкнотының бейнесін айқындауға мүмкіндік
беретін шамалы дəрежеде ескірген жəне ластанған;
2) егер жыртылған бөліктер сөзсіз бір шетел валютасының банкнотына тиесілі болса, желімделген жыртық бұрыштары немесе бөліктері
(көлемі 1 (бір) шаршы сантиметрден аспайтын) бар;
3) шетел валютасы банкнотының ені бойынша 1 (бір) сантиметрден,
ұзындығы, қиғаш сызығы бойынша 4 (төрт) сантиметрден аспайтын,
3 (үш) жыртықтан (оның ішінде желімделген) аспайтын;
4) егер олар шетел валютасы банкноттарының түпнұсқалығын
айқындауға кедергі келтірмесе жəне Қағидалардың 58-тармағында
көрсетілген белгілердің 50 (елу) пайызынан астам жаппаса, ұсақ
май жəне басқа да дақтар, жазбалар жəне мөртабандардың таңбасы
бар (шетел валютасы банкнотының тесілгені немесе шетел валютасы банкнотының түпнұсқа емес немесе үлгі болып табылатынын
куəландыратын мөртабандарды қоспағанда, 2 (екі) мөртабаннан,
жазбалардан аспайтын);
5) тесігінің диаметрі 1 (бір) миллиметрден аспайтын кемінде 2 (екі)
тесігі бар шетел валютасының банкноттары айналысқа жарамды
заңды төлем құралдары болып танылады.
60. Шетел валютасының банкноттары Қағидалардың 59-тармағында
көзделген талаптарға сəйкес келмесе жəне (немесе) мынадай
бүлінулері болса:
1) бөлшектеліп жыртылған (оның ішінде желімделген);
2) бастапқы түсін жоғалтқан немесе оңып кеткен;
3) жанған немесе күйдірілген;
4) тұтас немесе едəуір дəрежеде (айналысқа жарамды заңды
төлем құралының негізгі белгілерінің бірінің 50 (елу) пайыздан астамы) бояу, сия, май төгілген;
5) ультракүлгін сəуле түсіргенде қағаздың жылтырауына əкеп
соғатын сыртқы əсерлерге ұшыраған;
6) қасақана сипаттағы едəуір бүлінген (негізгі суреттері, атап
айтқанда адамдардың портреттері өзгерген, қорғаныш жібі жойылған,
едəуір жазбалардың болуы, оның ішінде ультракүлгін сəуле
түсіргенде көрінетін, 2 (екі) мөртабанның іздері жəне шетел валютасы банкнотының өтелгені туралы немесе түпнұсқа емес немесе үлгі
болып табылатыны туралы растайтын мөртабан, диаметрі 1 (бір)
миллиметрден астам 2 (екіден) артық тесіктері бар);
7) баспадан кеткен анық ақауы бар шетел валютасының банкноттары (сутамғы белгісінің немесе қорғаныш жіптің болмауы немесе дұрыс
орналаспауы, бейнелердің басылмауы немесе бұлыңғыр болуы);
8) геометриялық өлшемдердің азаюы жағына, сол сияқты ұлғаюы
жағына 3 (үш) миллиметрден артық өзгеруі;
9) шетел валютасының банкноты бейнесінің көрінбей кетуіне
əкеліп соғатын едəуір ескірген жəне (немесе) ластанған жерлері бар;
10) едəуір жұмсарған жəне (немесе) қаттылығын жоғалтқан шетел
валютасының банкноттары айналысқа жарамсыз болып танылады.
Тиісті шет мемлекеттің эмитент банкі жариялаған күнінен кейін
айналыстан шығарылған шетел валютасының банкноттары төлемге
жарамсыз деп танылады.
61. Төлемге жарамайтын, сондай-ақ айналысқа жарамсыз шетел валютасының банкнотын сатып алуды жəне ауыстыруды шетел
банктерімен тиісті шетел валюталарымен инкассолық операцияларды жүзеге асыру бойынша корреспонденттік қатынастары жəне (немесе) шарттық қатынастары бар уəкілетті банктер жүзеге асырады.
Уəкілетті банктер ауыстыру тəртібімен сатып алған жəне қабылдаған төлемге жарамайтын немесе айналысқа жарамсыз шетел
валютасының банкноттарын клиенттерге сатуға рұқсат етілмейді.
Көрсетілген банкноттар эмитент банктерге (шетел банктеріне) инкассоға жіберіледі немесе оларға қызмет көрсететін банктер арқылы
инкассоға тапсырылады.
Уəкілетті банктер өздерінің айырбастау пункттері арқылы төлемге
жарамайтын немесе айналысқа жарамсыз шетел валютасының банкноттарын инкассоға қабылдаған жағдайда клиенттерге комиссиялық
сыйақының мөлшері (клиенттің барлық шығыстары кіретін) жəне
эмитент банктердің көрсетілген шетел валютасының банкноттарын
айырбастаудан бас тарту мүмкіндігі туралы ескертеді, сондай-ақ клиенттен инкассоның талаптарына жазбаша келісім алады. Эмитент
банк (шетел банкі) жіберілген шетел валютасын айырбастаудан
бас тартқан жағдайда, уəкілетті банктер клиентке тиісті растайтын
құжаттарды ұсынады.
Төлемге жарамайтын немесе айналысқа жарамсыз шетел валютасының банкноттарын айырбастағаны, сатып алғаны, инкассоға
қабылдағаны үшін комиссиялық сыйақыны уəкілетті банктер дербес
белгілейді, бірақ ол айырбастауға (сатып алуға, инкассоға қабылдауға)
ұсынылатын шетел валютасы банкноттарының номиналдық құнының
10 (он) пайызынан аспауға тиіс.
7-тарау. Уəкілетті банктердің жəне уəкілетті ұйымдардың
қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы есептерді ұсыну
тəртібі
62. Уəкілетті банк (оның филиалы) ай сайын, есепті айдан кейінгі
айдың 7 (жетінші) күніне дейін (қоса алғанда) мерзімде Ұлттық Банкке
не Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидаларға 12-қосымшада
белгіленген əкімшілік деректер жинауға арналған «Айырбастау
пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы
есеп» нысанын ұсынады.
63. Уəкілетті ұйым (оның филиалы) ай сайын, есепті айдан кейінгі
айдың 7 (жетінші) күніне дейін (қоса алғанда) мерзімде Ұлттық Банкке
не Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидаларға 13-қосымшаға
сəйкес əкімшілік деректер жинауға арналған «Шетел валютасының
қозғалысы жəне айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау
операциялары туралы есеп» нысанын ұсынады.
64. Уəкілетті банк (оның филиалы), уəкілетті ұйым (оның филиалы)
ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін (қоса
алғанда) мерзімде Ұлттық Банкке не Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидаларға 14-қосымшаға сəйкес əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Баламасы 50 000 (елу мың) Америка Құрама Штаттарының
долларына тең немесе одан асатын сомаға қолма-қол шетел валютасын сатып алу жəне (немесе) сату туралы есеп» нысанын жібереді.
65. Уəкілетті ұйымның (оның филиалының) бастамасы бойынша барлық жұмыс істеп тұрған айырбастау пункттерінің қызметін
күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімге уақытша тоқтата тұрған
жағдайда Қағидалардың 63, 64 жəне 75-тармақтарында көзделген
есептерді ұсыну бүкіл есепті кезең ішінде жүргізілген операциялар
болмаған жəне Қағидалардың 35-тармағында көзделген тəртіппен
хабарламаны жіберген жағдайда талап етілмейді.
8-тарау. Ұлттық Банк шығарған тазартылған құйма алтынды
сатып алу жəне (немесе) сату операцияларын жүргізу
66. Уəкілетті ұйым тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне
(немесе) сату операцияларын өзінің айырбастау пункттері арқылы
Қағидаларда белгіленген тəртіппен жүзеге асырады.
Уəкілетті ұйымның айырбастау пунктінің кассасын тазартылған
құйма алтынмен толықтыру жеке тұлғалардан тазартылған құйма
алтынды сатып алу операциялары есебінен жəне тазартылған құйма
алтынды Ұлттық Банктен тиісті сатып алу-сату шартының негізінде
жүзеге асырылады.
Өзінің айырбастау пункттері арқылы тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату операцияларын жүзеге асыратын
уəкілетті ұйым осындай құймаларды сатып алу жəне (немесе) сату
құны бар мəліметтерді ақпараттық стендте орналастырады.
67. Тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату
кезінде уəкілетті ұйым ультракүлгін жарықта люминесценцияны
бақылауды қамтамасыз ететін техникалық құралды қолдану арқылы,
сондай-ақ кемінде 10 (он) есе үлкейтуді қамтамасыз ететін оптикалық
аспапты қолдана отырып тазартылған құйма алтынның арнайы
орауының тұтастығын жəне қорғау элементтерін тексереді.
68. Тазартылған құйма алтынды жеке тұлғалардан сатып алу жəне
(немесе) жеке тұлғаларға сату уəкілетті ұйымның тазартылған құйма
алтынның құнын белгілеу туралы өкімде белгілеген құны бойынша
жүзеге асырылады. Тазартылған құйма алтынның құнын белгілеу туралы өкімді міндетті түрде нөмірін, оны шығару күнін жəне уақытын
(сағатпен жəне минутпен белгіленетін) көрсете отырып, уəкілетті
ұйымның басшысы немесе осындай өкілеттіктер берілген өзге адам
шығарады.
Уəкілетті ұйым басшысының тазартылған құйма алтынның құнын
белгілеу туралы өкімдерді шығару өкілеттігін өзге адамға беру
уəкілетті ұйым басшысының бұйрығы негізінде ғана жүргізіледі.
69. Тазартылған құйма алтынның құнын белгілеу туралы өкімде
белгіленген тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе)
сату құны туралы ақпарат клиенттерге арналған ақпараттық стендте
оның бүкіл қолданылу кезеңі ішінде орналастырылады.
Айырбастау пунктінің кассасында тазартылған құйма алтын
болмаған жағдайда, оларды сату құны туралы ақпарат уəкілетті
ұйымның ақпараттық стендінде орналастырылмайды. Айырбастау
пунктінің кассасында қолма-қол ұлттық валюта болмаған жағдайда
тазартылған құйма алтынды сатып алу құны туралы ақпарат уəкілетті
ұйымның ақпараттық стендінде орналастырылмайды.
70. Уəкілетті ұйымның тазартылған құйма алтынды түрлері бойынша қабылдауға қатысты шектеулерді белгілеуіне, сондай-ақ айырбастау пунктінде мұндай операцияны жүргізу үшін қажетті қолма-қол
ұлттық валюта болған кезде жеке тұлғаларға осындай құймаларды
сатып алу жəне (немесе) сату операцияларын жүргізуіне қатысты бас
тартуына КЖТҚҚ туралы заңның 13-бабында көзделген жағдайларды
қоспағанда, жол берілмейді.
71. Айырбастау пунктінде қолма-қол ұлттық валютаның болмауына
байланысты жеке тұлғаға тазартылған құйма алтынды сатып алуына
қатысты бас тартылған жағдайда жəне уəкілетті ұйымның ақпараттық
стендінде осындай алтынды сатып алу құны туралы ақпарат болған
(Жалғасы 15-бетте)
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1.
2.
Электрондық почта ____________________________________
Телефондары_________________________________________
Факс _________________________________________________
Теңгемен банктік шоты _________________________________
(уəкілетті банк шотының нөмірі, атауы)
Осы арқылы мыналар:
көрсетілген барлық деректер лицензияны жəне лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша кез келген
ақпаратты жіберу үшін ресми байланыс деректері болып табылатыны;
өтініш берушіге лицензияланатын қызмет түрімен айналысуға сотта тыйым салынбағаны;
қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2017 жылдан ерте
емес шығарған «Өлшеуіш алтын құймалары. Техникалық талаптар»
2049-2010 ҚР СТ Қазақстан Республикасының ұлттық стандартына
сəйкес келетін сертификатталған өлшеуіш құймалардағы аффинирленген инвестициялық алтынды сатып алу жəне (немесе) сату бойынша қызметті жүзеге асыру уақытының барлық кезеңі ішінде айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті) басқа уəкілетті
ұйымның айырбастау пунктінің орналасқан орны болып табылатын
үй-жайда орналаспайтыны;
барлық қоса берілетін құжаттар (мəліметтер) жарамды болып табылатыны (сəйкес келетіні) расталады.

Моделі
(Атауы)

Зауыттық
нөмірі

Банкноттарды
ультракүлгін сəулемен
тексеру (қағаздың люминесценциясын тексеру
жəне өзге)
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

Банкноттарды
магниттік
белгілердің болуына тексеру
Иə
Иə

Жоқ
Жоқ

3. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің техникалық сипаттамалары*:
Моделі Зауыттық
Айырбастау
Жасалған айырбастау
(Атауы) нөмірі операцияларын
операциялары бойынша
түзетілмейтін ақпараттың оларды жасаған
күнделікті тіркеу
күннен бастап
5 (бес) жыл ішінде энергияға
тəуелсіз сақталуы
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ
4. Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық сипаттамалары*:
Атауы

Өндіруші
Айырбастау
(Жеткізуші) операцияларын
түзетілмейтін
күнделікті тіркеу

Иə

Жоқ

Жасалған айырбастау
операциялары бойынша ақпараттың оларды
жасаған күннен бастап
5 (бес) жыл ішінде
энергияға тəуелсіз
сақталуы
Иə
Жоқ

Бейнебақылау
жүйесінің
атауы

Өндіруші
(Жеткізуші)

5. Бейнебақылау жүйесінің техникалық сипаттамалары*:
30 (отыз)
Көру аймағында кассирдің
күнтізбелік
жұмыс аймағы мен клиенттің
күн ішінде
бейнебақылауда болуын
ақпаратты жазу қамтамасыз ету, сондай-ақ
мен сақтауды
бейнебақылау үшін бөгеттің
қамтамасыз ету болмауын қамтамасыз ететін
жерлерде орнату
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

Қоса берілген құжаттар:

Лицензиат: _____________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы,
мемлекеттік тіркеу орны, бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
Лицензиаттың филиалы*: _______________________________
(филиалдың атауы, филиалдың
орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
Айырбастау пунктінің орналасқан жері: ____________________
_____________________________________________________
(облыс, қала, аудан, көше, үй, қабат, сектор, блок)
Айырбастау пунктінің түрі:
айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті)
қажеттісін сызу

Осы лицензияның қосымшасы осы айырбастау пунктінің жұмыс
істеуі үшін негіз болып табылады.
Осы айырбастау пунктінің қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің ______________ филиалы бақылайды.
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалының
басшысы __________________________________ ________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
(қолы)
* Ескертпе: лицензиат орналасқан жердің өңірінен тыс қосымша
айырбастау пунктін ашу кезінде көрсетіледі
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
5-қосымша

Қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға
берілген қолданыстағы лицензияға қосымшаны алуға өтініш

Нысан
_________________________________________
(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалының атауы)
________________________________________
(басшының тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса)

Лицензиат: ____________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік тіркеу орны,
бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Біліктілік талаптарына сəйкестігі туралы мəліметтер:
1. Уəкілетті ұйымның жарғылық капиталына құрылтайшылардың
(қатысушылардың) қатысу үлесі:
1) жеке тұлғалар:
жеке басын куəландыратын құжаттың деректері, (тегі, аты жəне
əкесінің аты (бар болса), туған күні);
жеке сəйкестендіру нөмірі (резиденттер үшін);
тұрғылықты жері;
жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы)).
2) заңды тұлғалар:
заңды тұлғаның атауы;
орналасқан жері;
бизнес-сəйкестендіру нөмірі (резиденттер үшін);
жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы)).
2. Ақша белгілерінің түпнұсқалылығын айқындауға арналған
техникалық құралдардың сипаттамалары ***:
Банкноттарды ультракүлгін Банкноттарды магниттік
сəулемен тексеру (қағаздың белгілердің болуына
люминесценциясын тексеру
тексеру
жəне өзге)
Жоқ
Жоқ

3. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің техникалық сипаттамалары***:
Модель ЗауытАйырбастау
Жасалған айырбастау опера(Атауы)
тық операцияларын циялары бойынша ақпараттың
нөмірі түзетілмейтін оларды жасаған күннен бастап
күнделікті
5 (бес) жыл ішінде энергияға
тіркеу
тəуелсіз сақталуы
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ
4. Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық сипаттамалары***:
Атауы

Өндіруші
(Жеткізуші)

Айырбастау
Жасалған айырбастау
операоперациялары бойынша
ция-ларын
ақпараттың оларды жасаған
түзетілмейтін
күннен бастап
күнделікті
5 (бес) жыл ішінде энергияға
тіркеу
тəуелсіз сақталуы
Иə
Жоқ
Иə
Жоқ

Өндіруші
(Жеткізуші)

Бейне-бақылау
жүйесінің атауы

Иə

Жоқ

* Ескертпе: лицензиат орналасқан жердің өңірінен тыс орналасқан
айырбастау пунктіне арналған лицензияның қосымшасын қайта
ресімдеу туралы өтініш берген кезде көрсетіледі
** Ескертпе: айырбастау пунктінің үй-жайы орналасатын мекенжай,
айырбастау пункті көпфункционалды үйлер мен ғимараттарда (оның
ішінде теміржол вокзалдарында, əуежайларда, іскерлік жəне сауда
орталықтарында) орналасқан жағдайда, айырбастау пунктінің орналасқан
жерін нақтылайтын деректер (мысалы, қабаты, секторы, блогы)
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
6-қосымша
Нысан
Уəкілетті ұйымның құрылтайшылары (қатысушылары)
туралы мəліметтер
_______________________________________________________
(уəкілетті ұйымның атауы)
1. Жеке тұлғалар:

Көру аймағында кассирдің жұмыс
аймағы мен клиенттің бейнебақылауда болуын қамтамасыз
ету, сондай-ақ бейнебақылау үшін
бөгеттің болмауын қамтамасыз
ететін жерлерде орнату
Иə

Жарғылық
капиталдағы үлесі
%-бен
сомасы

2. Заңды тұлғалар:
Р/с
№

Осы арқылы мыналар:
көрсетілген барлық деректер лицензияны жəне лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша
кез келген ақпаратты жіберу үшін ресми байланыс деректері болып
табылатыны;
қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2017 жылдан ерте емес шығарған «Өлшеуіш алтын құймалары. Техникалық
талаптар» 2049-2010 ҚР СТ Қазақстан Республикасының ұлттық
стандартына сəйкес келетін сертификатталған өлшеуіш құймалардағы
аффинирленген инвестициялық алтынды сатып алу жəне (немесе)
сату бойынша қызметті жүзеге асыру уақытының барлық кезеңі ішінде
айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті) басқа
уəкілетті ұйымның айырбастау пунктінің орналасқан орны болып табылатын үй-жайда орналаспайтыны;
барлық қоса берілетін құжаттар (мəліметтер) жарамды болып табылатыны (сəйкес келетіні) расталады.
Өтініш берушінің уəкілетті тұлғасы:
__________ _____________________________________ _________
(қолы)
(лауазымы)
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
* Ескертпе: лицензиат орналасқан жердің өңірінен тыс қосымша
айырбастау пунктін ашу кезінде көрсетіледі
** Ескертпе: айырбастау пунктінің үй-жайы орналасатын мекенжай, айырбастау пункті көпфункционалды үйлер мен ғимараттарда
(оның ішінде теміржол вокзалдарында, əуежайларда, іскерлік жəне
сауда орталықтарында) орналасқан жағдайда, айырбастау пунктінің
орналасқан жерін нақтылайтын деректер (мысалы, қабаты, секторы, блогы)
*** автоматтандырылған айырбастау пункті ашылған жағдайда
толтырылмайды
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
3-қосымша
Нысан
Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға арналған лицензия
20___ жылғы «____» ________________№ ____
Лицензиат: ____________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік
тіркеу орны, бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
Лицензиар: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ________
филиалы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің __________ филиалы
уəкілетті ұйымға валюталық бақылау агентінің функциясын жүктейді.
Осы лицензия шектелмеген мерзімге бір данада беріледі жəне
басқа тұлғаларға берілмейді.
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалының
басшысы ____________________________________ ___________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
(қолы)

1. _________ қызметін бастау туралы
(айырбастау пунктін ашу туралы)
__________ қызметін тоқтату туралы
(айырбастау пунктін жабу туралы)
__________ деректердің өзгеруі туралы
2. Уəкілетті банктің (уəкілетті банктің аумақтық филиалының) атауы
______________________________________________________
3. Уəкілетті банктің (оның филиалының) орналасқан жері ______
4. Уəкілетті банктің (оның филиалының) бизнес-сəйкестендіру
нөмірі ___________________________________________________
5. Айырбастау пунктінің түрі:
айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті)
қажеттісін сызу
6. Айырбастау пунктінің (автоматтандырылған айырбастау
пунктінің) орналасқан жері__________________________________
7. Уəкілетті банктің айырбастау пунктіндегі операциялық кассалар
саны _____________________________________________________
8. Уəкілетті банктің айырбастау пунктінің куəлігінің не жазбаша
растамасының нөмірі жəне күні ______________________________
9. Уəкілетті банк (оның филиалы) осы хабарлама арқылы
_____________________ мекенжайда орналасқан ______________
____________________________________ айырбастау пунктінің
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларының (бұдан əрі
– Қағидалар) талаптарына сəйкестігін растайды
Хабарлама берушінің уəкілетті тұлғасы:
__________ ___________________________________ ________
(лауазымы)
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
8-қосымшаны толтыру бойынша нұсқаулар
Уəкілетті банктің айырбастау пунктін (автоматтандырылған айырбастау пунктін) ашқан кезде осы қосымшаның 8-тармағын қоспағанда,
Қағидаларға 8-қосымшаның барлық тармақтарын толтыра отырып,
айырбастау пункті қызметінің басталғандығы туралы хабарлама
жіберіледі.
Уəкілетті банктің айырбастау пунктін (автоматтандырылған айырбастау пунктін) жапқан кезде Қағидаларға 8-қосымшаның барлық
тармақтарын толтыра отырып, уəкілетті банктің айырбастау пунктінің
қызметін тоқтату туралы хабарлама жіберіледі.
Айырбастау пункті қызметінің басталғандығы туралы бұрын
берілген хабарламада көрсетілген, толтыруға міндетті мəліметтер
өзгерген кезде Қағидаларға 8-қосымшаның барлық тармақтарын толтыра отырып, деректердің өзгергендігі туралы хабарлама жіберіледі.
Қағидаларға 8-қосымшаның 6-тармағында айырбастау пункті
көп функциялы мақсаттағы үйлер мен ғимараттарда (оның ішінде
теміржол вокзалдарында, əуежайларда, іскерлік жəне сауда
орталықтарында) орналастырылған жағдайда айырбастау пункті
орналастырылған жерді (мысалы, қабат, сектор, блок) нақтылайтын
деректерді көрсете отырып айырбастау пункті орналастырылатын
мекенжай көрсетіледі.
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
9-қосымша
Нысан

Жарғылық
капиталдағы үлесі
%-бен сомасы

Осы арқылы, уəкілетті ұйымның құрылтайшылары (қатысушылары)
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларының 6-тармағының
талаптарына сəйкес екендігін растайды
Басшы ______________
(қолы)
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
7-қосымша
Нысан
қала _____________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ____________ филиалы
______________________________________________________
(уəкілетті банктің (уəкілетті банк филиалының) атауы)
_______ жылғы №____ _____________ айырбастау пункті
қызметінің басталғандығы (деректерінің өзгеруі, қызметінің тоқтатылғандығы) туралы хабарламаны алғандығын растайды.
_________ жылғы ________ айырбастау пунктінің тіркеу деректері.
Айырбастау пунктінің мекенжайы _________________________
_____________________________________________________
Осы айырбастау пунктінің қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің _____________ филиалы бақылайды.
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалының
басшысы
______________________________ _______
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
Мөр орны
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
10-қосымша
Нысан
Айырбастау пунктінің клиенттеріне арналған ақпарат
______________________________________________________
(қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлғаның (оның филиалының)
атауы мен орналасқан жері)

Жоқ

Қоса берілген құжаттар:
1.
2.

Уəкілетті банктің айырбастау пунктінің қызметінің
басталғандығы немесе тоқтатылғандығы туралы хабарлама
(қабылданатын шешімге байланысты көрсетіледі)

Шығыс № _________
____ жылғы «____» _________

Өтініш берушінің уəкілетті тұлғасы:
__________ ____________________________________
(лауазымы)
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Р/с
№

№ ____

Жазбаша растау

Қоса берілген құжаттар:
1.
2.
…………

5. Бейнебақылау жүйесінің техникалық сипаттамалары***:
30 (отыз)
күнтізбелік
күн ішінде
ақпаратты жазу
мен сақтауды
қамтамасыз ету

20 ___ жылғы «____» _____________

Қайта ресімдеу негіздемесі: _____________________________

Орналасқан жері

Иə
Иə

Мына мекенжайда орналасқан айырбастау пунктіне ____________
жылғы № _____ лицензияны жəне (немесе) __________ жылғы №
_____ лицензияға __________ жылғы № _____ қосымшаны қайта
ресімдеуді сұраймын **:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Бизнессəйкестендіру
нөмірі (резиденттер үшін)

Жоқ
Жоқ

Лицензиаттың филиалы*: _______________________________
(филиалдың атауы, филиалдың
орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Ұйымдыққұқықтық нысан

Иə
Иə

Лицензиат:
_____________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік тіркеу орны,
бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Тұрғылықты жері

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға берілген лицензияның нөмірі мен күні:_____________
Мына мекенжай **:_____________________________________
бойынша орналасқан айырбастау пунктіне (автоматтандырылған
айырбастау пункті) (қажетін көрсету) қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыруға берілген қолданыстағы
лицензияға қосымша беруді сұраймын

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға арналған лицензияны жəне (немесе) қолмақол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға арналған лицензияның қосымшасын қайта
ресімдеуге арналған өтініш

Тегі, аты, əкесінің
аты (бар болса)

Лицензиаттың филиалы*: _______________________________
(филиалдың атауы, филиалдың орналасқан жері,
бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Жеке сəйкестендіру
нөмірі (резиденттер
үшін)

Нысан
____________________________________
(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалының атауы)
____________________________________________
(басшының тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса))

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға лицензияны жəне лицензияға қосымшаны
алуға арналған өтініш

2. Ақша белгілерінің түпнұсқалылығын айқындауға арналған
техникалық құралдардың сипаттамалары*:

Нысан
______________________________________________________
(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалының атауы)

20___ жылғы «____» _______________№ ______ қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға
арналған лицензияға
20___ жылғы «____» ________________№ ____ қосымша

Жеке басын
куəландыратын
құжаттың деректері

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
2-қосымша

Нысан

(Қайда) ________________________________________________
(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалының атауы)
(Кімнен) _______________________________________________
(заңды тұлғаның атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі,
орналасқан жері)
Айырбастау пунктін (автоматтандырылған айырбастау пунктін)
(қажетін көрсету) мына мекенжай бойынша:
_____________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көшесінің
атауы, үйінің (ғимаратының) (стационарлық үй-жайының) нөмірі,
сондай-ақ қабаты, секторы, блогы жəне басқалары (бар болса) ашу
үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға лицензияны жəне лицензияға қосымшаны беруді
сұраймын
Біліктілік талаптарына сəйкестігі туралы мəліметтер:
1. Уəкілетті ұйымның жарғылық капиталына (құрылтайшылардың)
қатысушылардың қатысу үлесі:
1) жеке тұлғалар:
жеке басын куəландыратын құжаттың деректері, (тегі, аты жəне
əкесінің аты (бар болса), туған күні);
жеке сəйкестендіру нөмірі (резиденттер үшін);
тұрғылықты жері;
жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы)).
2) заңды тұлғалар:
заңды тұлғаның атауы;
бизнес-сəйкестендіру нөмірі (резиденттер үшін);
орналасқан жері;
жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы)).

Нысан

Заңды тұлғаның
атауы

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
1-қосымша

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
8-қосымша

Туған күні

* автоматтандырылған айырбастау пункті ашылған жағдайда толтырылмайды

9-тарау. Өтпелі ережелер
77. Уəкілетті банкке бұрын берілген айырбастау пунктінің куəлігі
Қағидаларға сəйкес алынған Ұлттық Банктің аумақтық филиалының
жазбаша растауы болып табылады.
Қағидалар қолданысқа енгізілген күннен бастап айырбастау пункті
қызметінің басталуы туралы хабарламада көрсетілген деректердің
өзгергені туралы уəкілетті банктің хабарламасы түскен кезде Ұлттық
Банктің аумақтық филиалы уəкілетті банкке бұрын берілген айырбастау пункті куəлігінің нөмірі мен күнін сақтай отырып жазбаша растау жолдайды.

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
4-қосымша

Лицензиар: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ________
филиалы

Өтініш берушінің уəкілетті тұлғасы:
__________ ______________________________________
(лауазымы)
(тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса)

Зауыттық
нөмірі

кезде, айырбастау пунктінің кассирі жеке тұлғаның талап етуі бойынша осындай алтынның түрін, тазартылған құйма алтынның құнын
белгілеу туралы өкімге сəйкес оның құнын жəне айырбастау пунктінде
жоқ ұлттық валюта сомасын, анықтама берілген күнді жəне уақытын
көрсете отырып, еркін нысандағы анықтаманы береді. Анықтамаға
уəкілетті ұйымның айырбастау пунктінің кассирі қол қояды жəне
уəкілетті ұйымның ішкі қағидаларында белгіленген тəртіппен тіркеледі.
72. Уəкілетті ұйымның айырбастау пункті Салық кодексінің 166бабы 6-тармағының 2) тармақшасына сəйкес тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату операциясының жүргізілгенін
бақылау чегін бере отырып растайды.
73. Уəкілетті ұйымның айырбастау пунктінде əрбір жүргізілетін
тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату операциясы Қағидаларға 15-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банк шығарған тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату операцияларын есепке алатын
электрондық журналында (бұдан əрі – тазартылған құйма алтынмен
жүргізілген операцияларды есепке алу журналы) есепке алынады.
Тазартылған құйма алтынмен жүргізілетін операцияларды есепке
алу журналы жүргізілген операциялар бойынша ақпараттың олар
жүргізілген күннен бастап бес жыл ішінде түзетілмей тіркелуін жəне
энергияға тəуелсіз сақталуын қамтамасыз ететін бағдарламалық
қамтамасыз ету (аппараттық-бағдарламалық кешен) шеңберінде
уəкілетті ұйымның айырбастау пунктінің əрбір операциялық кассасында бөлек жүргізіледі.
Тазартылған құйма алтынмен жүргізілетін сомасы 2 000 000 (екі
миллион) теңгеден асатын операциялар бойынша тазартылған құйма
алтынмен жүргізілетін операцияларды есепке алу журналында мыналар көрсетіледі:
клиенттің жеке басын куəландыратын құжаттың деректері (тегі,
аты, əкесінің аты (бар болса) (аты мен əкесінің аты толық көрсетіледі),
құжаттың түрі, берілген күні, құжаттың нөмірі, қолданылу мерзімі);
клиенттің жеке сəйкестендіру нөмірі (бар болса);
клиенттің заңды мекенжайы.
74. Тазартылған құйма алтын құнының өзгеруі мұндай алтынның
құнын белгілеу туралы жаңа өкімді шығару негізінде ғана жүзеге
асырылады. Бұл ретте тазартылған құйма алтынның құнын белгілеу
туралы жаңа өкімнің қолданылуы басталғаннан бастап алдынғы
өкімнің күші жойылады.
Уəкілетті ұйымның айырбастау пунктінің жұмыс уақыты барысында тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату құнын
өзгертетін жаңа өкімді шығарған жағдайда тазартылған құйма алтынмен операцияларды есепке алу журналында мұндай алтынмен
жасалған операциялардың көлемдері бойынша аралық қорытынды
жаңа құнымен операцияларды жүргізу басталғанға дейін жасалады.
Уəкілетті ұйымның айырбастау пунктінің жұмыс уақыты аяқталғаннан
кейін тазартылған құйма алтынмен операцияларды есепке алу
журналында жұмыс күні ішінде жүргізілген операциялар бойынша
қорытындылар көрсетіледі.
75. Уəкілетті ұйым (оның филиалы) есепті айдан кейінгі айдың
10 (онына) дейін (қоса алғанда) Ұлттық Банкке не Ұлттық Банктің
аумақтық филиалына Қағидаларға 16-қосымшаға сəйкес əкімшілік
деректер жинауға арналған «Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі шығарған тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе)
сату бойынша айырбастау пункттері арқылы жүргізілген операциялар
туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – тазартылған құйма алтынмен
операциялар туралы есеп) береді.
76. Уəкілетті ұйым бүтін арнайы ораудағы тазартылған құйма
алтынды сатып алу жəне (немесе) сату операцияларын жүргізеді.
Арнайы орауы ашылған, сондай-ақ арнайы орауы жоқ тазартылған
құйма алтынды сатуға жол берілмейді.
Арнайы орауы ашылған, сондай-ақ арнайы орауы жоқ тазартылған
құйма алтынды қабылдауды Ұлттық Банкпен оларды сатып алуға
шарттық қатынастары бар уəкілетті ұйымдар жүзеге асырады.
Арнайы орауы ашылған, сондай-ақ арнайы орауы жоқ тазартылған
құйма алтын жеке тұлғаның өтініші бойынша Ұлттық Банкке сатып
алуы үшін жіберіледі.
Арнайы орауы ашылған, сондай-ақ арнайы орауы жоқ тазартылған
құйма алтын қабылданған жағдайда уəкілетті ұйым жеке тұлғаны оны
сатып алу мақсатында Ұлттық Банкке мұндай алтынды жібергені үшін
комиссиялық сыйақы алынатыны туралы ескертеді.
Жеке тұлғаға арнайы орауы ашылған жəне (немесе) арнайы орауы
жоқ тазартылған құйма алтынды қабылдау туралы еркін нысанда жазбаша анықтама (бұдан əрі – анықтама) беріледі. Жазбаша анықтамаға
уəкілетті ұйымның (оның филиалының) басшысы немесе мұндай
өкілеттік берілген өзге адам қол қояды. Арнайы орауы ашылған жəне
(немесе) арнайы орауы жоқ тазартылған құйма алтынды қабылдау
туралы жазбаша анықтамаға қол қоюға уəкілетті ұйым басшысының
өкілеттіктерін беру тек уəкілетті ұйым басшысының бұйрығының
негізінде жүргізіледі.
Уəкілетті ұйым оларды сатып алу мақсатымен арнайы орауы
ашылған жəне (немесе) арнайы орауы жоқ тазартылған құйма алтынды Ұлттық Банкке жібергені үшін тазартылған құйма алтынның номиналды құнының 10 (он) пайызынан аспайтын комиссиялық сыйақыны
дербес белгілейді.

Модель
(Атауы)

(Жалғасы. Басы 14-бетте)

15

Лицензияның нөмірі жəне күні
______________________________________________________
_________________________________________________________
Осы айырбастау пунктінің қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің ________________ филиалы бақылайды.
Айырбастау пунктінің жұмысына қатысты ескертулер болған кезде
шағымдар мына мекенжай бойынша:
______________________________________________________
________________________________________________________
(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банктің аумақтық филиалының
пошталық мекенжайы) жіберілсін.
Шағымды қарау үшін онда мынадай мəліметтерді хабарлауды
сұраймыз:
өтініш берушінің тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса);
жеке сəйкестендіру нөмірі;
өтініш берушінің мекенжайы;
айырбастау пунктінің мекенжайы;
осы айырбастау пунктін ашқан, айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлғаның (оның филиалының)
атауы;
шағымның мазмұны;
айырбастау пункті бұзушылыққа жол берген күн жəне уақыт;
айырбастау пункті кассирінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса).
Шағымды беру үшін өтініш берушінің қолтаңбасы қажет.
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
11-қосымша

күні ____________

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға арналған лицензияны жəне (немесе) қолмақол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға арналған лицензияға қосымшалардың
қолданылуын айыру (тоқтата тұру) туралы шешім
(қабылданатын шешімге байланысты көрсетіледі)
________________________________________________________
(талаптары бұзылған нормативтік құқықтық
актілердің нормалары көрсетілсін)
көзделген талаптарды бұзғаны үшін, «Қазақстан Республикасындағы
банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы
Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабын басшылыққа ала отырып
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің _________ филиалы ШЕШТІ:
1. «______» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне (бұдан əрі –
ЖШС) берілген ______ № ____ қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензия жəне
(немесе) ______ № ____ қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензияға қосымшалар
қолданыстан______ мерзімге* айырылсын (қабылданатын шешімге
байланысты көрсетіледі) (қолданылуы тоқтатыла тұрсын).
2. ___________________________бөлімі (бөлім басшысының тегі,
аты жəне əкесінің аты (бар болса)) осы шешімнің көшірмесін ЖШС-не
орындау үшін жіберсін (тапсырсын).
3. Осы шешімнің орындалуын өзім бақылаймын.
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалының
басшысы ________ ________________________________
(қолы)
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Мөр орны
* Ескертпе: лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшалардың
қолданылуын тоқтата тұру туралы шешімдер қабылданған жағдайда
көрсетіледі жəне ЖШС осы шешімнің көшірмесін алған күннен бастап есептеледі.

Нысан
Сатып алынған жəне сатылған
қолма-қол шетел валютасы тізілімдерінің
ЖУРНАЛЫ
Айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды
тұлғаның (оның филиалының) атауы, бизнес- сəйкестендіру нөмірі
_____________________________________________________
Уəкілетті ұйымның қолданыстағы лицензиясының қолданыстағы
қосымшасының (уəкілетті банктің айырбастау пункті куəлігінің немесе жазбаша растаудың) (уəкілетті банк осындай куəлікті немесе
осындай растауды алғаннан кейін) нөмірі_______________________
_______________________________________________________
20___ жылғы «_____» ______________
Айырбастау пунктінің операциялық _____________________ теңге
кассасындағы күн басындағы қалдық* ________________________
(валюталардың барлық түрлері бойынша)
Айырбастау пунктінің операциялық ______________________ теңге
кассасындағы күн соңындағы қалдық* _________________________
(валюталардың барлық түрлері бойынша)
*Айырбастау операцияларын өзге де банк операцияларымен қоса
жүргізген кезде толтырылмайды
Өкімнің қолда- Басшы
USD
EUR
...
нылуының
өкімінің Сатып Сату Сатып Сату Сатып Сату
басталған күні нөмірі
алу
алу
алу
мен уақыты мен күні
20___ жылғы «___» ___________ сатып алынған жəне сатылған
қолма-қол шетел валютасының тізілімі
(Жалғасы 16-бетте)

RESMI

«Шетел валютасының қозғалысы жəне айырбастау пункттері
арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп»

Есепті кезең: 20__ жылғы __________
Индексі: NIV_UB
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: уəкілетті банк (оның филиалы)
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
орталық аппараты немесе аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетісіне)
дейін (қоса алғанда)

CNY

GBP

RUB

EUR

оның ішінде валюталар түрі
бойынша
Басқа да
валюталар (шетел
валютасының түрін
көрсетіңіз)

USD

Барлық валюталар

Көрсеткіштің атауы

Жол коды

Нысан
_____________________________________________________
уəкілетті банктің (оның филиалының) атауы

А
Б
1 2 3 4 5 6
(...)
1-бөлім. Жеке тұлғалардан қолма-қол шетел валютасын сатып
алу бойынша операциялар
Сатып алынған қолма110
қол шетел валютасы,
барлығы
оның ішінде
111
бейрезиденттер
Қолма-қол шетел валю- 210
тасын сатып алу бойынша операциялар саны
оның ішінде сомаға:
бір миллион теңгеге (қоса 211
алғанда) дейін
екі миллион теңгеден
212
астам
Ең төмен сатып алу
311 X
X
бағамы
Ең жоғары сатып алу
312 X
X
бағамы
2-бөлім. Жеке тұлғаларға қолма-қол шетел валютасын сату
бойынша операциялар
Сатылған қолма-қол ше- 120
тел валютасы, барлығы
оның ішінде бейрези121
денттер
Қолма-қол шетел валю- 220
тасын сату бойынша операциялар саны
оның ішінде сомаға:
бір миллион теңгеге (қоса 221
алғанда) дейін
екі миллион теңгеден
222
астам
Ең төмен сату бағамы
321 X
X
Ең жоғары сату бағамы
322 X
X
20___ жылғы «____» _____________________
Басшы _______________________________ _________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
Орындаушы ______________________________ _________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Айырбастау
пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары
туралы есеп» нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау
операциялары туралы есеп» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
1. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған «Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабының
9) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды уəкілетті банк (оның филиалы) Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру қағидаларының 11-қосымшасына сəйкес толтырылатын Сатып алынған жəне сатылған қолма-қол шетел валютасы
тізілімдерінің есепті айдағы деректері бойынша ай сайын жасайды.
4. Нысанды жасау кезінде теңгемен берілген есеп айырысуларда
Сатып алынған жəне сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімінің
6 жəне 8-бағандарына сəйкес көрсетілген теңгемен айырбастау
операциясының сомасы пайдаланылады.
5. Есептік кезеңде деректер болмаған жағдайда Нысан нөлдік
мəндермен ұсынылады.
6. Деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті ұсынуға
берілген мерзім өткеннен кейін алты ай ішінде енгізіледі.
2. Нысанды толтыру
7. Есептің 1-бағанында уəкілетті банктің (оның филиалының) айырбастау пункттері есепті кезеңде айырбастау операцияларын жүзеге
асырған шетел валюталарының барлық түрлері бойынша деректер
беріледі. Айырбастау операцияларының көлемі бойынша жиынтық
деректер теңгемен есептелінеді.
8. 1-бағанда 110, 111, 120, 121-жолдар бойынша деректер бүтін
мəнге дейін дөңгелектеніп, мың теңгемен толтырылады (бес жүз
теңгеден кем деректер нөлге дейін, бес жүзден бір мың теңгеге дейін
– бірге дейін дөңгелектенеді).
9. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда деректер Америка Құрама Штаттары
доллары (USD), еуро (EUR), Ресей рублі (RUB), Қытай юані (CNY),
ағылшын фунт стерлингі (GBP) бойынша беріледі, ал одан əрі
нөмірленген бағандарда уəкілетті банктің (оның филиалының) айырбастау пунктері есепті кезеңде айырбастау операцияларын жүзеге
асырған валюталардың қалған түрлері бойынша деректер беріледі.
10. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда жəне одан əрі нөмірленген бағандарда
110, 111, 120, 121-жолдар бойынша деректер тиісті валютаның
бірлігінде ұсынылады.
Егер айырбастау пунктері есепті кезеңде 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда
көрсетілген қандай да бір валюталармен айырбастау операцияларын
жүргізбесе, онда тиісті баған толтырылмайды.
11. 210, 211, 212, 220, 221, 222-жолдар есептеу бірлігінде толтырылады.
12. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда жəне одан əрі нөмірленген бағандарда
311, 312, 321 жəне 322-жолдар бойынша тиісті шетел валютасының
бағамы көрсетіледі. 311 (321) жол бойынша тиісті бағанда уəкілетті
банктің (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін есепті айда
теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел валютасы
бағамдарының ең төменгісі көрсетіледі, 312 (322) жол бойынша –
уəкілетті банктің (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға арналған лицензияның нөмірі жəне күні
_____________________________________________________

Есепті кезеңнің
басындағы шетел
валютасының қалдығы
(410 = 411 + 412)
оның ішінде:
кассадағы қолма-қол
шетел валютасы (айырбастау пункттерінің кассасын қоса алғанда)
уəкілетті банктердегі
(уəкілетті банктерді
көрсету) валюталық
шоттардағы шетел
валютасы
__________________
____________________

CNY

410

411

2. Нысанды толтыру
1 жəне 2-бөлімдер бойынша
7. Есепті қалыптастыру кезінде теңгемен берілген деректер үшін
есептеулерде Сатып алынған жəне сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімінің тиісінше 6 жəне 8-бағандарында көрсетілген теңгемен
айырбастау операциясы сомасының баламасы пайдаланылады.
8. Есептің 1-бағанында («Х» белгісімен белгіленген жолдарды
қоспағанда) уəкілетті ұйымның (оның филиалының) айырбастау
пункттері есепті кезеңде айырбастау операцияларын жүзеге асырған
шетел валюталарының барлық түрлері бойынша деректер беріледі.
Айырбастау операцияларының көлемдері бойынша жиынтық деректер теңгемен есептеледі.
9. 1-бағанда кодтары 110, 111, 120, 121-жолдар бойынша деректер
бүтін мəнге дейін дөңгелектеніп, мың теңгемен толтырылады (бес
жүз теңгеден кем деректер нөлге дейін, бес жүзден бастап бір мыңға
дейінгі – бірге дейін дөңгелектенеді).
10. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда деректер АҚШ доллары (USD), еуро
(EUR), Ресей рублі (RUB), Қытай юані (CNY), ағылшын фунт стерлингі
(GBP) бойынша беріледі, ал одан əрі нөмірленген бағандарда уəкілетті
ұйымның (оның филиалының) айырбастау пункттері есепті кезеңде
айырбастау операцияларын жүзеге асырған валюталардың қалған
түрлері бойынша деректер келтіріледі.
11. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда жəне одан əрі нөмірленген бағандарда
110, 111, 120, 121-жолдар бойынша деректер тиісті валютаның
бірлігінде беріледі.
Егер айырбастау пунктері есепті кезеңде 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда
көрсетілген қандай да бір валютамен айырбастау операцияларын
жүргізбесе, онда тиісті баған толтырылмайды.
12. 210, 211, 212, 220, 221, 222-жолдар шоттың бірлігімен толтырылады.
13. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда жəне 311, 312, 321 жəне 322-жолдар
бойынша одан əрі нөмірленген бағандарда тиісті шетел валютасының
бағамы көрсетіледі. 311 (321)-жол бойынша тиісті бағанда уəкілетті
ұйымның (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін есепті
кезеңде теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел валютасы бағамдарының ең төменгісі көрсетіледі; 312 (322)-жол бойынша
– уəкілетті ұйымның (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін
есепті кезеңде теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел
валютасы бағамдарының ең жоғарғысы көрсетіледі.
14. Есептің 1 жəне 2-бөлімдерін толтыру кезінде барлық бағандар
бойынша мына талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:
коды 111-жол ≤ коды 110-жол;
коды 121-жол ≤ коды 120-жол;
коды 210-жол ≥ коды 211-жол + коды 212-жол;
коды 220-жол ≥ коды 221-жол + коды 222-жол.
3-бөлім бойынша
15. Есептің 3-бөлімінде 1-баған толтырылмайды.
16. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда жəне одан əрі нөмірленген бағандарда
жолдар бойынша деректер тиісті валютаның мың бірлігімен беріледі.
17. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда жəне одан əрі нөмірленген бағандарда
423 жəне 433-жолдар бойынша деректер мың бірлікке айналдырылған
тиісінше 110 жəне 120-бағандардағы деректерге тең болуға тиіс.
18. Есептің 3-бөлімін толтырған кезде 2, 3, 4, 5, 6-бағандар жəне
410, 420, 430, 440-жолдар бойынша одан əрі нөмірленген бағандар
бойынша тиісті көрсеткіштердің атауында көрсетілген талаптарды
орындау қамтамасыз етіледі.
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
14-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

412

«Баламасы 50 000 (елу мың) Америка Құрама Штаттарының
долларына тең немесе одан асатын сомаға қолма-қол шетел
валютасын сатып алу жəне (немесе) сату туралы есеп»
Есепті кезең: __ жылғы __________

Есепті кезеңде түскен
шетел валютасы
(420 > = 421 + 422 + 423
+ 424).
оның ішінде:
уəкілетті банктерден
сатып алынған шетел
валютасы
уəкілетті банктерден
алынған қарыздар
(уəкілетті
банктерді көрсетіңіз)
___________________
___________________

420

айырбастау пункттері
арқылы жеке
тұлғалардан сатып
алынғаны
басқа да түсімдер
Жұмсалған шетел валютасы
(430 > = 431 + 432 + 433
+ 434)
оның ішінде:
уəкілетті банкке
(уəкілетті банктің атауын
көрсету) сатылған шетел валютасы
___________________
___________________
___________________
уəкілетті банктердің
(уəкілетті банктің атауын көрсету) өтелген
қарыздары
___________________
___________________

423

айырбастау пункттері
арқылы жеке тұлғаларға
сатылған қолма-қол шетел валютасы
басқа да шығыстар
Есепті кезеңнің
соңындағы шетел
валютасының қалдығы
(440 = 441 + 442)
оның ішінде:
кассадағы қолма-қол
шетел валютасы (айырбастау пункттерінің кассасын қоса алғанда)
уəкілетті банктердегі
(уəкілетті банктерді
көрсету) валюталық
шоттардағы шетел валютасы
____________________
_____________________

GBP

оның ішінде валюталар
түрлері бойынша
Басқа да
валютаКөрсеткіштің атауы
лар (шетел
валютасының түрін
көрсетіңіз)
А
Б
1 2 3 4 5 6
(...)
1-бөлім. Жеке тұлғалардан қолма-қол шетел валютасын сатып
алу бойынша операциялар
Сатып алынған қолма- 110
қол шетел валютасы,
барлығы
оның ішінде
111
бейрезиденттер
Қолма-қол шетел валю- 210
тасын сатып алу бойынша операциялардың
саны
оның ішінде сомаға:
211
бір миллион теңгеге
(қоса алғанда) дейін
екі миллион теңгеден
212
астам
Ең төменгі сатып алу
311
X
X
бағамы
Ең жоғарғы сатып алу
312
Х
X
бағамы
2-бөлім. Жеке тұлғаларға қолма-қол шетел валютасын сату бойынша операциялар
Сатылған қолма-қол ше- 120
тел валютасы, барлығы
оның ішінде
121
бейрезиденттер
Қолма-қол шетел ва220
лютасын сату бойынша
операциялар саны
оның ішінде сомаға:
221
бір миллион теңгеге
(қоса алғанда) дейін
екі миллион теңгеден
222
астам
Ең төменгі сату бағамы 321
X
X
Ең жоғарғы сату бағамы 322
X
X
3-бөлім. Шетел валютасының қозғалысы туралы есеп
RUB

«Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау
операциялары туралы есеп»

_____________________________________________________
уəкілетті ұйымның (оның филиалының) атауы

EUR

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Нысан

USD

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
12-қосымша

Индексі: NIV_UО
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: уəкілетті ұйым (оның филиалы)
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
орталық аппараты немесе аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетісіне)
дейін (қоса алғанда)

Барлық валюталар

Ескертпе:
*– айырбастау операциясын жүргізген кезде клиент берген
құжаттарға сəйкес көрсетіледі: 1 – резиденттер үшін (Қазақстан
Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасында тұрақты
тұруға берілген рұқсат негізінде Қазақстан Республикасында тұрақты
тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар), 2 – бейрезидентер үшін, 0 – жүргізілуі кезінде жеке басын куəландыратын құжат
ұсынылмаған, 500 000 (бес жүз мың) теңгеден (қоса алғанда) кем
операциялар үшін;
** – Қағидалардың 51-тармағының бірінші бөлігінде көзделген
жағдайда толтырылады. Айырбастау операциясы баламасының
сомасын теңгемен қайта есептеу айырбастау операциясын жүргізу
бағамы бойынша жүзеге асырылады;
*** – сатып алу бағамы бойынша есептеледі;
**** – сату бағамы бойынша есептеледі;
***** – бақылау чегінде көрсетілген операцияны жүргізу уақыты.

Жол коды

Кассир ___________________________________ _________
(тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса) (қолы)

Есепті кезең: 20__ жылғы __________

421
422

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
15-қосымша
Нысан
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған
тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату
операцияларын есепке алу журналы
Уəкілетті ұйымның немесе оның филиалының атауы, бизнессəйкестендіру нөмірі ______________________________________
Уəкілетті ұйымның Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға 20 ____
жылғы «____»______________лицензиясына қосымшаның нөмірі
Айырбастау пунктінің
Құйма алтынның массадағы
операциялық кассасындағы
(грамм) түрлері бойынша саны
тазартылған құйма алтынның
…
…
…
…
…
қалдығы
күннің басына
күннің соңына
ТазарТазарМассадағы (грамм) түрлері бойынша тазартылған бір құйма алтынның
тылған
тылған
ұлттық валютадағы құны
құйма
құйма
алтынның
алтынның
құнын
құнын
белгілеу ту- белгілеу
Сатып алу (масса- Сату (массалары
ралы өкімнің туралы
бойынша)
күні жəне
басшының лары бойынша)
қолданыөкімінің
сының бас- нөмірі
талу сəті
жəне күні … … … … … … … … … …
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған тазартылған
құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату операцияларын
есепке алу тізілімі
20____жылғы «____»______________
Сатып алынды

Р/с
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кассир _____________________________________ _________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
* Ескертпе: – клиент операция жүргізген кезде ұсынған құжатқа
сəйкес көрсетіледі: 1 – резиденттер үшін (Қазақстан Республикасының
азаматтары, Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға берілген
рұқсат негізінде Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар), 2 – бейрезиденттер үшін,
0 – өткізу кезінде жеке басын куəландыратын құжат ұсынылмаған 2
(екі) миллион теңгеден (қоса алғанда) кем операциялар үшін;
** – Қағидалардың 73-тармағының үшінші бөлігінде көзделген
жағдайда толтырылады;
*** Ескертпе: – сатып алу құны бойынша есептеледі;
**** Ескертпе : – сату құны бойынша есептеледі;
*****Ескертпе: – бақылау чегінде көрсетілген операцияны өткізу
уақыты.
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
16-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған
тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе)
сату бойынша айырбастау пункттері арқылы жүргізілген
операциялар туралы есеп»
Есепті кезең: 20 ___ жылғы __________үшін
Индекс: SMSAZ_UO
Кезеңділігі: ай сайын

Индекс: NIV_EEROK
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: уəкілетті банк (оның филиалы) немесе уəкілетті ұйым
(оның филиалы)
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
орталық аппараты немесе аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (онына) дейін
(қоса алғанда)
Нысан
Уəкілетті банктің немесе уəкілетті ұйымның бизнес- сəйкестендіру
нөмірі ____________________________________________________
Уəкілетті банктің немесе уəкілетті ұйымның атауы________________

424
430

431

432

1.1

Жеке
сəйкестендіру
нөмірі
(өзге деректер)
1.2

2. Валюталық операция туралы
ақпарат
Рези- Күні Сатып Валюта- Валюта
денталу
ның мың коды
тілік
(сату) бірлігімен
белгісі*
сомасы

Ұсынады: уəкілетті ұйым (оның филиалы)
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
орталық аппараты немесе аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 10 (онына) дейін (қоса
алғанда)
Нысан
_____________________________________________________
уəкілетті ұйымның (оның филиалының) атауы
Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға берілген лицензияның нөмірі жəне күні
_____________________________________________________

1. Клиент туралы ақпарат
Тегі, аты,
əкесінің
аты (бар
болса)

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

* – айырбастау операциясын жүргізген кезде клиент ұсынған
құжатқа сəйкес көрсетіледі: 1 – резиденттер үшін (Қазақстан
Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасында тұрақты
тұруға берілген рұқсат негізінде Қазақстан Республикасында тұрақты
тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар), 2 – бейрезиденттер үшін
Басшы (Бас бухгалтер)
____________ __________ ______________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Орындаушы
____________ ____________________________________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
телефон _______

433

434
440

441

442

20___ жылғы «____» ___________
Басшы ______________________________ _______
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
Орындаушы ______________________________ _______
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
пошталық мекенжайы, телефон, факс
_____________________________________________________

Сатылды

Операцияны өткізу
уақыты (сағаты жəне
минуттары ) *****

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Жиынтығы:

1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған «Шетел
валютасының қозғалысы жəне айырбастау пункттері арқылы
жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан
əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 56-бабының
9) тармақшасына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды уəкілетті ұйым (оның филиалы) Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру қағидаларының 11-қосымшасына сəйкес толтырылатын Сатып алынған жəне сатылған қолма-қол шетел валютасы
тізілімдерінің есепті ай үшін берілген деректері бойынша ай сайын
жасайды. Уəкілетті ұйымның филиалы дербес Нысанды жасайды.
4. Нысанды жасау кезінде теңгемен берілген деректер үшін есептеулерде Сатып алынған жəне сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімінің 6 жəне 8-бағандарына сəйкес көрсетілген айырбастау
операциясының теңгемен сомасы пайдаланылады.
5. Есептік кезеңде деректер болмаған жағдайда Нысан нөлдік
мəндермен ұсынылады.
6. Деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті ұсынуға
берілген мерзім өткеннен кейін алты ай ішінде енгізіледі.

Құйма алтынның
бірегей нөмірі

9

Теңгемен құны ****

8

Құйма алтынның
массасы (грамм)

7

20 ____ жылғы «____»_____________
Əкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Баламасы 50 000 (елу мың) Америка Құрама
Штаттарының (бұдан əрі – АҚШ) долларына тең немесе одан асатын
сомаға қолма-қол шетел валютасын сатып алу жəне (немесе) сату
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан
əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.
2. Нысанды уəкілетті банк (оның филиалы) немесе уəкілетті ұйым
(оның филиалы) ай сайын ұсынады жəне баламасы 50 000 (елу мың)
АҚШ долларына тең немесе одан асатын сомаға қолма-қол шетел
валютасын сатып алу немесе сату операциялары туралы ақпаратты
қамтиды.
3. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер жəне орындаушы тегін,
атын, əкесінің атын (бар болса) көрсете отырып қол қояды.
4. Есептік кезеңде деректер болмаған жағдайда Нысан нөлдік
мəндермен ұсынылады.
5. Деректерге түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нысанды
ұсынуға берілген мерзім өткеннен кейін алты ай ішінде енгізіледі.
2-тарау. Нысанды толтыру
6. Нысан есепті кезеңде бір жеке тұлғаға баламасы 50 000 (елу мың)
АҚШ долларына тең немесе одан асатын қолма-қол шетел валютасын
сатып алу жəне (немесе) сату операциясы болған кезде жіберіледі.
7. Қолма-қол шетел валютасын сатып алу немесе сату операциялары бойынша ақпарат операцияны өткізу күніндегі есепте көрсетіледі.
8. Нысанның 1-бөлігінде қолма-қол шетел валютасын сатып алу
немесе сату операциясын жүзеге асырған жеке тұлға-клиент туралы
ақпарат көрсетіледі.

Көрсеткіштің атауы

Барлығы
теңгемен

Теңге мен ****

6

1. Жалпы ережелер

Құйма алтынның
бірегей нөмірі

Ше-тел
валюта-сы-мен

5

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Шетел валютасының
қозғалысы жəне айырбастау пункттері арқылы жүргізілген
айырбастау операциялары туралы есеп» нысанын толтыру
бойынша түсіндірме

9. 1.2-бағанда жеке сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Жеке
тұлғаның жеке сəйкестендіру нөмірі болмаған кезде 1.2-бағанда жеке
басын куəландыратын құжаттың деректері көрсетіледі.
10. Нысанның 2-бөлігінде шетел валютасын сатып алу немесе сату
бойынша операция туралы ақпарат көрсетіледі.
2.2-бағанда клиент қолма-қол шетел валютасын сатып алған кезде
«1», клиент қолма-қол шетел валютасын сатқан кезде «2» көрсетіледі.
2.4-бағанда «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық
сыныптауышына сəйкес валютаның үш мəнді əріптік коды көрсетіледі.

Жолдың коды

Теңге
мен ***

4

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына
13-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Шетел валютасының
қозғалысы жəне айырбастау пункттері арқылы жүргізілген
айырбастау операциялары туралы есеп» нысанына қосымша

Теңгемен құны***

шетел валютасымен

3

есепті айда теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел
валютасының бағамдарының ең жоғарғысы көрсетіледі.
13. Осы есепті толтыру кезінде барлық бағандар бойынша мынадай талаптарды орындау қамтамасыз етіледі:
коды 111-жол ≤ коды 110-жол;
коды 121-жол ≤ коды 120-жол;
коды 210-жол ≥ коды 211-жол + коды 212-жол;
коды 220-жол ≥ коды 221-жол + коды 222-жол.

Құйма алтынның
массасы (грамм)

Шетел валютасының
атауы

2

Операцияны
жүргізу
уақыты
(сағат-пен
жəне минутпен) *****

Жиынтығы:

Клиенттің жеке басын куəландыратын
құжаттың деректері**

1

Валюта сомасы
Сатып
Сатылды
алынды

Резиденттік белгісі*

р/с
№

Клиенттің жеке басын куəландыратын
құжаттың деректері **

(Жалғасы. Басы 14-15-беттерде)
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Резиденттік белгісі*

16

Массалары (грамм)
бойынша түрлері
… … … … …

А
Б
1
2 3 4 5 6
1-бөлім. Жеке тұлғалардан тазартылған құйма алтынды сатып
алу операциялары
Сатып алынған тазартылған
110
құйма алтынның құны
барлығы
оның ішінде бейрезиденттер
111
120 X
Сатып алынған тазартылған
құйма алтынның саны
барлығы
2-бөлім. Жеке тұлғаларға тазартылған құйма алтынды
сату бойынша операциялар
Сатылған тазартылған құйма
210
алтынның құны
барлығы
оның ішінде бейрезиденттер
211
Сатылған тазартылған құйма
220 X
алтынның саны
барлығы
3-бөлім. Тазартылған құйма алтынды Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінен сатып алу жəне Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне сату бойынша операциялар
Сатылған тазартылған құйма
310 X
алтынның саны
Сатып алынған тазартылған
320 X
құйма алтынның саны
4-бөлім. Тазартылған құйма алтынмен операциялар бойынша
жиынтығы
Есепті кезеңнің басына айыр410 X
бастау пунктінің кассасындағы
тазартылған құйма алтынның
қалдығы
Есепті кезеңнің соңына
420 X
тазартылған құйма алтынның
қалдығы
20____жылғы «____»_______________
_____________________________________ _________ басшы
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
___________________________________ _________ орындаушы
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
пошталық мекенжайы, телефон, факс
_____________________________________________________
(Соңы 17-бетте)

RESMI

16 МАМЫР 2019 ЖЫЛ

(Соңы. Басы 14-16-беттерде)

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған
тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату
бойынша айырбастау пункттері арқылы жүргізілген операциялар
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға
қосымша
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған
тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе)
сату бойынша айырбастау пункттері арқылы жүргізілген
операциялар туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1. Осы түсіндірме «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
шығарған тазартылған құйма алтынды сатып алу жəне (немесе) сату
бойынша айырбастау пункттері арқылы жүргізілген операциялар туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан
əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 56-бабының
9) тармақшасына сəйкес əзірленген.
3. Нысанды уəкілетті ұйым (оның филиалы) Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру қағидаларына 16-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
тазартылған құйма алтынмен операцияларды есепке алу журналының
есепті айдағы деректері бойынша ай сайын толтырады.
4. Нысанды толтыру кезінде теңгемен берілген деректер үшін есептеулерде тазартылған құйма алтынмен операцияларды есепке алу
тізілімінің 5 жəне 8-бағандарына сəйкес көрсетілген операциялардың
теңгемен сомасы қолданылады.
5. Есептік кезеңде деректер болмаған жағдайда Нысан нөлдік
мəндермен ұсынылады.
6. Деректерге түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) есепті ұсынуға
берілген мерзім өткеннен кейін алты ай ішінде енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 4 сəуірдегі №49 қаулысына қосымша
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
күші жойылды деп танылған кейбір қаулыларының тізбесі
1. «Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014
жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9801 болып тіркелген, 2014 жылғы
12 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
2. «Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы
16 шілдедегі № 144 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015
жылғы 26 наурыздағы № 46 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10873 болып тіркелген, 2015 жылғы
6 мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 224 қаулысы
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
12970 болып тіркелген, 2016 жылғы 1 наурызда «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде жарияланған).
4. «Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы
16 шілдедегі № 144 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016
жылғы 28 қаңтардағы № 55 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13219 болып тіркелген, 2016 жылғы
29 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
5. «Валюталық реттеудің жəне валюталық бақылаудың кейбір
мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 269 қаулысы (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14564 болып
тіркелген, 2016 жылғы 28 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған).
6. «Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы
16 шілдедегі № 144 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017
жылғы 27 қыркүйектегі № 188 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16162 болып тіркелген, 2018 жылғы
4 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған).
7. «Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы
16 шілдедегі № 144 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018
жылғы 27 тамыздағы № 183 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17677 болып тіркелген, 2018 жылғы 8
қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған).
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 18 сəуірдегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18545 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 10 сәуір

№64

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды мониторингтеу
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 мониторингтеу қағидалары бекітілсін.
2. 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 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 ресми жариялануға тиіс жəне 2019 жылғы 1 шілдеден
бастап қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е. ДОСАЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 10 сəуірдегі №64 қаулысымен бекітілді
Қазақстан Республикасында валюталық
операцияларды мониторингтеу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу 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 əзірленді
жəне Қазақстан Республикасында валюталық операциялардың
мониторингін жүзеге асыру тəртібін белгілейді.
2. Қағидаларда пайдаланылатын ұғымдар мен терминдер
«Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы»
2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында жəне
Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы заңда көрсетілген
мəндерге қолданылады.
Қағидалардың мақсаты үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) бейрезидент-эмитенттердің бағалы қағаздары – базалық активі
бейрезидент-эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын
депозитарлық қолхаттарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының жəне (немесе) эмитент елінің заңнамасына сəйкес бағалы
қағаздар болып танылатын қаржы құралдары;
2) есептік нөмірлердің тізілімі – капитал қозғалысы операциясы
жүргізілетін валюталық шарттарға (бұдан əрі – капитал қозғалысы
жөніндегі валюталық шарттар) жəне шетелдік банктердегі шоттарға
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – Ұлттық Банк)
беретін қолданыстағы нөмірлерінің, сондай-ақ тіркеу куəліктерінің,
хабарлау туралы куəліктердің қолданыстағы нөмірлерінің тізбесі;
3) инвестициялау объектісі – акциялары, қатысу үлесі, пайлары сатып алынатын (сатып алынған) заңды тұлға, инвестициялық пай қоры,
сондай-ақ мүлкіне мүліктік жарналар салынатын (салынған) заңды
тұлға, жай серіктестік, консорциум. Депозитарлық қолхаттармен операциялар жүргізген жағдайда олардың базалық активі болып табылатын бағалы қағаз эмитенті инвестициялау объектісі болып табылады;
4) инвестор – инвестициялау объектiсiне меншік құқығы өтетін
(өткен) заңды немесе жеке тұлға;
5) қызметкерлер үшін бейрезидент-эмитенттердің бағалы
қағаздарына арналған опцион бағдарламасы – бағдарлама бойынша резидент-заңды тұлғаның қызметкері осы заңды тұлғаның инвесторлары жəне (немесе) осы заңды тұлғаның инвесторларының
инвесторлары болып табылатын бейрезидент-эмитенттердің бағалы
қағаздарының келісілген санын сатып алады;
6) өз операциялары – валюталық шарттың тарабы болып табылатын резиденттің өз атынан жүзеге асыратын операциясы;
7) резидент-эмитенттердің бағалы қағаздары – базалық активі
резидент-эмитенттердің бағалы қағаздары болып табылатын
депозитарлық қолхаттарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес бағалы қағаздар болып танылатын
қаржы құралдары;
8) тіркеу куəлігі – Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін Ұлттық
Банк валюталық шартты тіркеу кезінде берген жəне күшін жоймаған
құжат;
9) хабарлама туралы куəлік – Қағидалар қолданысқа енгізілгенге
дейін Ұлттық Банк валюталық шартқа немесе шетелдік банктегі шотқа
берген жəне күшін жоймаған құжат.
3. Есептік нөмір тағайындау капитал қозғалысының тиісті операциясы, шетелдік банктегі шот бойынша Ұлттық Банк тарапынан
қандай да бір міндеттемелерсіз жүзеге асырылады. Есептік нөмірдің
болуы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің
талаптарын бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатуға негіз болып
табылмайды.
4. Уəкілетті банктер Қағидаларға сəйкес талап етілетін ақпаратты
(құжаттарды, мəліметтерді, есептерді) 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, байланыс
жүйелерін пайдалану арқылы электрондық тəсілмен Ұлттық Банкке
ұсынады.
Резиденттер болып табылатын жеке жəне заңды тұлғалар (уəкілетті
банктерді қоспағанда) Қағидаларға сəйкес талап етілетін ақпаратты
(құжаттарды, мəліметтерді, есептерді) қағаз тасымалдағышта не
электрондық цифрлық қолтаңбаны растау рəсімдерін сақтай отырып, байланыс жүйелерін пайдалану арқылы электрондық тəсілмен
Ұлттық Банкке ұсынады.
Бір есеп түрлі тəсілдермен ұсынылған кезде күндердің ішіндегі ең
ертесі есептің ұсынылған күні болып саналады.
5. Бейрезидент-жеке тұлғаның қайтыс болуын тіркеу, қайтыс
болған деп жариялануы, əрекетке қабілетсіз немесе əрекетке
қабілеті шектеулі деп танылуы жəне бейрезидент-заңды тұлғаның
таратылуы туралы сот шешімі немесе шет мемлекеттің уəкілетті
мемлекеттік органының құжаты Қағидалардың 16-тармағының бірінші
бөлігінің 9) тармақшасында жəне 23-тармағының бірінші бөлігінің 4)
тармақшасында көзделген жағдайлардың басталғандығын растайтын
құжаттар болып табылады. Егер бұл құжаттар шет тілінде жасалса,
онда олардың қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы ұсынылады.
6. Егер Қағидаларда белгіленген мəліметтерді, есепті немесе
құжатты ұсыну, сондай-ақ есептік тіркеу мерзімі жұмыс істемейтін
күні аяқталатын болса, онда мəліметтерді, есепті немесе құжатты
ұсыну, сондай-ақ есептік тіркеу мерзімінің аяқталған күні одан кейінгі
жұмыс күні болып саналады. Қолма-қол берген кезде адресаттың
мəліметтерді, есепті немесе құжатты алған күні немесе пошталық
штемпель арқылы жіберген күн қағаз жеткізгіштегі мəліметтерді, есепті
немесе құжатты ұсыну күні болып саналады.
7. Егер Қағидаларда өзгеше көзделмесе, заңды тұлғаларға
(уəкілетті банктерді қоспағанда) қатысты белгіленген Қағидалардың
ережелері олардың филиалдары мен өкілдіктеріне қатысты
қолданылады.
8. Есептік нөмірлердің тізілімі Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсына орналастырылады.
2-тарау. Валюталық операцияларды мониторингтеу тəртібі
1-параграф. Резиденттердің капитал қозғалысы жөніндегі
валюталық шарттар үшін есептік нөмірлерді алуы
9. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартта есептік тіркелуге
тиіс, оның шеңберінде мыналар көзделеді:
1) мүліктің (ақшаның) Қазақстан Республикасына түсуі жəне (немесе) резидентте бейрезидентке мүлікті (ақшаны) қайтару бойынша баламасы 500 000 (бес жүз мың) Америка Құрама Штаттарының (бұдан
əрі – АҚШ) долларынан асатын сомаға міндеттемелердің туындауы;
2) мүлікті (ақша аударымын) Қазақстан Республикасынан беру
жəне (немесе) резидентте бейрезиденттің мүлікті (ақшаны) қайтару
бойынша баламасы 500 000 (бес жүз мың) АҚШ долларынан асатын
сомаға талаптардың туындауы.
10. Егер капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартта оған қол
қойылған күні (ол болмаған жағдайда – күшіне енген күні) шарттың
сомасы көрсетілмесе, онда капитал қозғалысы жөніндегі валюталық
шарт есептік тіркелуге тиіс шарт ретінде қаралады.
Шарттың сомасы АҚШ долларынан басқа валютамен көрсетілген
жəне АҚШ долларына қатысты айырбастау бағамы жоқ капитал
қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік тіркеудің қолданылуын
айқындау мақсаты үшін шарттың АҚШ долларындағы сомасының баламасын есептеу шартқа қол қойылған күнгі (болмаған жағдайда –
шарт күшіне енген күнгі) нарықтық айырбастау бағамы пайдаланыла
отырып жүзеге асырылады.
Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа оның сомасын ұлғайтатын өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген
жағдайда валюталық операция сомасын новация шартын жасау
арқылы ұлғайту, валюталық шарттың АҚШ долларымен баламалы
сомасын ұлғайтуды есептеу қосымша келісімге, новация шартына
қол қойған күні (ол болмаған жағдайда – қосымша келісім, новация
шарты күшіне енген күні) нарықтық айырбастау бағамы пайдаланыла
отырып жүзеге асырылады.
Сомасы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген шекті мəннен
аспайтын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша,
шартқа тиісті өзгерістер енгізбей шарттың сомасы нақты ұлғайған
жағдайда шарт бойынша нақты орындалған міндеттемелердің АҚШ
долларындағы сомасының баламасын есептеу тиісті операциялар
жүргізу күні нарықтық айырбастау бағамы пайдаланыла отырып
жүзеге асырылады.
11. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушырезидент капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік
нөмір беру үшін өзінің тұрғылықты мекенжайы (жеке тұлға үшін) не
орналасқан (заңды тұлға үшін) жері бойынша орналасқан Ұлттық
Банктің аумақтық филиалына өтініш жасайды.
12. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушырезидент тараптардың кез келгені осындай валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау басталғанға дейін капитал қозғалысы
жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.
Егер шарт бойынша міндеттемелерді оның қатысушы-бейрезиденті
бірінші бастаса жəне бұл орындау мүлікті резиденттің пайдасына
беруге (ақшаның түсуі) байланысты болса, онда капитал қозғалысы
жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидент мүлікті (ақшаны)
өзінің басқаруына алғанға дейін осындай валюталық шартқа есептік
нөмір беруге өтініш жасайды.
Талапты басқаға беру немесе борышты аудару, өтеусіз беру,
мұрагерлік, соттың шешімі нəтижесінде бейрезидентке талап
қою құқығын қабылдаған не бейрезиденттің алдындағы борышты
қабылдаған резидент осындай талап (борыш) туындаған күннен
бастап, бірақ оның кез келген тарабының туындаған талабы (борышы) бойынша міндеттемелерді орындау басталғанға дейін 60
(алпыс) күнтізбелік күннен кешіктірмей капитал қозғалысы жөніндегі
валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш жасайды.
Соттың шешімімен немесе өзге жағдайларда резиденттен
сатып алу, өтеусіз беру, мұрагерлік нəтижесінде бейрезидентзаңды тұлғаның шет елдегі жылжымайтын мүлкіне, капиталдағы
үлесіне меншік құқығы өтетін резидент (резидент-жеке тұлғаларды
қоспағанда) меншік құқығы өткен күннен бастап, бірақ осындай меншік
құқығын иеліктен шығарғанға дейін 60 (алпыс) күнтізбелік күннен
кешіктірмей капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік
нөмір беруге өтініш жасайды.
13. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың есептік
нөмірін алу үшін осындай валюталық шартқа қатысушы-резидент
Ұлттық Банкке мыналарды ұсынады:
1) валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініш, оның негізінде
жəне (немесе) оны орындау үшін Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес
нысан бойынша капитал қозғалысының операциялары жүргізіледі;
2) жеке тұлғалар үшін – жеке басын куəландыратын, жеке
сəйкестендіру нөмірін қамтитын құжаттың немесе Қазақстан
Республикасында тұрақты тұру құқығын растайтын құжаттың
(шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар үшін) көшірмесі;
3) тігілген жəне жеке тұлғаның немесе заңды тұлға өкілінің
қолымен расталған капитал қозғалысы жөніндегі валюталық
шарттың жəне капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерге қатысты оған өзгерістердің жəне (немесе)
толықтырулардың көшірмелері. Егер капитал қозғалысы бойынша
валюталық шарт шет тілінде жасалған болса, онда оның қазақ немесе орыс тілдеріндегі аудармасы ұсынылады.
Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша осындай
валюталық шартқа есептік нөмір беру үшін өтініш берілгенге дейін
міндеттемелер орындалған жағдайда қатысушы-резидент Ұлттық
Банктің аумақтық филиалына міндеттемелердің туындауын, орындалуын жəне тоқтатылуын растайтын құжаттардың көшірмелерін
ұсынады.
Құжаттар электрондық тəсілмен ұсынылған кезде капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың электрондық көшірмесі беріледі.
Қағидалардың 15-тармағында көзделген жағдайларда жаңа есептік
нөмір алу үшін, егер олар Ұлттық Банкке соңғы ұсынылған сəттен бастап өзгермесе, көрсетілген құжаттар қайта ұсынылмайды.

14. Ұлттық Банктің аумақтық филиалы резидент Қағидалардың
13-тармағында көзделген құжаттар мен мəліметтерді толық көлемде
ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде капитал қозғалысы
жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір береді жəне есептік
нөмірлердің тізіліміне енгізіледі.
Есептік нөмір, оны беру күні Ұлттық Банктің аумақтық филиалының
уəкілетті қызметкерінің қолымен жəне мөрімен растала отырып,
қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың түпнұсқасының немесе
көшірмесінің бірінші парағында көрсетіледі.
Есептік нөмір берілгені туралы белгісі бар капитал қозғалысы
жөніндегі валюталық шарттың көшірмесінің бір данасы Ұлттық Банктің
аумақтық филиалында қалады.
Ұлттық Банктің аумақтық филиалы капитал қозғалысы операциясын жіктеуді жүзеге асырады жəне есептік нөмір берілген капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы-резидентке
Қағидалардың 24 жəне 25-тармақтарына сəйкес есеп ұсыну қажеттігі
туралы хабарлайды.
15. Есептік нөмір берілген капитал қозғалысы жөніндегі валюталық
шартқа жаңа есептік нөмір алу мынадай мəліметтер өзгерген кезде
қажет етіледі:
1) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың валютасы;
2) егер өзгеріс капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа
қатысушы-резиденттің талаптары мен міндеттемелеріндегі адамдардың ауысуына əкелетін болса, капитал қозғалысы жөніндегі
валюталық шартқа қатысушылар;
3) егер өзгеріс капитал қозғалысы операциясын қайта жіктеуге жəне
(немесе) есеп нысанының өзгеруіне əкелетін болса, шарттың мəні;
4) валюталық шартқа қатысушылардың-бейрезиденттердің
сəйкестендіру деректері (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), тұрақты
тұратын елі, оның ішінде шет мемлекеттің, жеке тұлғаның заңнамасына сəйкес берілген азаматтық немесе құқықтар негізінде, заңды
тұлғаның, заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) атауы, тіркеу елі);
5) резиденттің тұрақты тұрған (орналасқан) жері – басқа облысқа,
республикалық мəндегі қалаға, астанаға көшкен кезде.
16. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт мынадай
жағдайларда Ұлттық Банктің аумақтық филиалында есептік тіркеуден
шығарылады жəне оның есептік нөмірі есептік нөмірлер тізілімінен
алып тасталады:
1) Қағидалардың 15-тармағында көзделген жағдайларда, жаңа
есептік нөмір берілген кезде;
2) Ұлттық Банк резиденттің капитал қозғалысы жөніндегі валюталық
шарт талаптарының өзгергені туралы жазбаша хабарын немесе өзге
мəліметтерді алғаннан кейін, нəтижесінде валюталық шарттың сомасы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген шекті мəннен төмен болып белгіленеді немесе валюталық шарт Қағидалардың 17-тармағына
сəйкес есептік тіркеуге жатпайды;
3) Ұлттық Банк резиденттің қолданылу мерзімі өткен валюталық
шарт бойынша тараптардың міндеттемелерді орындауының болмауы
туралы жазбаша хабарын алғаннан кейін;
4) Ұлттық Банк резиденттің резидент-инвестициялау объектісі
болып табылған, инвестициялау объектісінің капиталына қатысқан,
есептік нөмір берілген капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт
бойынша шетелде жылжымайтын мүлікке меншік құқығын иелеген
жағдайларды қоспағанда, тараптар арасындағы міндеттемелердің
толық тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарын алғаннан кейін;
5) Ұлттық Банк резиденттің активті иеленудің аяқталғаны туралы
жазбаша хабарын алғаннан кейін;
6) Ұлттық Банк резиденттің капитал қозғалысы жөніндегі валюталық
шарт тарабының резиденттігінің өзгеруі туралы жазбаша хабарын
алғаннан кейін, оның нəтидесінде шарт бойынша операциялар капитал қозғалысының операциялары болып табылмайды;
7) бизнес-сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне резидентзаңды тұлға қызметінің тоқтағаны туралы мəліметтер енгізілгенде;
8) резидент-жеке тұлғаның қайтыс болғандығы, қайтыс болған деп
жариялануы, əрекетке қабілетсіз немесе əрекетке қабілеті шектеулі
деп танылуы жəне құқықтық мирасқорларының болмауы туралы
мемлекеттік орган немесе өзге уəкілетті орган құжатының болуы;
9) Ұлттық Банк резиденттің бейрезидент-жеке тұлғаның қайтыс
болғаны, қайтыс болған деп жариялануы, əрекетке қабілетсіз немесе
əрекетке қабілеті шектеулі деп танылуы, капитал қозғалысы жөніндегі
валюталық шарттың тарабы болып табылатын бейрезидент-заңды
тұлғаның таратылғаны туралы жазбаша хабарын алғаннан кейін.
Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінің 6) жəне 9)
тармақшаларында көзделген жағдайларда, резидент жазбаша хабармен бірге жазбаша хабарда көрсетілген жағдайлардың басталғанын
растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.
17. Мынадай капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар
есептік тіркелмейді:
1) егер капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттарға
қатысушылар Ұлттық Банк жəне (немесе) Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі болып табылса;
2) егер капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттарға қатысушылар «Астана» халықаралық қаржы орталығының қатысушылары
болып табылса жəне операциялар оның аумағында жүргізілсе;
3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыртқы қарыздары,
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігі бар мемлекеттік
емес сыртқы қарыздары туралы келісімдер.
Шеңберінде капитал қозғалысының мынадай операциялары
көзделген валюталық шарттар есептік тіркелмейді:
1) Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерімен, өзінің
қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын
шетелдік ұйымдардың филиалдарымен (өкілдіктерімен) жүзеге асырылатын операциялар;
2) уəкілетті банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, брокерлердің жəне (немесе) дилерлердің, басқарушы компаниялардың меншікті капитал қозғалысы операциялары;
3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жəне ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті жəне (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялауға байланысты операциялары;
4) мыналарды:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын;
резидент-эмитенттің басқа мемлекеттің заңнамасына сəйкес
жəне оның аумағында шығарылған бағалы қағаздарын (базалық
активі резидент-эмитенттің бағалы қағаздары болып табылатын
депозитарлық қолхаттарды қоса алғанда);
бейрезидент-эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес шығарылған бағалы қағаздарын (Қазақстанның депозитарлық
қолхаттарын қоса алғанда) орналастыру жəне (немесе) сатып алу;
5) қайталама нарықта:
резиденттің бейрезиденттен резидент-эмитенттің Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес шығарылған борыштық
бағалы қағаздарын;
бейрезиденттің резиденттен бейрезидент-эмитенттің басқа мемлекеттің заңнамасына сəйкес жəне оның аумағында шығарылған бағалы
қағаздарын сатып алу;
6) резиденттердің резидент-брокермен жасасқан брокерлік қызмет
көрсету туралы шарттың негізінде немесе резидент-компанияның
инвестициялық портфельді басқарушымен жасасқан инвестициялық
портфельді басқару жөніндегі шарттың негізінде жүзеге асырылатын
операциялар;
7) зияткерлік творчестволық қызметтің нəтижесіне айрықша
құқықты толығымен иемдену;
8) резидент-жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлікке меншік
құқығын сатып алуға, ақшаны жəне өзге валюталық құндылықтарды
өтеусіз беруге байланысты операциялары.
Есептік нөмір:
1) егер осындай беру нəтижесінде міндеттемелерді орындау немесе тоқтату не резидент бұрын есептік нөмір алған капитал қозғалысы
жөніндегі валюталық шарт бойынша валюталық құндылықтарға
меншік құқығын иеліктен шығару болса, резиденттің бейрезидентке (бейрезиденттің резидентке) ақшаны немесе өзге валюталық
құндылықтарды өтеусіз беру шартына;
2) егер резидент бейрезиденттің инвестициялау объектісі капиталына резиденттің қатысуы (резиденттің акцияларды, қатысу
үлестерін сатып алуы) бойынша капитал қозғалысы жөніндегі
валюталық шарт үшін бұрын есептік нөмір алса, резиденттің акцияларды, бейрезиденттің инвестициялау объектісі капиталына қатысу
үлестерін бейрезидентке сатуы бойынша шартқа;
3) егер резидент бейрезиденттің резидент инвестициялау
объектісінің капиталына бейрезиденттің қатысуы бойынша капитал
қозғалысы жөніндегі валюталық шарт үшін бұрын есептік нөмір алса,
резидент инвестициялау объектісінің бейрезиденттен меншікті акцияларды, капиталға қатысу үлестерін сатып алу шартына берілмейді.
2-параграф. Резидент-заңды тұлғалардың шетелдік
банктердегі шоттар үшін есептік нөмірлерді алуы
18. Жеке тұлға, банк, шетелдік ұйымның филиалы (өкілдігі) жəне
«Астана» халықаралық қаржы орталығының қатысушысы ашқан шотты қоспағанда, шетелдік банкте банктік, аллокирленбеген шотты ашу
шетелдік банктегі шот туралы хабарлауға жатады.
19. Резидент-заңды тұлға шетелдік банктегі өзі немесе оның филиалы (өкілдігі) ашқан шотқа есептік нөмір алу үшін өзі орналасқан
жердегі Ұлттық Банктің аумақтық филиалына осы шотты пайдалана
отырып операциялар жүргізгенге дейін өтініш жасайды.
20. Шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір алу үшін резидент-заңды
тұлға Ұлттық Банктің аумақтық филиалына:
1) Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес бизнес-сəйкестендіру нөмірін
көрсете отырып, нысан бойынша шетелдік банктегі шотқа есептік
нөмір беруге өтінішті;
2) шетелдік банктің шот ашу туралы шоттың деректемелері
көрсетілген құжаттың көшірмесін ұсынады. Егер құжат шет тілінде жасалса, онда оның қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасы ұсынылады.
21. Шетелдік банктегі шотқа есептік нөмірді Ұлттық Банктің аумақтық
филиалы резидент-заңды тұлға Қағидалардың 20-тармағында
көзделген құжаттар мен мəліметтерді толық көлемде ұсынған күннен
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде береді жəне есептік нөмірлердің
тізіліміне енгізеді.
Есептік нөмір, ол берілген күн шетелдік банктің шот ашу туралы
шоттың деректемелері көрсетілген құжаттың түпнұсқасының немесе көшірмесінің бірінші парағында уəкілетті қызметкердің қолымен
жəне Ұлттық Банктің аумақтық филиалының мөрімен куəландырады.
Есептік нөмір берілгені туралы белгісі бар шетелдік банктің шот ашу
туралы құжатының көшірмесінің бір данасы Ұлттық Банктің аумақтық
филиалында қалады.
Ұлттық Банктің аумақтық филиалы резидент-заңды тұлғаға
шетелдік банктегі есептік нөмір берілген шот бойынша Қағидалардың
24 жəне 26-тармақтарына сəйкес есеп ұсыну қажеттілігі туралы хабарлайды.
22. Шетелдік банктегі есептік нөмір берілген шотқа жаңа есептік
нөмір алу мынадай мəліметтер өзгерген кезде талап етіледі:
1) шетел банкінің атауы;
2) басқа облысқа, республикалық маңызы бар қалаға, астанаға
көшкен кезде резиденттің орналасқан жері.
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23. Шетелдік банктегі шот:
1) Қағидалардың 22-тармағында көзделген жағдайларда жаңа
есептік нөмір берілген кезде;
2) Ұлттық Банк резидент-заңды тұлғадан шотты жабу туралы жазбаша хабар алғаннан кейін;
3) Бизнес-сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне резидентзаңды тұлға қызметінің тоқтатылғаны туралы жазба енгізілген кезде;
4) Ұлттық Банк резидент-заңды тұлғадан шетелдік банктің
таратылғаны туралы жазбаша хабар алғаннан кейін Ұлттық Банктің
аумақтық филиалындағы есептік тіркеуден шығарылады жəне оның
есептік нөмірі есептік нөмірлердің тізілімінен алып тасталады.
Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінің 2) жəне 4)
тармақшаларында көзделген жағдайларда резидент-заңды тұлға
жазбаша хабарда көрсетілген жағдайлардың басталғанын растайтын
құжаттардың көшірмелерін ұсынады.
3-параграф. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар
жəне шетелдік банктердегі шоттар бойынша ақша қозғалысын
жəне міндеттемелердің өзге орындалуын мониторингтеу
24. Резидент тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін капитал қозғалысы немесе шетелдік
банктегі шот жөніндегі валюталық шарт үшін есептік нөмір алған жер
бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидалардың 25
жəне 26-тармақтарына сəйкес нысандар бойынша есептер ұсынады.
Есептерді ұсыну есептік нөмірді беру күні кіретін кезең үшін есептен басталады жəне капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт
немесе шетелдік банктегі шот есептік тіркеуден шығарылған кезең
үшін есеппен аяқталады.
25. Есептік нөмір берілген капитал қозғалысы жөніндегі валюталық
шартқа қатысушы-резидент мынадай есептерді береді:
1) қаржылай қарыздар бойынша – Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес
нысан бойынша қаржылай қарызды игеру жəне қызмет көрсету туралы есеп;
2) резиденттің бейрезидент-инвестициялау объектісінің капиталына қатысуы бойынша, резиденттің бейрезиденттің акцияларын,
капиталына қатысу үлестерін сатып алуы бойынша – Қағидаларға
4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп;
3) бейрезиденттің резидент-инвестициялау объектісінің капиталына қатысуы бойынша, резиденттің бейрезиденттен резиденттің акцияларын, капиталына қатысу үлестерін сатып алуы (резиденттің бейрезидентке сатуы) бойынша – Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан
бойынша инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп;
4) бағалы қағаздармен (капиталға қатысуды қоспағанда), туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша – Қағидаларға
5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша міндеттемелердің орындалуы
туралы есеп;
5) жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға, азаматтық
айналымға, тауарларға, жұмыстарға немесе қызмет көрсетулерге
қатысушыларды дараландыру құралдарына айрықша құқықтарды
толығымен сатып алуға, ақшаны жəне өзге де мүлiктi бірлескен
қызметке қатысушының мiндеттемелерiн орындау үшiн, сенімгерлік
басқаруға, трастқа беруге байланысты операциялар бойынша –
Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша міндеттемелердің
орындалуы туралы есеп;
6) клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушыларға
ақшаны жəне қаржы құралдарын клиенттерге тиесілі ақшаны есепке
алуға жəне сақтауға арналған шоттарға беруге байланысты операциялар бойынша –Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
міндеттемелердің орындалуы туралы есеп;
7) ақшаны жəне өзге де валюталық құндылықтарды өтеусіз
беру бойынша – Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
міндеттемелердің орындалуы туралы есеп.
26. Резидент-заңды тұлға шетелдік банктегі есептік нөмір берілген
шот бойынша мынадай есептерді ұсынады:
1) шетелдік банктегі, оның Қазақстан Республикасынан тысқары
орналасқан филиалы (өкілдігі) ашқан шот жөніндегі есеп – Қағидаларға
5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша міндеттемелердің орындалуы
туралы есеп;
2) Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінің 1) тармақшасында
көрсетілмеген жағдайларда – Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан
бойынша шетелдік банктегі ақша қозғалысы туралы есеп.
27. Қағидалардың 24-тармағына сəйкес есеп ұсынған резидент
Ұлттық Банктің сұратуы бойынша, сұратуда көрсетілген мерзімдерде:
1) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша
міндеттемелердің туындауын, орындалуын жəне тоқтатылуын растайтын құжаттардың көшірмелерін;
2) қаражатты игеру жəне қаржылай қарыздар бойынша берешекті
өтеу жөніндегі болжамды деректер туралы ақпаратты;
3) инвестициялау объектісінің капиталға қатысу жөніндегі қаржылық
есептілігін;
4) жүргізілген төлемдер жəне (немесе) аударымдар туралы жəне
шетелдік банктегі шоттағы ақша сомасы туралы үзінді-көшірмені
ұсынады.
28. Резидент капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт немесе шетелдік банктегі есептік нөмірі бар шот бойынша Ұлттық Банктің
аумақтық филиалына мынадай күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс)
күннен кешіктірмей:
1) тұрақты тұратын жері (резидент-жеке тұлға үшін) не орналасқан
жері (резидент-заңды тұлға, резидент-заңды тұлғаның филиалы үшін)
өзгерген – жаңа тұрақты тұратын жері (резидент-жеке тұлға үшін)
не орналасқан жері (резидент-заңды тұлға үшін) бойынша осындай
өзгерістер туралы;
2) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа өзгерістер жəне
(немесе) толықтырулар енгізілген, өзге валюталық шарт жасаған немесе оған өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген, капитал
қозғалысы операцияларын жүзеге асыруға қатысты құжаттарға қол
қойылған немесе күшіне енгізілген – капитал қозғалысы жөніндегі
валюталық шартқа есептік нөмір берілген жер бойынша тиісті
құжаттардың көшірмелерін ұсына отырып, осындай өзгерістер жəне
(немесе) толықтырулар туралы;
3) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушырезиденттің жəне (немесе) қатысушы-бейрезиденттің сəйкестендіру
деректері өзгерген (жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде), тұрақты тұратын жері, оның ішінде шет мемлекеттің заңнамасына
сəйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде, заңды тұлғаның,
заңды тұлғаның филиалының (өкілдігінің) атауы, тіркелген елі) – капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір берілген
жер бойынша осындай өзгерістер туралы;
4) шетелдік банктегі шоттың деректемелері өзгерген – тиісті
құжаттардың көшірмелерін ұсына отырып, шетелдік банктегі шотқа
есептік нөмір берілген жер бойынша осындай өзгерістер туралы;
5) резидент-заңды тұлғаның атауы өзгерген – шетелдік банктегі
шотқа есептік нөмір берілген жер бойынша осындай өзгеріс туралы
жазбаша хабарлайды.
29. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушырезидент Ұлттық Банктің сұратуы бойынша капитал қозғалысының
операцияларын жүзеге асыруға қатысты жəне (немесе) бұрын
ұсынылған құжаттарға сілтемелер бар құжаттарды жəне (немесе)
мəліметтерді ұсынады.
30. Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт немесе шетелдік
банктегі есептік нөмір берілген шот бойынша есептер ұсыну резидентте борышкерді банкрот деп тану жəне оны банкрот рəсімдерін
қозғай отырып тарату туралы шешім болған кезде осындай шешімдер
қабылданған күннен кейінгі кезеңдер үшін талап етілмейді. Осындай
шешімнің көшірмесі Ұлттық Банкке ұсынылады.
Сот банкроттық туралы іс бойынша өндірісті тоқтата тұру немесе
тоқтату туралы ұйғарым, борышкерді банкрот деп танудан бас тарту туралы шешім шығарған не соттың борышкерді банкрот деп тану
бас тарту туралы шешімнің күші жойылған жағдайда есептер ұсыну
жаңартылады.
31. Уəкілетті банк Қағидалардың 34-тармағына сəйкес капитал
қозғалысы жөніндегі валюталық шарттар бойынша төлемдер жəне (немесе) аударымдар туралы жəне резиденттердің шетелдік банктердегі
меншікті шоттарынан (меншікті шоттарына) ақша аударымдары туралы хабарлайды.
4-параграф. Уəкілетті банктердің жүргізілген валюталық
операциялар туралы хабардар етуі
32. Уəкілетті банк ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін Ұлттық Банктің орталық аппаратына
Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша уəкілетті банктің
бейрезиденттерден қаржылай қарыздар тарту талаптары туралы
есепті ұсынады.
Валюталық операцияларды жүргізу жағдайларын нақтылау
мақсатында уəкілетті банк Ұлттық Банктің орталық аппаратының
сұратуы бойынша қаржылай қарыз шартының көшірмесін ұсынады.
33. Уəкілетті банк тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10
(оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін Ұлттық Банктің орталық аппаратына Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша уəкілетті банк
бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында жəне (немесе)
соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру
жəне оларға қызмет көрсету туралы есепті ұсынады.
Уəкілетті банк есеп шеңберінде Ұлттық Банктің сұратуы бойынша
қаражатты игеру жəне берешекті өтеу бойынша болжамды деректер
туралы ақпаратты ұсынады.
34. Уəкілетті банк жүргізілген, оның ішінде клиенттердің тапсырмасы бойынша жүргізілген, сомасы 50 000 (елу мың) АҚШ доллары
баламасына тең немесе асатын валюталық операциялар туралы,
ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 18 (он сегізінші) күніне (қоса
алғанда) дейін Ұлттық Банктің орталық аппаратына Қағидаларға
9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жүргізілген валюталық операциялар туралы есепті ұсынады.
Есепте валютасы АҚШ долларынан өзгеше валюталық операцияны
көрсету мақсатында валюталық операция сомасының баламасы валюталар айырбастаудың операциялар жүргізу күнгі нарықтық бағамы
пайдаланыла отырып есептеледі.
Валюталық операцияларды жүргізуді нақтылау мақсатында
уəкілетті банк Ұлттық Банктің сұратуы бойынша валюталық шарттың
көшірмесін ұсынады.
5-параграф. Жеке жағдайлар
35. Егер капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартты есептік
тіркеу үшін Қазақстан Республикасында орналасқан валюталық
шартқа қатысушы – резидент-заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі)
өтініш жасаса, Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша,
негізінде жəне (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініште
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капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа қатысушы ретінде
резидент-заңды тұлғаның осы филиалының (өкілдігінің) валюталық
операцияны жүзеге асыруы туралы белгісімен резидент- заңды тұлға
көрсетіледі. Резидент - заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) өзінің
орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына
өтініш жасайды.
36. Қазақстан Республикасынан тысқары орналасқан резидентзаңды тұлға филиалының (өкілдігінің) капитал қозғалысы жөніндегі
валюталық шартына немесе шетелдік банктегі шотына есептік
нөмір беру үшін резидент- заңды тұлға өтініш жасайды. Қағидаларға
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша негізінде жəне (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциясы жүргізілетін валюталық
шартқа есептік нөмір беруге өтініште немесе Қағидаларға 2-қосымшаға
сəйкес шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір беруге өтініште резидент- заңды тұлғаның осы филиалының (өкілдігінің) валюталық
операцияны жүзеге асыру немесе шетелдік банкте шот ашу туралы
белгісімен резидент- заңды тұлға көрсетіледі. Мəліметтерді, есептерді
жəне құжаттарды беруді резидент- заңды тұлға жүзеге асырады.
37. Резидент-заңды тұлғаның қызметкерлері үшін бейрезидентэмитенттердің бағалы қағаздарына опциондар бағдарламасы
шеңберінде капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартты есептік
тіркеу үшін резидент – заңды тұлға өтініш жасайды.
38. Бірнеше қатысушы-резиденттері (бейрезиденттері) бар капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір мүліктің
(ақшаның) Қазақстан Республикасына келіп түсуі (Қазақстан Республикасынан беруі) жəне (немесе) осындай валюталық шарт шеңберінде
резиденттер жəне бейрезиденттер арасында міндеттемелердің
(талаптардың) туындауы жалпы сомасы Қағидалардың 9-тармағында
көрсетілген шекті мəннен асқан кезде беріледі.
39. Резидент-тарап көрсетілмеген капитал қозғалысы жөніндегі
валюталық шартқа есептік нөмір беру үшін мүлікті (ақшаны) алушы (жөнелтуші) болып табылатын немесе бейрезидент алдында
міндеттемелері немесе бейрезидентке талаптар туындайтын резидент өтініш жасайды.
40. Бірнеше қатысушы-резиденттері бар капитал қозғалысы
жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беру үшін валюталық
шарт сомасының басым бөлігі тиесілі осындай валюталық шарттың
резидент - тарабы не осындай тарап болмаған кезде – бейрезидент
алдында міндеттемелерін орындауды бірінші бастайтын (бастаған)
резидент-тарап өтініш жасайды. Өзге жағдайларда есептік нөмір беру
үшін капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың резиденттараптарының бірі өтініш жасайды.
Есептік нөмір беру үшін өтініш жасаған резидент Ұлттық Банктің
аумақтық филиалына капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа
есептік нөмір беру жөніндегі өтінішке қатысты капитал қозғалысы
жөніндегі валюталық шарттың басқа резидент-тараптарының жазбаша
келісімін ұсынады. Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша
негізінде жəне (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциясы жүргізілетін валюталық шартқа есептік нөмір беруге өтініште
капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың барлық қатысушырезиденттері көрсетіледі.
Капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа басқа қатысушырезиденттер бейрезиденттің пайдасына төлемдер жəне (немесе)
аударым жасаған жəне (немесе) бейрезиденттен ақша алған кезде
уəкілетті банкке есептік нөмірдің берілгені туралы белгісі бар капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың көшірмесін ұсынады.
Қағидалардың осы тарауының 3-параграфында көзделген
мəліметтерді, есептерді жəне құжаттарды беруді есептік нөмір беру
үшін өтініш жасаған резидент жүзеге асырады.
Валюталық шартқа басқа қатысушы-резиденттің валюталық
шарттың есептік тіркелген орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық
филиалына жазбаша түрде өтініш жасаған соң жəне есептік нөмір
беру үшін өтініш жасаған резиденттің жазбаша келісімін ұсынған кезде мəліметтерді, есептерді жəне құжаттарды беруіне рұқсат етіледі.
Валюталық шартқа қатысушы-резиденттердің мəліметтерді,
есептерді жəне құжаттарды бейрезидент (бейрезиденттер) алдындағы
өз міндеттемелерін орындау бөлігінде олар валюталық шарттың
есептік тіркелген орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша өтініш жасағаннан жəне есептік нөмір беру үшін өтініш
жасаған резиденттің жазбаша келісімін ұсынғаннан соң өздігінен
беруіне рұқсат етіледі.
Мəліметтер, есептер жəне құжаттар валюталық шарттың есептік
тіркелген орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына
ұсынылады.
41. Бірнеше қатысушы-резиденттермен капитал қозғалысы
жөніндегі валюталық шарт валюталық шарттың есептік тіркелген
орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалы валюталық шартқа
барлық қатысушы-резиденттерден міндеттемелердің толық орындалғаны туралы жазбаша хабар алған соң есептік тіркеуден алынады.
42. Шетелдік банкте «эскроу-шот» режимінде шот ашқан кезде
есептік нөмір беру үшін атына шот ашылған резидент- заңды тұлға
өтініш жасайды. Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша шетелдік банкте шотқа есептік нөмір беруге өтініште сондай-ақ
шетелдік банкте шот ашқан тұлға көрсетіледі.
43. Егер есептік нөмір аралас шартқа берілсе жəне валюталық шарт
шеңберінде капитал қозғалысы жөніндегі əрбір валюталық операция
бойынша түрлі нысандар бойынша есептерді беру көзделсе, онда
əрбір аралас шарт шеңберінде капитал қозғалысы жөніндегі əрбір
валюталық операцияға жеке есеп ұсынылады.
44. Базалық активті қолдану немесе іске асыру мақсатында сатып
алынатын жəне базалық активтен тəуелсіз беріле алмайтын (сатыла алмайтын) туынды қаржы құралдарына байланысты валюталық
операциялар базалық активі бар валюталық операциялар ретінде
қарастырылады.
3-тарау. Өтпелі ережелер
45. Қағидалар қолданысқа енгізілген күннен бастап:
1) Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген шекті мəннен аспайтын сомаға берілген;
2) Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге
асыратын, Қағидалар қолданысқа енгізілген күннен бастап резидент болып табылатын шетелдік ұйымдардың филиалдарымен (өкілдіктерімен) капитал қозғалысы жөніндегі валюталық
операцияларға берілген;
3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, брокерлердің
жəне (немесе) дилерлердің, басқарушы компаниялардың жеке операцияларына берілген;
4) зияткерлік шығармашылық қызмет нəтижесіне толық айырықша
құқықты иеленуге берілген;
5) экспорт жəне импорт жөніндегі валюталық операцияларға
берілген тіркеу куəліктері, хабарлама туралы куəліктер өз қолданысын
тоқтатады.
46. Қағидалардың 45 жəне 47-тармақтарында көрсетілгенді
қоспағанда, Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін тіркеу куəлігі
немесе хабарлама туралы куəлік алынған валюталық шарт немесе
шетелдік банктегі шот есептік тіркеуге қабылданды деп саналады.
Тіркеу куəлігінің, хабарлама туралы куəліктің нөмірі төлемдер жəне
(немесе) ақша аударымын жүргізу жəне Ұлттық Банкке есептер беру
кезінде капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың, шетелдік
банктегі шоттың есептік нөмірі ретінде көрсетіледі. Шетелдік банктегі
осындай валюталық шарттар, шоттар бойынша есептер беру, жаңа
есептік нөмір алу, есептік тіркеуден шығару Қағидаларда белгіленген
тəртіппен жүзеге асырылады.
47. Банкке бейрезиденттен қаржылай қарызға берілген хабарлама туралы куəлік капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт
бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады
жəне Қағидалардың 16-тармағында көзделген негіздер бойынша, сол сияқты Қағидалардың 15-тармағының 1), 2), 3) жəне 4)
тармақшаларында көрсетілген мəліметтер өзгерген кезде күшін
жойған деп саналады.
48. Қағидалар қолданысқа енгізілген күні тіркеу куəлігі немесе
хабарлама туралы куəлік қолданыста болатын капитал қозғалысы
жөніндегі валюталық шартқа немесе шетелдік банктегі шотқа
есептік нөмір беру Қағидалардың 14-тармағының екінші бөлігіне
жəне 21-тармағының екінші бөлігіне сəйкес бұрын ресімделген
тіркеу куəлігінің немесе хабарлама туралы куəліктің нөмірі мен күнін
түпнұсқаға немесе валюталық шарттың көшірмесіне көшіру арқылы
тіркеу куəлігін немесе хабарлама туралы куəлікті ресімдеген резидент Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша өтініш жасаған
кезде жүзеге асырылады.
49. Қағидалар қолданысқа енгізілген күннен бастап есептік тіркеу
талабы қолданылатын капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шарт,
шетелдік банктегі шоттар міндеттемелерді бірінші орындағанға,
Қағидалар қолданысқа енгізілген соң шетелдік банктегі шотты пайдалана отырып ақша аударғанға дейін Ұлттық Банктің аумақтық филиалында есептік тіркелуге жатады.
Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына 1-қосымша
Нысан
Негізінде жəне (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы
операциялары жүргізілетін валюталық шартқа есептік нөмір
беруге арналған өтініш
______________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса),
заңды тұлғаның атауы)
Жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН), бизнес-сəйкестендіру
нөмірі (бұдан əрі – БСН) ____________________________________
мекенжайы ___________________________________________
________________________________ телефон _____________
1. ____ жылғы «__» ________ №______________ валюталық шарт
______________________________________________________
______________________________________________________
(құжаттың атауы)
______________________________________________________
______________________________________________________
(мақсаты мен бағыты)
2. Валюталық шартқа толықтыру ретінде мынадай құжаттар берілді:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(құжаттың атауы, нөмірі, ресімделген күні)
3. Валюталық шартқа басқа қатысушы-резиденттер:
жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), ЖСН, заңды
тұлғаның атауы, БСН ______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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4. Валюталық шартқа басқа қатысушы-бейрезиденттер:
жеке тұлға үшін: тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), тұрақты тұратын
елі (елдері) _______________________________________________
______________________________________________________
азаматтық елі (елдері) (тұрақты тұратын жерімен сəйкес келмегенде толтырылады) ______________________________________
_________________
заңды тұлға үшін: атауы, тіркелген елі, тіркелген елінің сəйкестендіру
нөмірі (бар болса) _________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
5. Валюталық шарттың сомасы ___________________________
(валюталық шарт валютасында)
Шарттың валютасы _____________________________________
6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы валюталық шарт
бойынша бұрын берілген есептік нөмірлері (тіркеу куəліктері, хабарлама туралы куəліктер)
_____________________________________________________
______________________________________________________
7. Мынадай толтырылған бөлімдер көрсетілген (белгіленсін):
_____ 1-бөлім. Қаржылай қарыздар;
_____ 2-бөлім. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен, қатысу
үлестерімен жəне туынды қаржы құралдарымен операциялар;
_____ 3-бөлім. Капитал қозғалысының басқа операциялары.
Өтініш берушінің уəкілетті тұлғасы:
________________ _________ ___________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Орындаушы _______ ________________ телефоны____________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
20__ жылғы «____» ___________

заңды тұлға үшін: резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелу
елі, бейрезиденттің тіркелу елінің сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
________________________________________________________
5. Сатушы туралы мəлiметтер (егер өтiнiш берушi сатушы болып
табылса, толтырылмайды):
резидент _____ бейрезидент _____ (белгiленсiн)
жеке тұлға үшін: тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), резиденттің ЖСН,
бейрезиденттің тұрақты тұратын елі (елдері) __________________
______________________________________________________
бейрезиденттің азаматтығының елі (елдері) (егер тұрақты тұратын
елмен сəйкес келмейтін болса, толтырылады) _________________
______________________________________________________
заңды тұлға үшін: резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелу
елі, бейрезиденттің тіркелу елінің сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
________________________________________________________
______________________________________________________
6. Инвестициялау объектiсi туралы мəлiметтер (егер өтiнiш берушi
инвестициялау объектiсi болып табылса, толтырылмайды):
резидент _____ бейрезидент _____ (белгiленсiн)
резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелу елі, бейрезиденттің тіркелу елінің сəйкестендіру нөмірі (бар болса) _____________
______________________________________________________
______________________________________________________
7. Инвестициялау объектiсiнiң капиталы (капиталға қатысу операциялары бойынша толтырылады):
Валюталық шарт
Валюталық шарт
бойынша операция бойынша операция
жүргiзілгенге дейiн жүргiзілгеннен кейiн
сомасы валютасы сомасы валютасы
1.

1-бөлім. Қаржылай қарыздар
1. Операция түрі (белгіленсін):
_____ резиденттің бейрезидентке берген қаржылай қарызы;
_____ бейрезиденттің резидентке берген қаржылай қарызы.
2. Бейрезиденттiң резидентке қатысы (белгiленсiн):
1) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы жəне одан астамына
тікелей иелік етуі;
2) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы жəне одан астамына
жанама иелік етуі;
3) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беруші акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы жəне одан астамына
тікелей иелік етуі;
4) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы жəне одан астамына
жанама иелік етуі;
5) _____ резидент жəне бейрезидент бір-біріне ешқандай бақылау
жасай алмайды жəне əсер ете алмайды, бірақ резиденттің дауыс
беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының кемінде 10
(он) пайызы тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың
бақылауында немесе ықпалында болады;
6) _____ өтініштің осы тармағының 1), 2), 3), 4) жəне 5) тармақшаларында көрсетілмеген жағдайлар.
3. Кредиттi пайдаланғаны үшiн сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі:
1) _____ белгіленген: жылдық __________________%
2) _____ өзгермелі: ______________________ есептеу базасы,
__________ маржа мөлшері
4. Негiзгi борыш бойынша мерзiмi өткен төлемдер үшiн мөлшерлеме
(бар болса):
мерзiмi өткен əрбiр күнге ________________________________
өзге (талдап көрсетілсін) ________________________________
______________________________________________________
5. Iлеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны, мiндеттемелер
жəне басқа үшiн комиссия, бар болса) ________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(кредит сомасы, негiзгi борыш сомасының пайыздарымен жəне т.б.)
6. Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау,
қаражат қозғалысының схемасы жəне басқасы) ________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Инвестициялау
объектiсiнiң
жарғылық капиталы, құрылтай
құжаттары бойынша валютаның
мың бiрлiгi
1.1 оның iшiнде инвесторлар бойынша

2.

Инвестициялау
объектiсiнiң капиталы (жарғылықтан өзгеше),
құндық көрсетудегі
пайлар, валютаның мың бiрлiгi
2.1 оның iшiнде инвесторлар бойынша

3.

Инвестордың
(инвесторлардың)
инвестициялау объектiсi
капиталындағы
үлесi, %-бен
3.1. оның iшiнде инвесторлар бойынша

8. Инвестициялау объектiсiнiң акциялары туралы ақпарат (акциялармен операцияларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):
Акцияның
Халықаралық
Бiр бағалы
түрi (жай,
сəйкестендiру
қағаздың
артықшылықты, нөмiрi (бұдан номиналдық құны
дауыс беру
əрі-ISIN)
немесе орналасқұқығы бар, дауыс
тыру бағасы
беру құқығы жоқ)
(валюта бiрлiгi)

7. Агент (оператор, ұйымдастырушы) туралы мəлiметтер
(бар болса):
резидент ___ бейрезидент ___ (белгiленсiн)
атауы _______________________________________________
резиденттің БСН _______________________________________
бейрезиденттің тіркелген елі, тіркелген елінің сəйкестендіру нөмірі
(бар болса)) _______________________________________________
______________________________________________________
8. Ерекше жағдайлардың болуы (белгiленсiн):
_____ қарыз алушының ұзартуға құқығы;
_____ қарыз алушының мерзiмiнен бұрын өтеу құқығы;
_____ кредитордың берешектi мерзiмiнен бұрын өтеудi талап
ету құқығы;
_____ басқа да (талдап жазу) ____________________________
______________________________________________________
9. Қаражаттың түсу жəне берешектi өтеу кестесi

Шығару
(орналастыру) валютасы

А

ЖИЫНТЫҒЫ
оның iшiнде
өтiнiш беру
күнiне

Қарыз алушының кредитке қызмет
көрсетуi бойынша төлемдер
күні

1

Б

негізгі босыйақыны
рышты өтеу
төлеу
2
3

ЖИЫНТЫҒЫ
оның iшiнде
өтiнiш беру
күнiне

10. Ескертпе __________________________________________
______________________________________________________
2-бөлім. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен, қатысу
үлестерімен жəне туынды қаржы құралдарымен операциялар
1. Операция түрі (белгіленсін):
1) _____ бейрезиденттің капиталына қатысу;
2) _____ резиденттің капиталына қатысу;
3) _____ эмитент-бейрезиденттердің борыштық бағалы
қағаздарымен операциялар;
4) _____ эмитент-резиденттердің борыштық бағалы қағаздарымен
операциялар;
5) _____ депозитарлық қолхаттармен операциялар;
6) _____ туынды қаржы құралдарымен операциялар.
2. Бейрезиденттің резидентке қатысы (3), 4) операция түрлері
үшін толтырылады):
1) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы жəне одан астамына
тікелей иелік етуі;
2) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы жəне одан астамына
жанама иелік етуі;
3) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы жəне одан астамына
тікелей иелік етуі;
4)_____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының,
қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы жəне одан астамына
жанама иелік етуі;
5) _____ резидент жəне бейрезидент бір-біріне ешқандай бақылау
жасай алмайды жəне əсер ете алмайды, бірақ резиденттің дауыс
беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының кемінде 10
(он) пайызы тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың
бақылауында немесе ықпалында болады;
6) _____ өтініштің осы тармағының 1), 2), 3), 4) жəне 5) тармақшаларында көрсетілмеген жағдайлар.
3. Шарт туралы мəліметтер:
мерзiмi өткен төлемдер үшiн мөлшерлеме (əрбір мерзімі өткен
күн үшін, өзгесі, бар болса) _________________________________
iлеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшiн комиссия,
мiндеттемелер жəне тағы басқалар, бар болса) _______________
______________________________________________________
операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу жөніндегі нұсқаулық,
қаражат қозғалысының схемасы жəне басқа) __________________
______________________________________________________
өтiнiш берiлген күнi валюталық шарт бойынша міндеттемлердің
орындалуы:
Жөнелтуші

Бенефициар

Күні

Сома, мың
бірлік

Валютасы

ЖИЫНТЫҒЫ
4. Инвестор туралы мəлiметтер (егер өтiнiш берушi инвестор болып
табылса, толтырылмайды):
резидент _____ бейрезидент _____ (белгiленсiн)
жеке тұлға үшін: тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), резиденттің ЖСН,
бейрезиденттің тұрақты тұратын елі (елдері) ______________________
______________________________________________________
бейрезиденттің азаматтығының елі (елдері) (егер тұрақты тұратын
елмен сəйкес келмейтін болса, толтырылады)_________________
______________________________________________________

Валюталық шарт
Валюталық шарт
бойынша
бойынша
операция
операция
жүргiзілгенге дейiн жүргiзілгеннен кейiн
жай артықшылықты жай артықшылықты
1.

Инвесторға
(инвесторларға)
тиесiлi дауыс берушi
акциялардың
саны, данасы
1.1 оның iшiнде инвесторлар
бойынша

9. Борыштық бағалы қағаздар туралы мəліметтер:
ISIN _________________________________________________
бағалы қағаздардың саны ______________________________ дана
бір бағалы қағаздың номиналдық құны _________________
валюта бірлігі
шығарылым валютасы __________________________________
10. Инвестициялық қорлардың пайлары туралы мəліметтер:
қор түрі (акционерлік, пайлық, ашық, жабық, аралық, өзге
(көрсетілсін)) _____________________________________________
басқарушы компания ___________________________________
______________________________________________________
(резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелу елі,
бейрезиденттің тіркелу елінің сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
11.Туынды қаржы құралдары туралы мəліметтер:
туынды қаржы құралының түрі (белгіленсін):
_____ опцион, _____ форвард, _____ фьючерс,
_____ өзге (ашып жазу)
______________________________________________________
туынды қаржы құралының базалық активінің атауы:
______________________________________________________
______________________________________________________
Бағалы қағаздың ISIN ___________________________________
12. Ескертпе __________________________________________
______________________________________________________
3-бөлiм. Капитал қозғалысының басқа операциялары
1. Операция түрi (белгiленсiн):
_____ жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығын сатып алу;
_____ зияткерлiк меншiк объектiлерiне айрықша құқықты толық
сатып алу;
_____ бiрлескен қызметке қатысушының мiндеттемелерiн орындау;
_____ ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға, трастқа беру;
_____ клиенттерге тиесілі ақшаны есепке алу жəне сақтау үшін
ақша мен қаржы құралдарын бағалы қағаздар нарығының кəсіби
қатысушыларының шотына беру;
_____ ақша мен өзге валюталық құндылықтарды өтеусіз беру.
2. Шарт туралы мəліметтер:
мерзiмi өткен төлемдер үшiн мөлшерлеме (əрбір мерзімі өткен
күн үшін, өзгесі, бар болса) _________________________________
iлеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшiн комиссия,
мiндеттемелер жəне тағы басқалар, бар болса) ________________
______________________________________________________
операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу жөніндегі нұсқаулық,
қаражат қозғалысының схемасы жəне басқа) _________________
______________________________________________________
3. Объект туралы мəлiметтер:
3.1. жылжымайтын мүлiк ________________________________
______________________________________________________
(елi, мекенжайы)
3.2.зияткерлiк меншiк объектісі ___________________________
______________________________________________________
(объектiнiң қысқаша сипаты)
3.3. бiрлескен қызмет ___________________________________
______________________________________________________
(жобаның қысқаша сипаты)
3.4. сенiмгерлiк басқару _________________________________
______________________________________________________
(мақсаттың қысқаша сипаттамасы)
3.5. траст _____________________________________________
______________________________________________________
(атауы, елі, мекенжайы)
3.6. өтеусіз беру объектісі _______________________________
______________________________________________________
(объектінің қысқаша сипаты)
4. Өтiнiш берiлген күнi валюталық шарт бойынша ұсынылған
қаражат жəне өзге мүлік:
Жөнелтуші

Бенефициар

Күні

Сомасы, мың бiрлiк

«Негізінде жəне (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы
операциялары жүргізілетін валюталық шартқа есептік нөмір
беруге арналған өтінішті» толтыру бойынша түсіндірме
1. 1, 2, 3-бөлімдері капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа
есептік нөмір беруге арналған өтінішті ұсынған кезде толтырылады.
Толтырылмаған бөлімдер ұсынылмайды.
Бірлескен қызмет туралы шарттың негізінде жай серіктестік (консорциум) құрылған жағдайда, резидент-заңды тұлғаның осы операцияны өзінің бухгалтерлік балансында тануына сəйкес 2-бөлім немесе
3-бөлім толтырылады.
2. Бейрезидент-жеке тұлғаның тұрақты тұратын елі шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде
толтырылады.
3. «Ескертпе» жолында егер валюталық шарттың сомасы
тіркелмесе, валюталық шарт сомасының құралу тəсілін (тəртібін)
қоса алғанда, өтініш беруші көрсету қажет деп есептейтін шарт талаптары көрсетіледі.
4. 1-бөлімнің 9-тармағында резидентке қаражаттың түсуі жəне оның
валюталық шарт бойынша берешекті өтеуі туралы (бейрезиденттер резиденттерге ұсынған қаржылай қарыздар болған жағдайда),
сондай-ақ бейрезидентке қаражаттың түсуі жəне оның берешекті
өтеуі (резиденттер бейрезиденттерге ұсынған қаржылай қарыздар
болған жағдайда) туралы ақпарат шарт валютасының мың бірлігінде
көрсетіледі. Егер қарыз мультивалюталық болса, сома Америка
Құрама Штаттарының мың долларымен көрсетіледі.
А бағанында қаражаттың ақшалай нысанда жəне сол секілді тауар,
жұмыс, көрсетілетін қызмет нысанында түсуінің нақты жəне (немесе)
болжамды (болашақтағы) күні, ал 1-бағанда нақты жəне (немесе)
болжамды (болашақтағы) түсімдер сомасы көрсетіледі. Егер шарт
сомасы келісілмесе, онда 1-бағанда тек қаражаттың нақты түсуі туралы ақпарат көрсетіледі.
Берешекке қызмет көрсету бойынша төлемдер (ақшалай
жəне басқа да нысандардағы) туралы ақпарат Б-бағанында, 2,
3-бағандарда көрсетіледі. Б бағанында төлем жүргізудің нақты
жəне (немесе) болжамды (болашақтағы) күні көрсетіледі. 2 жəне
3-бағандарда негізгі борышты өтеу жəне сəйкесінше сыйақы төлеу
көрсетіледі. Егер валюталық шартта өзгеше көзделмесе, өзгермелі
пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда сыйақы төлеудің болжамды сомасы өтініш (хабарлама) берілген күнгі базаның мəніне қарай
есептеледі.
Резидент немесе бейрезидент аванстық төлемдер жүргізген
жағдайда, төлем жүргізудің тиісті күні мен сомасы Б жəне 2-бағанда
көрсетіледі.
1 жəне 2-бағандардағы қорытынды сомалар өзара жəне шарт сомасына немесе егер шарт сомасы келісілмесе, өтініш беру күніне
нақты түскен қаражат сомасына тең болады.
Ұзарту үшін опцион болған кезде Б бағанында негізгі шартта
белгіленген өтеу мерзімі көрсетіледі.
Есептік тіркеу үшін өтініш берілген сəтке дейін жүргізілген
валюталық операциялардың жалпы сомасы «оның iшiнде өтiнiш беру
күнiне» жолының тиісті бағандарында көрсетіледі.
Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 15-тармағына сəйкес жаңа есептік нөмір
алынған жағдайда, шарт бойынша міндеттемелердің нақты орындалуын «оның iшiнде өтiнiш беру күнiне» деген жолда ғана көрсетуге
болады.
5. 2-бөлімнің 1-тармағында көрсетілген операциялардың түрлері
бойынша 2-бөлімнің мынадай тармақтары толтырылады:
капиталға қатысу операциясы бойынша – 3, 4, 5, 6, 7, 8 жəне
10-тармақ;
борыштық бағалы қағаздармен операциялар бойынша – 2, 3, 4,
5 жəне 9-тармақ;
туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша – 3,
11-тармақ, ал егер бағалы қағаз базалық актив болып табылса –
қосымша 6, 7, 8, 9 жəне 10-тармақ.
Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына 2-қосымша
Нысан
Шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір беруге өтініш
______________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
Бизнес-сəйкестендіру нөмірі _____________________________
телефоны __________________
мекенжайы ___________________________________________

шарт валютасының мың бiрлiгi
Қарыз алушыға кредит
бойынша қаражаттың
түсуi
күні
сомасы

«Негізінде жəне (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы
операциялары жүргізілетін валюталық шартқа есептік нөмір
беруге арналған өтініш» нысанына қосымша

Валюта

ЖИЫНТЫҒЫ
5. Ескертпе ___________________________________________
______________________________________________________

1. ____ жылғы «__» _________ №__________________ валюталық
шарт _____________________________________________________
(құжаттың атауы)
2. Шетелдік банк ______________________________________
______________________________________________________
(атауы, мекенжайы, халықаралық банкаралық ақпарат аудару
жəне төлемдер жүргізу жүйесіндегі нөмірі (SWIFT) жəне өзге банктік
деректемелер)
3. Шот түрі (белгіленсін):
_____ резиденттің, Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері
бар резидент филиалының (өкілдігінің) ағымдағы шоты;
_____ Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрғылықты жері бар
резидент филиалының (өкілдігінің) ағымдағы шоты;
_____ резиденттің салымы;
_____ резиденттің аллокирленбеген метал шоты;
_____ басқа (талдап көрсетілсін) _________________________
_____________________________________________________
(атауы, елі, мекенжайы)
__________________________ шот ашқан резиденттің филиалы
(өкілдігі)
4. Шот нөмірі __________________________________________
Шот валютасы _________________________________________
5. Шот талаптары (бар болса):
Шот бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі (жылдық %) ____
_____________________________________________________
(өзгермелі пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу
базасы жəне маржа мөлшері көрсетіледі)
_____ овердрафтқа (осы шот шеңберінде шетелдік банктің
кредиттеуі) жол беріле ме
_____ басқа (талдап көрсетілсін) _________________________
______________________________________________________
6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы шот бойынша
бұрын берілген есептік нөмірлері, тіркеу куəліктері, хабарлама туралы куəліктері
______________________________________________________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы шот шеңберінде
овердрафтқа арналған тіркеу куəліктері, есептік нөмірлері _______
______________________________________________________
7. Ескертпе ___________________________________________
______________________________________________________
Өтініш берушінің уəкілетті тұлғасы:
________________ _________ ___________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Орындаушы _________ ____________________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
телефоны______________
20__ жылғы «____» ___________
«Шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір беруге өтініш»
нысанына қосымша
«Шетелдік банктегі шотқа есептік нөмір беруге өтініш»
нысанын толтыру бойынша түсініктеме
1. 1-тармақта деректемелері бар шоттың ашылғанын растайтын
шетелдік банк құжатының нөмірі жəне күні көрсетіледі.
2. 2-тармақта шот ашылған шетелдік банктің деректемелері
көрсетіледі.
3. 3-тармақта шоттың түрі көрсетіледі. Қазақстан Республикасынан
тыс жерде тұрғылықты жері бар резидент филиалына (өкілдігіне)
шетелдік банктен шот ашылған жағдайда осы филиалдың (өкілдіктің)
деректемелері көрсетіледі.
4. 4 жəне 5-тармақтарда шоттың деректемелері (нөмірі, валютасы)
жəне талаптары көрсетіледі.
5. 6-тармақта бұрын осы шотқа берілген немесе осы шот шеңберінде овердрафтқа берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
есептік нөмірлері, тіркеу куəліктері, хабарлама туралы куəліктері туралы ақпарат көрсетіледі.
Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына 3-қосымша
Əкімшілік деректерді жинау үшін арналған нысан
«Қаржылай қарызды игеру жəне қызмет көрсету туралы есеп»
Есепті кезең: ____ жылғы__________ тоқсан
Нысанның индексі: ПР-К/Э-3
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент
Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады
Əкімшілік деректерге арналған нысан Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсына
орналастырылған
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін
(Жалғасы 19-бетте)

RESMI

«Қаржылай қарызды игеру жəне қызмет көрсету туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Қаржылай қарызды игеру жəне қызмет көрсету туралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының
14-бабының 5-тармағына жəне 14-бабына сəйкес əзірленген.
3. Нысанды Қазақстан Республикасының резиденттері есептік
нөмір берілген қаржылай қарыздың валюталық шарттары бойынша
тоқсан сайын ұсынады.
4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер (заңды тұлғалар үшін)
жəне орындаушы тегін, атын, əкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру
5. 1-бағанда ақша төлемі жəне (немесе) аударымдары, тауарлар жеткізу (жұмысты орындау, қызмет көрсету), активтерді беру,
міндеттемелерді өзгеше орындау түрінде қаржылай қарызды игеру
жəне қызмет көрсету, 2-бағанда ақша төлемі жəне (немесе) аударымдары түрінде ғана көрсетіледі.
6. Коды 10-жолда есепті кезеңде орташа алынған таза (салықтарды
есептемегендегі) кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық
%) көрсетіледі. Сыйақы мөлшерлемесі жүз үлеске дейін дөңгелектей
отырып, сан түрінде көрсетіледі. Егер кредит бойынша сыйақы
мөлшерлемесі өзгермелі болса, онда мөлшерлеменің есепті кезеңдегі
базалық мəнін пайдалану керек. Егер кредит бойынша сыйақы
мөлшерлемесі нөлдік болса, онда нөлдік мəндері қойылады.
Егер Нысан нөлдік мəнмен ұсынылса коды 10-жол толтырылмайды.
7. 1, 2, 3, 4-тарауларда сомалар валюталық шарт валютасының
мың бірлігімен көрсетіледі. Егер қарыз мультивалюталық болса сомалар мың Америка Құрама Штаттарының долларымен көрсетіледі.
Пайда болған бағамдық айырма басқа да өзгерістерде көрсетіледі
(кодтары 14, 31, 44, 61, 75, 85-жолдар).
1-бөлімде негізгі борышты игеру мен өтеу бойынша ақпарат,
2-бөлімде сыйақы (егер сыйақы валюталық шартта көзделсе) есептеу мен төлеу бойынша ақпарат, 3, 4-бөлімдерде 1, 2-бөлімдерде
көрсетілмеген өзге операциялар бойынша (бар болса): 3-бөлімде
қарыз алушының өзінің операциялары бойынша, 4-бөлімде қарыз
алушының пайдасына операциялар бойынша ақпарат көрсетіледі.
Сыйақыға салық бойынша ақпарат 2-тарауда, басқа салықтар бойынша 3,4-тарауларда көрсетіледі.
1, 2-бөлімдер қарыз алушының кредиторға талаптарын (бар
болса) (1-бөлік) жəне қарыз алушының кредитордың алдындағы
міндеттемесін (2-бөлік) қамтиды.
Қарыз алушының кредиторға негізгі борыш (сыйақы) бойынша
берілген аванстары (алдын ала ақылер) болған кезде (1-бөлік), қарыз
алушының кредитор алдындағы міндеттемелер туралы ақпарат
(2-бөлік) аванстар толық өтелгеннен кейін толтырылады.
8. Есепті кезеңнің басындағы берешек (кодтары 11, 16, 17, 41,
46, 47, 69, 79-жолдар) өткен есепті кезеңнің соңындағы берешекке
(кодтары 15, 33, 34, 45, 62, 63, 76, 86-жолдар, тиісінше) тең. Берешек
салықтар бойынша берешекті қоса отырып көрсетіледі.
9. Борышты өтеу (коды 22-жол) ақша, тауарлар, жұмыстар
(көрсетілетін қызметтер) түрінде өтеуді қамтиды.
Қаражатты (борыш, сыйақы, комиссиялар, айыппұлдар жəне
басқа төлемдер - кодтары 24, 54, 71, 81-жолдар) кешіру ретінде
қарыз алушы өтемеген борыштық міндеттеменің кредитор мен қарыз
алушының уағдаластығы негізінде ішінара немесе толық ерікті түрде
азаюы танылады.
Қаражатты (борыш, сыйақы, комиссиялар, айыппұлдар жəне басқа
төлемдер - кодтары 30, 60, 72, 82-жолдар) есептен шығару дегеніміз
мыналарды білдіреді:
1) резиденттің бейрезидент жойылған (қайтыс болған) жағдайда
қаражатты (баланстан тыс) біржақты тəртіппен есептен шығаруы;
2) резидент заңды тұлғаның банкроттығы кезінде қаражатты
өтелген деп тану (таратылған резиденттің мүлкінің жетіспеушілігінен
қанағаттандырылмаған, тарату балансы бекітілгенге дейін
мəлімделмеген кредитор бойынша, тарату комиссиясы танымаған
кредитордың талаптары);
Қарыз алушының (кредитордың) резиденттігі өзгерген кезде қарыз
алушы мен кредитор арасындағы міндеттемелер есепте есептен
шығарылғандар ретінде (кодтары 30, 60, 72, 82-жолдар) көрсетіледі.
Кредиттің игерілмеген бөлігін жою (коды 32-жол) дегеніміз қарыз
алушының алмаған (игерілмеген) валюталық шартта көзделген
кредиттік қаражатының бір бөлігінің азаюын білдіреді.
10. Кодтары 18, 19, 27, 28, 48, 49, 57, 58-жолдар шартқа
қатысушылар өзгерген кезде, оның ішінде бұрын Қазақстан
Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу
қағидалары 15-тармағының 2) тармақшасына сəйкес берілгеннің орнына жаңа есептік нөмір берілген кезінде толтырылады:
кодтары 18, 27, 48, 57-жолдар – талап ету құқығын басқаға беру
(борышты аудару) немесе өзге де келісімдер нəтижесінде бастапқы
кредитор жəне жаңа кредитор (бастапқы борышкер жəне жаңа борышкер) бірмезгілде резиденттер болып табылса немесе бірмезгілде
бейрезиденттер болып табылса;
кодтары 19, 28, 49, 58-жолдар – талап ету құқығын басқаға беру (борышты аудару) немесе өзге де келісімдер нəтижесінде бастапқы кредитор жəне жаңа кредитор (бастапқы борышкер жəне жаңа борышкер)
резидент (бейрезидент) жəне бейрезидент (резидент) болып табылса.
Кодтары 29, 59-жолдар – бұрын Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары 15-тармағының
1), 3), 4) жəне 5) тармақшаларында көзделген негіздемелер бойынша берілген есептік нөмірдің орнына жаңа есептік нөмір берілгенде
толтырылады.
11. Коды 50-жол бойынша осы сыйақыдан салықты қоса алғанда,
есепті кезеңде есептелген сыйақы көрсетіледі. Есепті кезеңде нақты
төленген салық есепті кезеңде нақты төленген сыйақымен бірге коды
52-жол бойынша көрсетіледі. Бұл ретте есепті кезеңде төленген салық
есепті кезеңнен бұрын есептелген сыйақыға жатқызылуы мүмкін.
2-бағанда ақша түріндегі сыйақы мен салықтың нақты төлемі
көрсетіледі.
Есепті кезеңде тек сыйақыны төлемей салықты төлеу кезінде
салықты төлеу 1-бағанда жəне 2-бағанда көрсетілуге тиіс.
12. ақшаны қайтару (төлемді орындамай қайтару) басқа да
өзгерістерде көрсетіледі (кодтары 31, 61, 74, 84-жолдарда).
13. Кодтары 25, 26, 31, 55, 56, 61, 74, 75, 84, 85-жолдар Нысанға
ескертпеде, оның ішінде активтің жəне (немесе) қарыз алушының
борыштық міндеттемелерінің сипаттамасына талдаманы қажет етеді.

Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады
Əкімшілік деректерге арналған нысан Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін
Нысан
Резидент______________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса),
заңды тұлғаның атауы)
Жеке сəйкестендіру нөмірі, бизнес сəйкестендіру нөмірі _______
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі _______
мың Америка Құрама Штаттарының (бұдан əрі – АҚШ) доллары
Жолдар
коды

Көрсеткіштердің атауы

Инвестордың
атауы, тегі, аты,
əкесінің аты (бар
болса)

А
Б
1
2
…
1-бөлік. Инвесторлардың инвестициялау объектісінің капиталына
қатысуы
10 Есептi кезеңнiң басындағы
жинақталған құн
20 Есепті кезеңде өзгеруі (+ұлғаю/-азаю)
((21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) +
(27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) +
(33) + (34) + (35))
оның ішінде мыналардың есебінен:
21 ақша түсiмi (+)/ алу (-)
22 жабдықтың, тауардың жəне өзге
мүлiктiң түсуi (+)/алынуы (-)
23 материалдық емес активтердiң түсуi
(+)/алынуы (-)
24 коммерциялық кредиттер жəне
қаржы қарыздары бойынша берешек есебінен жарғылық капиталдың
ұлғаюы (+)/азаюы(-)
25 жарғылық капиталға дивидендтер
есептеу (дивидендтердi акциялармен
төлеу) (+)
26 өткен жылдардың бөлінбеген кірісі
есебінен жарғылық капиталдың,
резервтік капиталдың немесе
капиталдың басқа баптарының
+ұлғаюы/-азаюы
27 жылжымайтын мүлікті енгізу(+)/алуы
(-)
28 бейрезидент-эмитенттердің бағалы
қағаздарын (вексельді қоса) енгізу
(+)/ алу (-)
29 резидент эмитенттердің бағалы
қағаздарын енгізу (+)/алу (-)
30 жаңа есептік нөмірді алмай қатысу
үлесін сатып алу (+)/сату (-)
31 жаңа есептік нөмір алу (+)/(-)
32 бағамдық айырма (+)/(-)
33 баға өзгерістері (+)/(-)
34 инвестициялау объектісін жою
кезінде есептен шығару (-)
35 басқалар (толық жазу),
оның ішінде:
35а cыйға тартылғандар (+)/(-)
35б инвестициялау объектісін үшінші
тұлғадан сатып алу (+)/үшінші тұлғаға
сату (-) кезінде инвесторға инвестициялау объектісіне меншік құқығының
ауысуы
39 Есепті кезеңнің соңындағы
жинақталған құн (10) + (20)
40 Инвестордың есепті кезеңнің соңындағы жарғылық капиталға үлесі, %
41 Есепті кезеңде жарияланған дивидендтер
50 Есепті кезең үшін төленген (алынған)
дивидендтер, төленген (төлеуге жататын) салықты қоса:
(51)+(52)+(53), оның ішінде
51 ақша түрінде
52 акциялар түрінде (қатысу үлесімен)
53 өзге (толық жазу)
54 Төлем көзінен ұсталатын
инвестордың табысынан табыс
салығын төлеу бойынша есепті
кезеңнің аяғындағы берешек
Инвестициялау объектісінің акцияларды, қатысу үлестерін сатып
алу (сату) бойынша есеп айырысулары туралы ақпарат
2 бөлік. Резиденттің бейрезидентке қоятын талаптары
60 Есепті кезеңнің басындағы бейрезиденттің резидент алдындағы
берешегі
61 Есепті кезеңде берешектің ұлғаюы
(резиденттің алдын ала ақы төлеуі,
төлемді кейінге қалдыра отырып
инвестициялау объектісіне меншік
құқығын бейрезидентке беру)
62 Есепті кезеңде берешекті өтеу (инвестициялау объектісіне меншік
құқығының резидентке өтуі,
бейрезиденттің ақы төлеуі)
63 Есепті кезеңдегі берешек бойынша
басқа да өзгерістер (толық жазу)
64 Есепті кезеңнің аяғындағы бейрезиденттің резидент алдындағы
берешегі
3 бөлік. Резиденттің бейрезидент алдындағы міндеттемелері
70 Есепті кезеңнің басындағы резиденттің бейрезидент алдындағы
берешегі
71 Есепті кезеңде берешектің ұлғаюы
(бейрезиденттің алдын ала ақы
төлеуі, төлем мерзімін кейінге қалдыра отырып инвестициялау объектісіне меншік құқығын резидентке беру)
72 Есепті кезеңде берешекті өтеу
(бейрезидентке меншік құқығының
инвестициялау объектісіне өтуі,
резиденттің ақы төлеуі)
73 Есепті кезеңдегі берешек бойынша
басқа да өзгерістер (толық жазу)
74 Есепті кезеңнің аяғындағы резиденттің бейрезидент алдындағы берешегі
Ескертпе:____________________________________________
____________________________________________________
Басшы (Бас бухгалтер)
________________ _________ ___________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Орындаушы ______ _________________ телефоны____________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
20__ жылғы «____» ___________
«Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша
«Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан
əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына 5-қосымша
Əкімшілік деректерді
жинау үшін арналған нысан
«Міндеттемелердің орындалуы туралы есеп»
Есепті кезең: ____ жылғы __________ тоқсан
Нысанның индексі: ПР-Д-5
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент
Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады
Əкімшілік деректерге арналған нысан Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін
Нысан
Резидент ______________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса),
заңды тұлғаның атауы)
Жеке сəйкестендіру нөмірі, бизнес сəйкестендіру нөмірі _________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі __________
1-бөлім. Міндеттемелердің орындалуы туралы есеп
Жөнелтуші Бенефициар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ескертпе

«Қаржылай қарызды игеру жəне қызмет көрсету туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент

Валютасы

20__ жылғы «____» ___________

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Сомасы, валютаның мың
бірлігі

Басшы (Бас бухгалтер)
________________ _________ ___________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Орындаушы _________ ____________________________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
телефоны______________

Нысанның индексі: ПР-И/Г-4

Күні

Ескертпе:
_____________________________________________________
______________________________________________________

Есепті кезең: ____ жылғы __________ тоқсан

5. Нысанды толтыру мақсатында мына ұғымдар пайдаланылады:
1) инвестициялау объектісі – акциялары, қатысу үлестері, пайлары
сатып алынатын (сатып алынған) заңды тұлға, инвестициялық пай
қоры, сондай-ақ мүлігіне мүліктік жарна енгізілетін (енгізілген) заңды
тұлға, жай серіктестік, консорциум. Депозитарлық қолхаттармен операциялар жүргізілген жағдайда, базалық активі болып табылатын
бағалы қағаздың эмитенті инвестициялау объектісі болып табылады;
2) инвестор – инвестициялау объектісіне меншік құқығы өтетін
(өткен) жеке немесе заңды тұлға.
6. Нысан жарғылық капиталға (акцияларымен, қатысу үлестерімен,
пайларымен), жарғылық капиталға қарағанда өзге капиталға қатысу
операциялары бойынша ұсынылады.
Резиденттің инвестициялаудың бір объектісінің капиталына қатысу
операциялары бойынша алған бірнеше есептік нөмірлер бойынша бір
Нысанды ұсынуына рұқсат етіледі. Бұл жағдайда Нысан ұсынылатын
барлық тіркеу нөмірлерінің нөмірлері көрсетіледі.
7. Егер резидент заңды тұлға оның капиталына қатысу операциялары бойынша берілген тіркеу нөмірлерін алса, онда 1, 2-бағандарда
жəне одан əрі 1-бөлікте жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар
болса), əрбір бейрезиденттің заңды тұлғасының атауы жəне оның
резиденттің капиталына қатысуы туралы ақпарат көрсетіледі.
Егер резидент берілген есептік нөмірлерді бейрезиденттің капиталына қатысу операциялары бойынша басқа резиденттермен бірлесе
отырып алса, онда 1, 2-бағандарда жəне одан əрі 1-бөлікте жеке
тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), əрбір резиденттің заңды
тұлғасының атауы жəне оның бейрезиденттің капиталына қатысуы
туралы ақпарат көрсетіледі.
Егер резидент берілген есептік нөмірлерді бейрезиденттен резидент үшінші тұлғаның акцияларын, капиталға қатысу үлестерін сатып
алу (бейрезидентке сату) операциялары бойынша алған болса, онда
1-бөлік толтырылмайды.
8. Сома мың АҚШ долларымен көрсетіледі.
Есепті кезеңдегі операциялар олардың нақты құны бойынша
көрсетіледі. Өзге валюталармен көрсетiлген сомаларды тиiсiнше
операциялар жүргiзiлген күнгi немесе есептi кезеңнiң аяғындағы валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып, АҚШ
долларына аударылады. Туындаған бағам айырмасы кодтары 32,
63 жəне 73-жолдар бойынша көрсетіледі.
Есепті кезеңнің басындағы қалдық (кодтары 10, 60 жəне 70-жолдар)
əрбір баған бойынша есепті кезеңнің алдындағы кезеңнің соңындағы
қалдыққа (тиісінше кодтары 39, 64 жəне 74-жолдар) тең.
9. Есепті кезеңдегі инвестициялау объектісінің капиталы құнының
ұлғаюы (+) белгісімен, капитал құнының азаюы (-) белгісімен
көрсетіледі.
Коды 31-жол Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан
Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу
қағидаларының 15-тармағына сəйкес бұрын берілген тіркеу нөмірінің
орнына тіркеу нөмірін берген кезде толтырылады.
Коды 35б жол бойынша үшінші тұлғалардан инвестициялау
объектісін сатып алған (үшінші тұлғаларға сатқан), оның ішінде бөліп
төлеумен сатып алған жағдайда, инвесторға (инвесторларға) инвестициялау объектісіне меншік құқығын нақты беру көрсетіледі.
Ақшаны қайтару (төлемді орындаусыз қайтару) коды 35-жолда
көрсетіледі.
10. Коды 41-жол бойынша есепті кезеңде хабарланған дивидендтер, төлем көзінен осы дивидендтерден ұсталатын салықты қоса
алғанда, көрсетіледі.
Кодтары 51, 52, 53-жолдар бойынша төлем көзінен ұсталатын
жəне есепті кезеңде нақты төленген салық сомасымен есепті кезеңде
инвесторларға нақты төленген дивидендтер көрсетіледі. Бұл ретте
есепті кезеңде төленген салық есепті кезеңнен бұрын жарияланған
дивидендтерге жатуы мүмкін.
Есепті кезеңде дивидендтерді төлеусіз салықты ғана төлеген кезде салықты төлеу тиісті кодтары 51, 52, 53-жолдарда көрсетілуі тиіс.
Салық бойынша берешек коды 54-жол бойынша көрсетіледі.
11. Кодтары 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74-жолдар инвестор алдын ала төлем немесе төлемді кейінгі қалдырумен үшінші
тұлғадан акцияларды, инвестициялау объектісінің қатысу үлестерін
сатып алған (үшінші тұлғаға сатқан) кезде толтырылады. Резидентте
бейрезидентке талаптар туындаған кезде 2-бөлік толтырылады.
Резидентте бейрезидент алдында міндеттемелер туындаған кезде
3-бөлік толтырылады.
12. Кодтары 35, 63, 73-жолдарды толтыру Нысанға ескертпеде
толық жазылуы талап етеді.
13. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік
мəнмен ұсынылады.
14. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан
Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу
қағидаларының 24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін
6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

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

1
2
Есепті кезеңде кредит бойынша
Х
сыйақы есептелетін мөлшерлеме
(жылдық %)
1-бөлім. Негізгі борыш бойынша мəліметтер
1-бөлік. Қарыз алушының кредиторға талаптары – берілген
аванстар (алдын ала ақы)
11 Есепті кезеңнің басында берілген
Х
аванстар (алдын ала ақы)
12 Есепті кезеңде қарыз алушы кредиторға берген аванстар
(алдын ала ақы)
13 Есепті кезеңде қарыз алушыға кредитор өтеген аванстар (кредитор қарыз
алушыға кредит бойынша қаражат
ұсынды)
14 Аванс бойынша басқа да өзгерістер
(+)/(-)
15 Есепті кезеңнің соңында берілген
Х
аванстар (алдын ала ақы)
(=(11)+(12)-(13)+(14))
2-бөлік. Қарыз алушының кредитор алдындағы міндеттемелері
16 Есепті кезеңнің басындағы негізгі боХ
рыш бойынша берешек
Х
17 оның ішінде мерзімі өткен берешек
Есепті кезеңдегі өзгерістер:
18 Резиденттер арасындағы (немесе
Х
бейрезиденттер арасындағы) операциялар бойынша борыштың ұлғаюы
19 Резиденттер мен бейрезиденттер
Х
арасындағы операциялар бойынша
борыштың ұлғаюы
20 Кредитор қарыз алушыға кредит
бойынша қаражат ұсынды
21 Сыйақы капиталдандырылды (=51)
Х
22 Қарыз алушы кредиторға қарызды
өтеді
22а оның ішінде мерзімінен бұрын
23 Борышты қарыз алушының өзге
де шарттар бойынша кредиторға
қойылатын талаптарымен өзара
есепке алуы
24 Кредитордың қарыз алушының борыХ
шын кешіруі
25 Борыш капиталға қатысу
Х
құралдарына (қарыз алушы жəне
(немесе) үшінші тұлғалардың), қарыз
алушының жылжымайтын мүлкіне
жəне өзге активіне ауыстырылды
26 Борыш қарыз алушының борыштық
Х
бағалы қағаздарына, қарыз
алушының тауарды жеткізуіне жəне
өзге де борыштық міндеттемелеріне
ауыстырылды
27 Резиденттер арасындағы (немесе
Х
бейрезиденттер арасындағы) операциялар бойынша борыштың азаюы
28 Резиденттер мен бейрезиденттер
Х
арасындағы операциялар бойынша
борыштың азаюы
29 Басқа негіздемелер бойынша жаңа
Х
есептік нөмір алғандықтан борышты
тасымалдау (+)/(-)
30 Борыш есептен шығарылды
Х
31 Борыш бойынша басқа өзгерістер
(+)/(-) (толық жазу)
32 Кредиттің игерілмеген бөлігі
Х
жойылды
Х
33 Есепті кезеңнің соңындағы негізгі борыш бойынша берешек (=(16) + (18)
+ (19) + (20) + (21) – (22) – (24) – (25)
– (26) – (27) – (28) + (29) – (30) + (31))
34 оның ішінде мерзімі өткен берешек
Х
2-бөлім. Сыйақы бойынша мəліметтер
1-бөлік. Қарыз алушының кредиторға талаптары – берілген
аванстар (алдын ала ақы)
41 Есепті кезеңнің басындағы қарыз
Х
алушының кредиторға талаптары
42 Есепті кезеңде қарыз алушы кредиторға берген аванстар (алдын ала
ақы)
43 Есепті кезеңде өтелген аванстар
Х
(сыйақы есептелді)
44 Аванс бойынша басқа өзгерістер
(+)/(-)
45 Есепті кезеңнің соңындағы қарыз
Х
алушының кредиторға талаптары
(=(41)+(42)-(43)+(44))
2-бөлік. Қарыз алушының кредитор алдындағы міндеттемелері
46 Есепті кезеңнің басындағы сыйақы
Х
бойынша берешек
47 оның ішінде мерзімі өткен берешек
Х
Есепті кезеңдегі өзгерістер:
48 Сыйақының резиденттер арасындағы
Х
(немесе бейрезиденттер арасындағы) операциялар бойынша ұлғаюы
49 Сыйақының резиденттер мен бейреХ
зиденттер арасындағы операциялар
бойынша ұлғаюы
50 Есепті кезеңде сыйақы есептелді
Х
51 Есепті кезеңде сыйақы капиталданХ
дырылды
52 Сыйақы төленді
53 оның ішінде мерзімінен бұрын
54 Кредитор қарыз алушыға сыйақыны
Х
кешірді
55 Сыйақы капиталға қатысу
Х
құралдарына (қарыз алушы жəне
(немесе) үшінші тұлғалардың), қарыз
алушының жылжымайтын мүлкіне
жəне өзге активіне ауыстырылды
56 Сыйақы қарыз алушының борыштық
Х
бағалы қағаздарына, қарыз
алушының тауарды жеткізуіне жəне
өзге де борыштық міндеттемелеріне
ауыстырылды
57 Сыйақының резиденттер арасындағы
Х
(немесе бейрезиденттер арасындағы) операциялар бойынша азаюы
58 Сыйақының резиденттер мен бейреХ
зиденттер арасындағы операциялар
бойынша азаюы
59 Басқа негіздемелер бойынша жаңа
Х
есептік нөмір алғандықтан сыйақыны
тасымалдау (+)/(-)
60 Сыйақы есептен шығарылды
Х
61 Сыйақы бойынша басқа өзгерістер
(+)/(-) (толық жазу)
62 Есепті кезеңнің соңындағы сыйақы
Х
бойынша берешек (=(46) + (48) + (49)
+ (50) – (51) – (52) – (54) – (55) – (56)
– (57) – (58) + (59) – (60) + (61), оның
ішінде:
63 мерзімі өткен берешек
Х
64 салықтар бойынша берешек
3-бөлім. Қарыз алушы төлейтін ілеспе төлемдер бойынша
мəліметтер
69 Есепті кезеңнің басындағы
Х
төленбеген комиссиялық төлемдер,
айыппұлдар жəне қарыз алушы
төлейтін басқа да төлемдер
70 Қарыз алушы есепті кезеңде комиссиялар, айыппұлдар жəне шарттың
талаптарында қарыз алушының
төлеуі көзделген басқа да төлемдер
төледі
71 Қарыз алушыға есепті кезеңде коХ
миссиялар, айыппұлдар жəне
шарттың талаптарында қарыз
алушының төлеуі көзделген басқа да
төлемдер кешірілді
72 Есепті кезеңде комиссиялар,
Х
айыппұлдар жəне шарттың талаптарында қарыз алушының төлеуі
көзделген басқа да төлемдер есептен шығарылды
10

«Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп»

2-тарау. Нысанды толтыру

Резиденттік белгісі

Көрсеткіштердің атауы

Бар- оның ішінде
лығы ақша түрінде

Əкімшілік деректерді
жинау үшін арналған нысан

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

Жолдар
коды

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына 4-қосымша

2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының
14-бабының 5-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Қазақстан Республикасының резиденттері Нысанды есептік
нөмірі берілген инвестициялау объектісінің капиталына қатысудың
валюталық шарттары бойынша ұсынады.
4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер (заңды тұлғалар үшін)
жəне орындаушы тегін, атын, əкесінің атын (бар болса) көрсетіп,
қол қояды.

Активтің аты

валюталық шарт валютасының мың бірлігі

14. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан нөлдік
мəндермен беріледі.
15. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан
Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты)
ай ішінде енгізіледі.

Төлем белгілеу коды

Резидент_____________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса),
заңды тұлғаның атауы)
Жеке сəйкестендіру нөмірі, бизнес сəйкестендіру нөмірі __________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі ___________
Шарттың валютасы ____________________

Қарыз алушы есепті кезеңде
айыппұлдарды жəне қарыз алушыға
соттар мен басқа да мемлекеттік
мекемелер салған басқа да
төлемдерді төледі
74 Қарыз алушының басқа да төлемдері
(толық жазу)
75 Қарыз алушының басқа да операциялары, басқа да өзгерістер (толық
жазу)
Х
76 Есепті кезеңнің соңындағы төленбеген комиссиялар, айыппұлдар, қарыз
алушы төлейтін басқа да төлемдер
4-бөлім. Қарыз алушыға төленетін ілеспе төлемдер бойынша
мəліметтер
79 Есепті кезеңнің басындағы
Х
төленбеген комиссиялық төлемдер,
айыппұлдар жəне қарыз алушыға
төленетін басқа да төлемдер
80 Есепті кезеңде комиссиялар,
айыппұлдар, шарттың талаптарында қарыз алушыға төленуі көзделген
басқа да төлемдер қарыз алушыға
төленді
Х
81 Қарыз алушы есепті кезеңде комиссияларды, айыппұлдарды,
шарттың талаптарында қарыз
алушыға төленуі көзделген басқа да
төлемдерді кешірді
82 Есепті кезеңде комиссиялар,
Х
айыппұлдар, шарттың талаптарында қарыз алушыға төленуі
көзделген басқа да төлемдер есептен шығарылды
83 Қарыз алушыға есепті кезеңде
айыппұлдар жəне қарыз берушіге
соттар мен басқа да мемлекеттік мекемелер салған басқа да төлемдер
төленді
84 Қарыз алушыға басқа төлемдер
(толық жазу)
85 Қарыз алушының пайдасына басқа
да операциялар, басқа да өзгерістер
(толық жазу)
86 Есепті кезеңнің соңында төленбеген
Х
комиссиялар, айыппұлдар, қарыз
алушы алуға арналған басқа да
төлемдер

Міндеттемелерді орындау түрі

73

Нысан

Р/с №

(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде)

19

Резиденттік белгісі

16 МАМЫР 2019 ЖЫЛ

10

11

12

2-бөлім. Жинақталған күн мен кіріс туралы мəліметтер
мың Америка Құрама Штаттарының доллары
Жол
Көрсеткіштің атауы
коды
А
Б
10
Есепті кезеңнің соңындағы жинақталған құн,
оның ішінде мыналар түрінде:
11
ақша
12
бағалы қағаздар, қатысу үлестері
13
жылжымайтын мүлік
14
басқа да (толық жазылсын)
20
Резиденттің есепті кезеңдегі кірісі
21
Бейрезиденттің есепті кезеңдегі кірісі

Барлығы
1

Ескертпе: ____________________________________________
______________________________________________________
Басшы (Бас бухгалтер)
________________ _________ ___________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Орындаушы _______ ________________ телефоны______________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
20__ жылғы «____» ___________
(Жалғасы 20-бетте)

RESMI

Нысанның индексі: ПР-Ф-6
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент-заңды тұлға
Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің аумақтық филиалына ұсынылады
Əкімшілік деректерге арналған нысан Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін
Нысан
Резидент_____________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
Бизнес сəйкестендіру нөмірі ____________________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі ___________
Шетелдік банктің атауы, елі ______________________________
______________________________________________________
Шот валютасы ____________________
шот валютасының мың бірлігі
Жол
коды
А

Көрсеткiштердің атауы
Б

10

Есепті кезеңде шот бойынша сыйақы есептелетін
мөлшерлеме (жылдық %)

11

Есептi кезеңнiң басындағы
қалдық
Кезең iшiнде түскен барлық
қаражат ((21) + (31) + (32))
оның iшiнде:
бейрезиденттерден ((22) + (23)
+ (24) + (25) + (26) + (27) + (28) +
(29) + (30)):
тауарлар (жұмыстар, қызметтер)
экспортынан түсiм
тартылған қаржылай қарыздар
бойынша
берiлген қаржылай қарыздарды
өтеуден

20
21
22
23
24

Ағымдағы шот
1

Салым, осы
ағымдағы
шот шегінде
ашылған
салым
2
…

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына
ұсынылады
Əкімшілік деректерге арналған нысан Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін
Нысан
Уəкілетті банктің атауы __________________________________
р/с
№

Көрсеткіштің атауы

А

Б
Валюталық шарт
(атауы, нөмірі,
күні, мақсаты мен
тағайындалуы)
Валюталық шартқа
толықтыру ретіндегі
құжат (құжаттар) (бар
болса) (атауы, нөмірі,
күні, ескертпе)
Валюталық шартқа
қатысушы бейрезидент (бейрезиденттер)
(атауы, елі, валюта
операциясындағы
мəртебесі)
Осы валюталық
шарттың реттік нөмірі
(хабарлама туралы
куəліктің (бар болса)
нөмірі)
Валюталық шарттың
сомасы (валюталық
шарттың валютасында)
Шарттың валютасы
Негіздемелік келісім
(бар болса) (атауы,
нөмірі, күні)
Бейрезиденттің
уəкілетті банкке
қатынасы
Кредитті пайдаланғаны
үшін сыйақы (мүдде)
мөлшерлемесі
(белгіленген пайыздық
мөлшерлеме
жағдайында жылдық %
көрсетіледі, өзгермелі
пайыздық мөлшерлеме
жағдайында оны есептеу базасы мен маржа
мөлшері көрсетіледі)
Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен
төлемдер үшін
мөлшерлеме (əрбір
кешіктірілген күн үшін,
басқасы (толық жазу)
Ілеспе төлемдер
(ұйымдастыру
үшін, басқару үшін,
міндеттеме үшін комиссия, басқасы
(толық жазу), кредит,
негізгі борыш сомасынан пайыздармен,
басқасы (толық жазу)
Операцияның қысқаша
сипаттамасы (төлем
жасау бойынша
нұсқаулық, қаражат
қозғалысының схемасы, басқасы (толық
жазу)
Кредиттің агенті (операторы, ұйымдастырушысы) (бар болса)
жөніндегі мəлімет (атауы, резиденттің бизнес
сəйкестендіру нөмірі
(бұдан əрі – БСН),
бейрезиденттің елі)
Ерекше жағдайлардың
болуы (қарыз
алушының мерзімін
ұзарту, мерзімінен
бұрын өтеу құқығы,
кредитордың
берешекті мерзімінен
бұрын өтеуді талап ету
құқығы, басқасы (толық
жазу)
Аталған валюталық
шарт шеңберінде
қаржыландырылатын
келісімшарттар туралы
мəлімет (бар болса):
қаржыландыруды
сұратқан аппликант
туралы мəлімет (атауы, резиденттің БСН,
бейрезиденттің елі)
қаржыландырылатын
келісімшарт (келісімшарттар) туралы
мəлімет (атауы,
нөмірі, күні, валюталық шарттың валютасындағы сома, валюта, келісімшарттың
есептік нөмірі, мəміле
паспортының нөмірі
(бар болса)
келісімшартқа
қатысушы бенефициар
туралы мəлімет (атауы, резиденттің БСН,
бейрезиденттің елі)
кредитордың уəкілетті
банкті қаржыландыру
нысаны (қаражаттың
уəкілетті банктің
шотына келіп
түсуі, кредитордың
бенефициарға жасаған
төлемі, басқасы (толық
жазу)
Қаражаттың келіп
түсу жəне берешекті
өтеу кестесі (шарт
валютасының мың
бірлігі)
Ескертпе

1

2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

12

Ескертпе:
_____________________________________________________
______________________________________________________
Басшы (Бас бухгалтер)
________________ _________ ___________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

13

Орындаушы _______ ________________ телефоны___________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
20__ жылғы «____» ___________
«Шетелдік банктегі ақша қозғалысы туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

14

«Шетелдік банктегі ақша қозғалысы туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Шетелдік банктегі ақша қозғалысы туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан)
толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы
16-бабының 3-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасы
шетел банкіндегі шоттың есептік нөмірі бойынша тоқсан сайын
ұсынады.
4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер жəне орындаушы тегін,
атын, əкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру
5. 1-бағанда шетел банкінде ашылған ағымдағы шот, салым, аллокирленбеген металл шот туралы ақпарат көрсетіледі.
Егер ағымдағы шот шеңберінде салым ашылса, онда осындай
салым туралы ақпарат 2-бағанда көрсетіледі. Егер ағымдағы шот
шегінде бірнеше салым ашылса, онда осындай салымдар туралы
ақпарат əрбір салым бойынша жеке-жеке көрсетіледі.
6. Коды 10-жолда таза (салықтарды есепке алмағанда) есепті
кезеңдегі ағымдағы шот, салым бойынша сыйақының орташа
мөлшерлемесі (жылдық %), коды 80-жолда овердрафт бойынша
сыйақының орташа мөлшерлемесі көрсетіледі. Сыйақы мөлшерлемесі
жүздік үлеске дейін дөңгелектеніп сан түрінде көрсетіледі. Егер сыйақы
мөлшерлемесі өзгермелі болса, онда есепті кезеңдегі мөлшерлеменің
базалық мəні пайдаланылады. Егер сыйақы мөлшерлемесі нөлдік
болса, онда нөлдік мəн қойылады.
Егер Нысан нөлдік мəндермен берілсе, онда кодтары 10, 80-жолдар толтырылмайды.
7. Сомалар шот (салым) валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.
Мультивалюталық шоттар (салымдар), сондай-ақ аллокирленбеген металл шоттары бойынша сомалар мың теңгемен көрсетіледі.
8. Кодтары 34, 55-жолдар толтырылған жағдайда ескертпеде одан
(оған) ақша аударылатын шетел банкіндегі шоттың есептік нөмірі
көрсетілуі тиіс.
9. Овердрафт туралы ақпарат шетел банкі осындай овердрафт
бойынша берілген есептік нөмірі болмаған жағдайда шотты ашу талаптарына сəйкес осы шот бойынша резидент заңды тұлғаға овердрафтты ұсынған кезде толтырылады.
Шетел банкі клиенттің шотында ақша жеткіліксіз болған немесе
болмаған жағдайда оның есеп айырысу құжаттарын төлеуі үшін
клиенттің шотын кредиттеуі овердрафтты білдіреді. Овердрафт
кезінде банк клиенттің шотындағы барлық ақшаны есептен шығарады
жəне бір мезгілде клиентке клиенттің шотындағы ақшамен өтелмеген
ақының бір бөлігіне қаржылай қарыз береді.
Пайда болған бағамдық айырма өзге де өзгерістерде көрсетіледі
(кодтары 91, 92-жолдар).
10. Есепті кезеңнің басындағы қалдық (кодтары 11, 81, 82-жолдар) алдыңғы есепті кезеңнің соңындағы қалдыққа (кодтары 60, 93,
94-жолдар) тең келеді.
11. Коды 70-жол бойынша сыйақыға салынатын салықтарды есепке
алмастан есепті кезеңде есептелген сол сыйақы көрсетіледі.
12. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан нөлдік
мəнмен беріледі.
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15.1

15.2

15.3

15.4

16

17

Қаржылай
қарыз 1
туралы
ақпарат
1

Қаржылай Қаржылай
қарыз 2
қарыз ...
туралы
туралы
ақпарат
ақпарат
2
...

Басшы (Бас бухгалтер)
________________ _________ ___________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Орындаушы _______ ________________ телефоны___________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
20__ жылғы «____» ___________

2-тарау. Нысанды толтыру
5. Уəкілетті банк Нысанды əрбір қаржылай қарыз бойынша жалпы
уəкілетті банктің жүйесі бойынша жасайды.
6. Нысанда егер валюталық шарт шеңберінде уəкілетті банк
берешегінің сомасы баламасында 500 000 (бес жүз мың) Америка
Құрама Штаттарының долларынан асса немесе асатын болса,
уəкілетті банктің бейрезиденттерден 180 (бір жүз сексен) күннен астам
мерзімге тартқан қаржылай қарыздары туралы:
1) есепті кезеңде осындай қаржылай қарыздарды тарту талаптары туралы;
2) есепті кезеңде бұрын тартылған осындай қаржылай қарыздар
бойынша Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу Қағидаларының 15-тармағының 1), 2), 3), 4)
тармақшаларында көрсетілген мəліметтер өзгерістері туралы ақпарат
көрсетіледі.
Коды 6-жол «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық
жіктеуішіне сəйкес толтырылады.
Коды 7-жолда жекелеген мəмiлелердi, оның iшiнде коды 1-жолда
көрсетілген валюталық шартты кредиттеудiң негіздемелік талаптарын
айқындайтын негіздемелік келiсiм (бас келiсiм, кредиттiк желi жəне
басқасы) көрсетiледi.
7. Коды 8-жолда бейрезидент кредитордың уəкілетті банкке
қатынасы көрсетіледі:
уəкілетті банктің 10 (он) пайызы жəне одан көп дауыс беруші акцияларын бейрезиденттің тікелей иеленуі;
2) уəкілетті банктің 10 (он) пайызы жəне одан көп дауыс беруші
акцияларын бейрезиденттің жанама иеленуі;
3) уəкілетті банктің 10 (он) пайызы жəне одан көп дауыс беруші
акцияларын резиденттің тікелей иеленуі;
4) уəкілетті банктің 10 (он) пайызы жəне одан көп дауыс беруші
акцияларын резиденттің жанама иеленуі;
5) уəкілетті банк пен бейрезидент бір-біріне ешқандай бақылау жасай алмайды жəне əсер ете алмайды, бірақ уəкілетті банктің 10 (он)
пайыздан кем емес дауыс беруші акцияларын тікелей немесе жанама
иеленетін бір инвестордың бақылауында жəне ықпалында болады;
6) Нысанның осы тармағының 1), 2), 3), 4) жəне 5) тармақшаларында
көрсетілмеген жағдайлар.
8. Коды 16-жолда уəкілетті банкке қаражаттың келіп түскені жəне
оның валюталық шарт бойынша берешекті өтеуі туралы ақпарат:
қаражаттың (ақша, тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түріндегі,
өзгесі) нақты немесе болжалды (болашақта) түсу күні немесе негізгі
борышты өтеу жəне сыйақыны төлеу күні, шарт валютасының
мың бірліктеріндегі түсімдер (төлемдер) сомасы көрсетіледі. Егер
шарттың сомасы валюталық шартта көзделмесе, онда қаражаттың
нақты түскені туралы ақпарат қана көрсетіледі. Өзгермелі пайыздық
мөлшерлеме жағдайында сыйақыны төлеудің болжалды сомасы
валюталық шартта өзгеше белгіленбесе, есепті кезеңнің соңындағы
базалық мөлшерлеменің мəнін ескере отырып есептеледі.
9. Егер валюталық шарттағы сома əртүрлі валюталардағы бірнеше
сомадан құралса, онда əрбір сома мен шарт валютасы бойынша
Нысанның жекелеген бағандары толтырылады.
10. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларына
8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Уəкілетті банк бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында жəне (немесе) соңында
өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру жəне
оларға қызмет көрсету туралы нысанда əрбір қаржылай қарыз бойынша міндеттемелердің нақты орындалуы жөніндегі ақпаратты көрсету
үшін реттік нөмір береді.
Ынтымақтастық қағидаттарын белгілейтін, бірақ уəкілетті банктің
бейрезидентті қаржыландыруының жекелеген маңызды талаптарын
айқындамайтын негіздемелік келісімге реттік нөмір берілмейді.
11. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда Нысан берілмейді.
12. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан
Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 32-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты)
ай ішінде енгізіледі.
Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына 8-қосымша
Əкімшілік деректерді
жинау үшін арналған нысан
«Уəкілетті банк бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің
басында жəне (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері
бар қаржылай қарыздарды игеру жəне оларға қызмет көрсету
туралы есеп»
Есепті кезең: ____ жылғы __________ тоқсан
Нысанның индексі: 11-ОБ
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: уəкілетті банк
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына
ұсынылады
Əкімшілік деректерге арналған нысан Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін
Нысан
Уəкілетті банктің атауы __________________________________
1-кесте. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларының 32-тармағына сəйкес Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіне есеп ұсынылған қаржылай
қарыздарды игеру жəне оларға қызмет көрсету
Реттік нөмірі

Кредитордың атауы

А

Б

Кредит валютасының
атауы
В

кестенің жалғасы
Есепті кезең
басындағы
қалдық, шарт
валютасының
мың бірлігі

Негізгі борыш
Есепті кезеңдегі операция,
шарт валютасының мың бірлігі
Ұлғаюы
Азаюы
олардың
ішінде мыналар есебінен

1

2

3

4

Есепті кезең
соңындағы
қалдық
Баланстық шоттың
нөмірі

Есепті кезең: ____ жылғы _____ тоқсан

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: уəкілетті банк

6

7

8

5

кестенің жалғасы
Сыйақы
Есепті кезеңдегі операЕсепті
ция, шарт валютасының
кезең
мың бірлігі
басындағы
қалдық,
шарт
валютасының мың
бірлігі
9

Есепті кезең
соңындағы
қалдық

10

11

12

13

Ескертпе

«Шетелдік банктегі шоттағы ақша қозғалысы туралы есеп»

Кезеңділігі: ай сайын

Кредиттің жай-күйі

Əкімшілік деректерді
жинау үшін арналған нысан

Нысанның индексі: ПР-7

Сомасы, шарт
валютасының мың
бірлігі

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына 6-қосымша

Есепті кезең: ____ жылғы __________ айы

1. Осы түсіндірме «Уəкілетті банктің бейрезиденттерден қаржылай
қарыздар тарту талаптары туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы
15-бабының 1-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды Қазақстан Республикасының уəкілетті банктері
есепті кезеңде бейрезиденттерден тартқан қаржылай қарыздар
бойынша жəне олар бейрезиденттерден бұрын тартқан, Қазақстан
Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу
қағидаларының 15-тармағының 1), 2), 3), 4) тармақшаларында
көрсетілген мəліметтер өзгерген қаржылай қарыздар бойынша ай
сайын ұсынады.
4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер жəне орындаушы тегін,
атын, əкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.

Баланстық
шоттың нөмірі

5. Нысанды толтыру мақсатында мына ұғымдар пайдаланылады:
1) бейрезидент эмитенттердің қызметкерлерге арналған бағалы
қағаздарға опциондар бағдарламасы – резидент заңды тұлғаның
қызметкерлері осы заңды тұлғаның инвесторы жəне (немесе) осы
заңды тұлғаның инвесторларының инвесторы болып табылатын
бейрезидент эмитенттерден бағалы қағаздардың келісілген санын
сатып алатын бағдарлама;
2) бейрезидент эмитенттердің бағалы қағаздары – Қазақстан
Республикасының жəне бейрезидент эмитенттердің бағалы қағаздары
базалық активтері болып табылатын депозиторлық қолхаттарды қоса
алғанда, эмитент елінің заңнамасына сəйкес бағалы қағаздар деп
танылатын қаржы құралдары.
6. 1-бөлімде есепті кезеңде валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы мəліметтер көрсетіледі.
2-бағанда валюталық шарт бойынша міндеттемелерді мынадай
орындау түрі көрсетіледі:
1) төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары түрінде;
2) тауарларды жеткізу (жұмысты орындау, қызмет көрсету) түрінде;
3) активті (бағалы қағаздар, қатысу үлестері, инвестициялық
қорлардың пайлары, жылжымайтын мүлік, зияткерлік меншік
объектісіне арналған құқық, талдаманы қажет ететін активтің өзге
түрлері) беру түрінде;
4) өзге (талдаманы қажет ететін).
Егер міндеттемені орындау ақша түрінде жүзеге асырылатын болса, онда 3-бағанда төлем белгілеу коды көрсетіледі, 4-баған толтырылмайды, ал 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-бағандарда ақша аударуға (алуға)
арналған төлем құжаты негізінде ақша жөнелтуші, ақша бенефициары, төлем күні, төлем валютасы, төлем сомасы төлем валютасының
мың бірлігімен көрсетіледі.
Төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары Нысанда салықты
қоса алғанда көрсетіледі. Нысанда ақшаны қайтару (төлемді орындамай қайтару) көрсетіледі.
Егер міндеттемелерді орындау активті беру түрінде жүзеге асырылатын болса, онда 4-бағанда активтің атауы көрсетіледі, 3-баған толтырылмайды, ал 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-бағандарда активті беруші тұлға,
активті қабылдаушы тұлға, активті беру күні, актив құнының валютасы,
актив құнының сомасы шарт валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.
Егер міндеттемелерді орындау жұмысты орындау, қызмет көрсету
немесе өзге тəсілмен жүзеге асырылатын болса, онда 3, 4-бағандар
толтырылмайды, ал 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-бағандарда міндеттемені
орындайтын тұлға, міндеттемелердің орындалуын қабылдайтын
тұлға, міндеттемелерді орындау күні, орындалған міндеттемелердің
валютасы мен сомасы шарт валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.
3, 5, 7-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 сəйкес толтырылады. 10-баған «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған
кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық
жіктеуішіне сəйкес толтырылады.
Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасу орны бар заңды
тұлға филиалының (өкілдігінің) шетелдік банкіндегі шоты бойынша
Нысанды берген кезде Нысанда: заңды тұлға осы филиалға (өкілдікке)
бұл шотқа жіберген, заңды тұлға осы филиалдан (өкілдіктен) бұл шоттан жіберген ақшаны ішкі корпоративтік аудару көрсетіледі.
7. 2-бөлімде есепті кезеңнің соңында жинақталған құн жəне есепті
кезеңдегі кірістер туралы мəліметтер көрсетіледі.
2-бөлім мына жағдайларда толтырылады:
1) Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасу орны бар заңды
тұлғаның филиалына (өкілдігіне) ашылған шетелдік банктегі шот бойынша Нысанды ұсынған кезде: есепті кезеңнің соңында осы шотта
ақша сомасының қалдығы, шетелдік банк резидентке есепті кезеңде
осы шот бойынша есептеген сыйақы көрсетіледі;
2) шетелде жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алумен
байланысты операциялар бойынша Нысанды ұсынған кезде: есепті
кезеңнің соңындағы жылжымайтын мүліктің құны, резиденттің есепті
кезеңдегі жылжымайтын мүліктен кірісі көрсетіледі;
3) ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға, трастқа берген
кезде берілген мүліктің есепті кезеңнің соңындағы құны, резиденттің
(бейрезиденттің) есепті кезеңдегі кірістері, оның ішінде мүлікті
басқарғаны үшін кірістері көрсетіледі;
4) резидент заңды тұлға өзінің қызметкерлері үшін жасайтын бейрезидент эмитенттердің бағалы қағаздарына опциондар бағдарламасы
бойынша қызметкерлердегі бейрезидент эмитенттердің бағалы
қағаздарының жиынтық құны көрсетіледі;
5) клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушыларға
клиенттерге тиесілі ақшаны есепке алу жəне сақтау шоттарына ақша
мен қаржы құралдарын берумен байланысты операциялар бойынша есепті кезеңнің соңында берілген мүліктің құны, резиденттің
(бейрезиденттің) есепті кезеңдегі кірістері көрсетіледі.
8. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік
мəнмен ұсынылады.
9. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының
24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде
енгізіледі.

«Уəкілетті банктің бейрезиденттерден қаржылай
қарыздар тарту талаптары туралы есеп»

1-тарау. Жалпы ережелер

олардың ішінде
қайта ұйымдастыру
есебінен

2-тарау. Нысанды толтыру

Əкімшілік деректерді
жинау үшін арналған нысан

«Уəкілетті банктің бейрезиденттерден қаржылай қарыздар
тарту талаптары туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Сомасы, шарт
валютасының
мың бірлігі

1. Осы түсіндірме «Міндеттемелердің орындалуы туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы»
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңы 14-бабының
5-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Қазақстан Республикасының резиденттері Нысанды үшінші
тұлғалардың капиталға қатысу бойынша, бағалы қағаздармен,
туынды қаржы құралдарымен, жылжымайтын мүліктің меншік
құқығымен, зияткерлік меншік объектілері, бірлескен қызмет
құқығымен операцияларға есептік нөмірі берілген валюталық шарттар, сенімгерлік басқару, траст, Қазақстан Республикасының шегінде
орналасқан орны бар резидент филиалдарының (өкілдігінің) шоттары
бойынша тоқсан сайын ұсынады.
4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер (заңды тұлғалар үшін)
жəне орындаушы тегін, атын, əкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына 7-қосымша

«Уəкілетті банктің бейрезиденттерден қаржылай қарыздар
тарту талаптары туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

Төленді

1-тарау. Жалпы ережелер

13. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан
Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу
қағидаларының 24-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін
6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

капиталдандырылған
сыйақы
Барлығы

«Міндеттемелердің орындалуы туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

жарғылық капиталға қатысу
(акцияларды қоса алғанда)
бойынша
26 бағалы қағаздармен (акциялардан басқа) жəне туынды қаржы
құралдарымен операциялар
бойынша
27 жылжымайтын мүлiктi сатудан
28 бiрлескен қызметтен
29 сыйақы жəне дивидендтер
29а оның ішінде осы шот бойынша
сыйақы
30 өзге де (толық жазылсын)
31 резиденттерден
32 валютаны айырбастауды қоса
алғанда басқа меншiктi банк
шоттардан аудару тəртiбiмен
((33)+(34)):
33 уəкiлеттi банктердегi банк шоттарынан
34 шетел банктерiндегi шоттардан
40 Кезең iшiнде жұмсалған барлық
қаражат ((41) + (42) + (52) + (53))
оның iшiнде:
41 өз филиалдары мен өкiлдіктерiн
ұстауға
42 бейрезиденттерге басқа шығын
((43)+(44) +(45) + (46) + (47) +
(48) + (49) + (50) + (51)):
43 тауарлар (жұмыстар, қызметтер)
импортына
44 тартылған қаржылай
қарыздарды өтеуге
45 қаржылай қарыздарды беруге
46 жарғылық капиталға қатысу бойынша (акцияларды қоса алғанда)
47 бағалы қағаздармен (акциялардан басқа) жəне туынды қаржы
құралдарымен операциялар
бойынша
48 жылжымайтын мүлiкті сатып
алуға
49 бiрлескен қызметке
50 сыйақы жəне дивиденд төлеуге
51 өзге де (толық жазылсын)
52 резиденттерге өзге де шығын
53 валютаны айырбастауды қоса
алғанда басқа меншiктi банк
шоттарына аудару тəртiбiмен
((54) + (55)):
54 уəкiлеттi банктердегi банк шоттарына
55 шетел банктерiндегi банк шоттарына
56 Бағам айырмасы есебінен
өзгерістер (+)/(-)
60 Есептi кезеңнiң соңындағы
қалдық ((11) + (20) – (40)+ (56))
70 Шетел банкi осы банк шот бойынша есептi кезеңде есептеген
сыйақы
Овердрафт туралы ақпарат
80 Есепті кезеңде овердрафт
үшін сыйақы есептелетін
мөлшерлеме (жылдық %-бен)
81 Есепті кезеңнің басындағы
қалдық
82 оның ішінде овердрафт үшін
сыйақы бойынша қалдық
83 Банктің овердрафты ұсынуы
((84) + (85) + (86) + (87))
оның ішінде:
84 өзінің филиалдары мен
өкілдіктерін ұстап тұруға
85 бейрезиденттерге өзге де
шығын
86 резиденттерге өзге де шығын
87 валютаны айырбастауды қоса
алғанда басқа меншiктi банк
шоттарына аудару тəртібімен
88 Банк овердрафт үшін есепті
кезеңде есептеген сыйақы
89 Банкке овердрафты өтеу
90 Банкке овердрафт үшін сыйақы
төлеу
91 Есепті кезеңдегі овердрафт бойынша өзге де өзгерістер (толық
жазылсын)
92 Есепті кезеңдегі сыйақы бойынша өзге де өзгерістер (толық
жазылсын)
93 Есепті кезеңнің соңындағы
қалдық ((81) + (83) + (88) – (89) –
(90) + (91) + (92))
94 оның ішінде овердрафт
сыйақысы бойынша қалдық ((82)
+ (88) – (90) + (92))

Барлығы

25

«Міндеттемелердің Орындалуы туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

қайта
ұйымдастыру

(Жалғасы. Басы 17-19-беттерде)
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Есептелді

20

14

15

2-кесте. Өзге де қаржылай қарыздарды игеру жəне оған қызмет
көрсету
Реттік
нөмірі
А

Алдыңғы кезеңдегі
есептен алынған
реттік нөмірі
Б

КредиторКредит
дың атауы валютасының атауы
В
Г

(Жалғасы 21-бетте)

Кредит
сомасы
Д

RESMI

16 МАМЫР 2019 ЖЫЛ

(Жалғасы. Басы 17-20-беттерде)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына
ұсынылады

кестенің жалғасы
Кредиттік
келісімнің
(келісімшарттың)
нөмірі
Ж

Іс-қимыл кезеңі
Кредитор
Игерудің
Өтеудің соңғы елінің атауы
басталған күні мерзімінің күні
З

И

Əкімшілік деректерге арналған нысан Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 18 (он сегізінші) күніне
(қоса алғанда) дейін

К

Нысан

кестенің жалғасы

5

Баланстық шоттың
нөмірі

4

Сомасы, шарт
валютасының мың
бірлігі

3

олардың ішінде
қайта ұйымдастыру
есебінен

2

Капиталдандырылған
сыйақы
Барлығы

Барлығы

1

Қайта
ұйымдастыру

Негізгі борыш
Есепті кезең
Есепті кезеңдегі операция,
Есепті кезең собасындағы
шарт валютасының мың бірлігі ңындағы қалдық
қалдық, шарт
Ұлғаюы
Азаюы
валютасының
олардың
мың бірлігі
ішінде мыналар есебінен

6

7

8

Банк шотының
нөмірі

11

12

13

Ескертпе

Сомасы, шарт
валютасының
мың бірлігі

10

Кредиттің жай-күйі

Төленді

9

Есепті кезең
соңындағы
қалдық

Есептелді

Есепті кезең
басындағы
қалдық, шарт
валютасының
мың бірлігі

Уəкілетті банктің атауы __________________________________
1. Валюталық шарттың деректемелері
Валюталық шарттың Валюталық шарттың Валюталық шарттың
нөмірі
күні
есептік нөмірі
1.1
1.2
1.3
кестенің жалғасы

кестенің жалғасы
Сыйақы
Есепті кезеңдегі операция, шарт валютасының мың бірлігі

Уəкілетті банктің бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН)
____________________

14

15

2. Төлем құжаты бойынша ақша жөнелтуші
Атауы немеБСН, жеке
Елдің Резидент- Экономика
се тегі, аты, сəйкестендіру
коды тілік белгісі секторының
əкесінің аты нөмірі (бұдан əрі
коды
(бар болса)
– ЖСН)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
кестенің жалғасы
3. Төлем құжаты бойынша бенефициар
Атауы немесе
БСН, ЖСН Елдің Резидент- Экономика
тегі, аты, əкесінің
коды тілік белгісі секторының
аты (бар болса)
коды
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
кестенің жалғасы

Басшы (Бас бухгалтер)
________________ _________ ___________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Күні

Валюталық
операцияның коды

Төлем белгілеу
коды (ТБК)

Валютаның мың
бірлікпен сомасы

Төлем валютасының
коды

Төлем белгісі

Ақша аударымының
ішкікорпоративтік
белгісі

Ақша шығаруға
байланысты
операцияның белгісі

Орындаушы _______ ________________ телефоны___________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

4. Валюталық операция туралы ақпарат

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

20__ жылғы «____» ___________
«Уəкілетті банк бейрезиденттерден тартқан, есепті
кезеңнің басында жəне (немесе) соңында өтелмеген
міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру жəне оларға
қызмет көрсету туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша
«Уəкілетті банк бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің
басында жəне (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері
бар қаржылай қарыздарды игеру жəне оларға қызмет көрсету
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Уəкілетті банк бейрезиденттерден тартқан,
есепті кезеңнің басында жəне (немесе) соңында өтелмеген
міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру жəне оларға қызмет
көрсету туралы есеп» 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 Заңы 15-бабының
1-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Бейрезиденттерден уəкілетті банк тартқан қаржылай қарыздар
бойынша нысанды уəкілетті банк тоқсан сайын ұсынады.
4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер жəне орындаушы тегін,
атын, əкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру
5. Нысанда есепті кезеңнің басында жəне (немесе) соңында
уəкілетті банктің жүйесі бойынша жалпы бейрезиденттердің алдында өтелмеген міндеттемелері бар əрбір қаржылай қарыз бойынша
ақпарат бөлек көрсетіледі.
6. 1-кестеде Қазақстан Республикасында Валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларына 7-қосымшада белгіленген
нысан бойынша уəкілетті банктің бейрезиденттерден қаржылай
қарыздарды тартуы шарттары туралы есеп ұсынған уəкілетті банк
қаржылай қарыздарды игеру, өтеу жəне оларға қызмет көрсету бойынша мəліметтер көрсетіледі.
7. 2-кестеде өзге қаржы қарыздарын игеру, өтеу жəне оларға
қызмет көрсету бойынша мəліметтер көрсетіледі.
8. Сомасы шарт валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.
9. 1-кестеде:
А-бағанда уəкілетті банк Қазақстан Республикасында валюталық
операцияларды миниторингтеу қағидаларына 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бейрезиденттен қаржылай қарыздарын тарту талаптары
туралы есебінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржылай
қарызға беретін реттік нөмірі немесе Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары қолданысқа
енгізілгенге дейін уəкілетті банкке бейрезиденттерден қаржылай
қарызға берілген хабарлама туралы куəліктің нөмірі көрсетіледі;
14-бағанда «қолданыстағы», «тараптар міндеттемелерін толық
орындауы» тізімінен есепті кезең соңында кредиттік келісімнің ахуалы
көрсетіледі. Кредиттік келісім тараптар міндеттемелерін, оның ішінде
сыйақы немесе мерзімі өткен төлемдер бойынша міндеттемелерін
толық орындағанға дейін қолданыста деп саналады.
10. 2-кестеде Б-бағанда өткен кезеңде ұсынылған Нысаннан
қаржылай қарыздың реттік нөмірі көрсетіледі.
11. 1 жəне 2-кестелерде:
1-бағанда есепті кезеңнің басында өтелмеген, оның ішінде мерзімі
өткен негізгі борыш көрсетіледі;
2-бағанда есепті кезеңде кредит қаражатын алу, борышты қайта
ұйымдастыру жəне сыйақыны капиталдандыру есебінен негізгі
борыштың ұлғаюы көрсетіледі;
3-бағанда талап ету құқығын берген (борышты ауыстырған) кезде
қайта ұйымдастыру есебінен борыштың ұлғаюы көрсетіледі;
4-бағанда сыйақыны капиталдандыру (сыйақыны негізгі борышқа
жатқызу) көрсетіледі;
5-бағанда есепті кезеңде негізгі борыштың, оның ішінде мерзімі
өткен борыштың өтеу жəне қайта ұйымдастыру есебінен азаюы
көрсетіледі;
6-бағанда борыштың қайта ұйымдастыру есебінен азаюы
көрсетіледі. Қайта ұйымдастырудың негізгі түрлері мерзімінен
бұрын өтеу, кешіру, талап етуді беру (борышты ауыстыру), борышты капиталға қатысу құралдарына (қарыз алушының жəне (немесе)
үшінші тұлғалардың) ауыстыру, қарыз алушының жылжымайтын
мүлігі жəне өзге активтері, қарыз алушының борыштық бағалы
қағаздары, тауарларды жеткізу жəне қарыз алушының өзге борыштық
міндеттемелері болып табылады;
7, 8-бағандарда есепті кезеңнің соңында өтелмеген, оның ішінде
мерзімі өткен негізгі борыш жəне борыштың қалдығы ескерілетін
баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі;
9-бағанда есепті кезеңнің басында сыйақы бойынша, оның ішінде
мерзімі өткен берешек көрсетіледі;
10-бағанда есепті кезеңде есептелген сыйақы көрсетіледі;
11-бағанда есепті кезеңде сыйақының, оның ішінде мерзімі өткен
сыйақының оған ақы төлеу, қайта ұйымдастыру жəне капиталдандыру
есебінен азаюы көрсетіледі;
12, 13-бағандарда есепті кезең соңындағы сыйақы бойынша,
оның ішінде мерзімі өткен берешек жəне осы берешек ескерілетін
баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі.
12. 1-кестенің жəне 2-кестенің 15-бағанында қамтамасыз ету
түрі жəне қамтамасыз ету сомасы валюталар көрсетіле отырып,
валютаның мың бірлігімен көрсетіледі (бар болса). Қамтамасыз етудің
бірнеше түрлері болған кезде қамтамасыз етудің барлық түрі жəне
қамтамасыз етудің жалпы нарықтық құны мың теңгемен көрсетіледі.
1-кестенің В-бағаны жəне 2-кестенің Г-бағаны «Валюталар мен
қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012
Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес толтырылады.
2-кестенің К-бағаны «Елдердің атауларын жəне олардың əкімшілікаумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар.
1-бөлім. Елдер кодтары» ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 Қазақстан
Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес толтырылады.
13. 1 жəне 2-кестелерде арифметико-логикалық бақылау:
1-баған = өткен тоқсан үшін ұсынылған Нысанның 7-бағаны;
2-баған >= 3-баған + 4-баған;
5-баған >= 6-баған;
7-баған = 1-баған + 2-баған – 5-баған;
9-баған = өткен тоқсан үшін ұсынылған Нысанның 12-бағаны;
12-баған = 9-баған + 10-баған – 11-баған.
14. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан ұсынылмайды.
15. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан
Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 33-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты)
ай ішінде енгізіледі.
Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына 9-қосымша
Əкімшілік деректерді жинау үшін арналған нысан
«Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп»
Есепті кезең: ______ жылғы ________ айы
Нысанның индексі: ПР-9
Кезеңділігі: ай сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: уəкілетті банк

кестенің жалғасы
5. Валюталық операция бойынша контрагенттің ұйымы (банк
туралы ақпарат
Ұйымның (банктің) сəйкестендіру коды (БСК) Атауы Елдің коды
5.1
5.2
5.3
кестенің жалғасы
6. Валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші
Атауы немесе тегі, БСН, Елдің Резиденттілік Экономика
аты, əкесінің аты
ЖСН коды
белгісі
секторының
(бар болса)
коды
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
кестенің жалғасы
7. Валюталық шарт бойынша ақша алушы
Атауы немесе тегі, БСН, Елдің Резиденттілік Экономика
аты, əкесінің аты
ЖСН коды
белгісі
секторының
(бар болса)
коды
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
кестенің жалғасы
8. Ескерту
Басшы (Бас бухгалтер)
________________ _________ ___________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Орындаушы _______ ________________ телефоны___________
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
20__ жылғы «____» ___________
«Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша
«Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Жүргізілген валюталық операциялар туралы
есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі –
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы»
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі –
Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы заң) 14-бабының
5-тармағына, 15-бабының 3-тармағына, 16-бабының 3-тармағына
сəйкес əзірленді.
3. Нысанды уəкілетті банк ай сайын ұсынады жəне жүргізілген, оның
ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша жүргізілген валюталық
операциялар туралы ақпаратты қамтиды.
4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер жəне орындаушы тегін,
атын, əкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру
5. Нысан есепті кезеңде баламасы 50 000 (елу мың) Америка
Құрама Штаттары долларына тең немесе одан асатын сомаға
валюталық операциялар бойынша ақпаратты қамтиды.
6. Нысанға «Астана» халықаралық қаржы орталығы қатысушыларының оның аумағында жасайтын валюталық операциялар бойынша,
сондай-ақ қолма-қол шетел валютасын айырбастау пункттері арқылы
сатып алу (сату) бойынша ақпарат кірмейді.
7. Валюталық операциялар Нысанда:
клиенттердің тапсырмалары бойынша (оның ішінде төлем карточкаларын қолдана отырып жүзеге асырылған) төлемдер жəне
(немесе) ақша аударымдары – клиенттің уəкілетті банктегі банктік
шотына ақша есептеу (клиенттің уəкілетті банктегі банктік шотынан
ақша есептен шығару) күні;
уəкілетті банктің меншікті төлемдері жəне (немесе) ақша аударымдары бойынша – уəкілетті банктің корреспонденттік шотына ақша
есептеу (уəкілетті банктің корреспонденттік шотынан ақша есептен
шығару) күні;
басқа валюталық операциялар бойынша – операциялар жасау
күні көрсетіледі.
Төлем карточкаларын пайдалана отырып жүзеге асырылған
валюталық операциялар бойынша төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары бойынша ақпаратты уəкілетті банк резиденттен немесе
бейрезиденттен осындай төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары
туралы ақпаратты алуына қарай түзетеді.
8. Нысанның 1, 6 жəне 7-бөліктері валюталық шарт негізінде
валюталық операциялар жүргізген жағдайда толтырылады.
Уəкілетті банктер шетел валютасын ұлттық валютаға сатқанда,
Нысанның 1 бөлімінде оның міндеттемелерін орындауға шетел
валютасы сатылып алынған валюталық шарттың деректемелері
көрсетіледі, нысанның 6 жəне 7-бөліктері толтырылмайды. Уəкілетті
банктер шетел валютасын ұлттық валютаға сатып алғанда, нысанның
1, 6 жəне 7-бөліктері толтырылмайды.
9. Нысанның 1-бөлігінде валюталық шарттың деректемелері
көрсетіледі. 1.3-баған валюталық шартқа есептік нөмір берілсе толтырылады.
10. Нысанның 2 жəне 3-бөліктерінде төлем құжатына сəйкес ақша
жөнелтуші жəне бенефициар туралы ақпарат көрсетіледі.
2.3, 3.3-бағандарда ақша жөнелтушінің, бенефициардың тіркелген
елінің (заңды тұлға, заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) үшін) немесе тұрақты тұратын елінің (Қазақстан Республикасының немесе
шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес берілген азаматтығы немесе
құқығы негізінде жеке тұлға үшін) «Елдердің атауларын жəне олардың
əкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары» ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 Қазақстан
Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес екі əріптік коды толтырылады.
2.4, 2.5, 3.4, 3.5-бағандар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 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.
Жеке тұлғаның банктік шотына үшінші тұлға қолма-қол ақша
енгізген жағдайларды қоспағанда, банктік шоттан қолма-қол ақша
салған (алған) кезде Нысанның 2 жəне 3 бөліктерінде шоттың иесі

туралы ақпарат толтырылады. Жеке тұлғаның банктік шотына үшінші
тұлға қолма-қол ақша салғанда 2-бөлігінде ақша енгізетін тұлға туралы, 3-бөлігінде шоттың иесі туралы ақпарат толтырылады.
Уəкілетті банк шетел валютасын, чектерді, вексельдерді, басқа
төлем құжаттарын немесе өзге валюталық құндылықтарды сатқан кезде Нысанның 2-бөлігінде уəкілетті банк туралы, Нысанның 3-бөлігінде
сатып алушы клиент туралы ақпарат көрсетіледі. Уəкілетті банк шетел валютасын, чектерді, вексельдерді, басқа төлем құжаттарын немесе өзге валюталық құндылықтарды сатып алған кезде Нысанның
2-бөлігінде сатушы клиент туралы ақпарат, Нысанның 3-бөлігінде
уəкілетті банк туралы ақпарат көрсетіледі.
11. Нысанның 4-бөлігінде валюталық операция туралы ақпарат
көрсетіледі.
4.2-баған Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы заңның
5-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бекіткен Қазақстан Республикасында валюталық
операцияларды жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымшаға сəйкес
толтырылады.
4.3-баған Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сəйкес толтырылады.
4.5-бағанда «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған
кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
ұлттық жіктеуішіне сəйкес валюталардың үш таңбалы əріптік коды
көрсетіледі.
4.6-бағанда «01» – жөнелтілген төлемдер немесе ақша аударымдары, уəкілетті банктің қолма-қол шетел валютасын алуы немесе шетел
валютасын сатуы бойынша операциялары, чектер, вексельдер, басқа
да төлем құжаттары немесе өзге валюталық құндылықтар үшін, «02»
– кіріс төлемдер немесе ақша аударымдары, уəкілетті банктің қолмақол шетел валютасын есептеуі немесе шетел валютасын сатып алуы
бойынша операциялары, чектер, вексельдер, басқа төлем құжаттары
немесе өзге валюталық құндылықтар үшін көрсетіледі.
4.7-бағанда төлем жəне (немесе) ақша аударымы заңды тұлға
мен оның құрылымдық бөлімшелері немесе бір заңды тұлғаның
құрылымдық бөлімшелері арасында жүзеге асырылса «1» белгісі,
қалған жағдайларда «0» белгісі көрсетіледі.
4.8-баған Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы
заңының 21-бабының 2-тармағына сəйкес мынадай түрде толтырылады:
«1» – тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезиденттен резиденттің уəкілетті банктеріндегі банктік шотына алуға жататын ақша
аударымын жүзеге асыру көзделмесе, бейрезиденттің резидентке
(уəкілетті банкті қоспағанда) ақша ұсынуы көзделетін қаржылай қарыз;
«2» – тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезиденттен
резиденттің уəкілетті банктердегі банктік шотына алуға жататын ақша
аударымын жүзеге асыру көзделмесе, резидентте (уəкілетті банкті
қоспағанда) бейрезидентке ақша қайтару бойынша талаптардың туындауы көзделетін қаржылай қарыз;
«3» – резиденттің қаржылай қарыз мəнін пайдаланғаны үшін
сыйақы төлемей 720 (жеті жүз жиырма) күннен астам мерзімге үлестес
тұлға болып табылмайтын бейрезидентке ақша ұсынуы көзделетін
қаржылай қарыз;
«4» – егер тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезиденттің
экспортқа ақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі резидент міндеттемелерді орындаған күннен бастап 720 (жеті жүз жиырма) күннен асса экспорт бойынша операциялар;
«5» – егер тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезиденттің
импорт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда
бейрезиденттің ақша қайтару бойынша міндеттемелерін орындау
мерзімі (аванстық төлем немесе толық алдын ала ақы) импортқа
ақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі резидент
міндеттемелерді орындаған күннен бастап 720 (жеті жүз жиырма)
күннен асса импортқа ақы төлеу бойынша операциялар;
«0» – қалған жағдайларда.
«5» белгісі бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі деп бейрезидент тауар жеткізілмеген (қызметтер көрсетілмеген, жұмыстар
орындалмаған) жағдайда ақшаны (аванстық төлемді немесе толық
ақыны) қайтару бойынша міндеттемелердің мерзімі түсініледі. Егер
валюталық шарт талаптарында тауар жеткізілмеген (қызметтер
көрсетілмеген, жұмыстар орындалмаған) жағдайда ақшаны қайтару
үшін бөлек мерзім көзделмесе, онда міндеттемелерді орындау мерзімі
деп тауарды жеткізу (қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау)
мерзімі түсініледі.
12. Нысанның 5-бөлігінде валюталық операциялар бойынша
контрагенттің ұйымы (банк) – төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары үшін ақша жөнелтуші ұйым (банк), жөнелтілген төлемдер жəне
(немесе) ақша аударымдары үшін бенефициар ұйым (банк) туралы
ақпарат көрсетіледі. Банкішілік валюталық операциялар бойынша
есеп беретін уəкілетті банк туралы ақпарат көрсетіледі. Негізінде
төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары жүргізілетін құжаттарда
ақша жөнелтуші ұйым (банк) туралы ақпарат болмаған кезде 5-бөлік
толтырылмайды.
5.3-бағанда ақша жөнелтуші ұйым (банк) немесе бенефициар елінің
«Елдердің атауларын жəне олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелері
бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары»
ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 Қазақстан Республикасының ұлттық
жіктеуішіне сəйкес екі əріптік коды толтырылады. Банкішілік
валюталық операциялар үшін «KZ» коды көрсетіледі.
13. Нысанның 6 жəне 7-бөліктерінде валюталық шарт бойынша
ақша жөнелтуші немесе ақша алушы туралы мəліметтер көрсетіледі.
Егер валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші (алушы) төлем
құжаты бойынша ақша жөнелтушімен (бенефициармен) сəйкес келетін
болса, онда 6 (7)-бөлікте Нысанның 2 (3)-бөлігіне ұқсас ақпарат толтырылады.
6.3. жəне 7.3-бағандарда валюталық шарт бойынша ақша жөнелтушінің немесе алушының тіркелген елінің (заңды тұлға, заңды
тұлғаның филиалы (өкілдігі) үшін) немесе тұрақты тұратын елінің
(Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамасына
сəйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде жеке тұлға үшін)
«Елдердің атауларын жəне олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелері
бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары»
ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 Қазақстан Республикасының ұлттық
жіктеуішіне сəйкес екі əріптік коды толтырылады.
6.4, 6.5, 7.4, 7.5-бағандар Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сəйкес толтырылады.
14. Нысанның 8-бөлігінде Нысанның 1, 2, 3, 4, 5, 6 жəне 7-бөліктерінде енгізілмеген қосымша ақпарат: инвестициялау объектісі,
бағалы қағаздардың эмитенті, жылжымайтын мүлік объектісінің елі,
төлемнің ерекше талаптары туралы ақпарат, валюталық заңнама
бойынша жөнелтушінің нұсқауларын сақтау шотына ақша есептеу
күні көрсетіледі.
15. Нақтылайтын ақпараттың Нысанның 8-бөлігінде болмауы
бұзушылық болып табылмайды. Нысанға белгіленген шекті мəннен
аз сомадағы валюталық операцияларды енгізу бұзушылық болып
табылмайды.
16. Есепті кезең үшін ақпарат болмаған жағдайда Нысан нольдік
мəндермен ұсынылады.
17. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан
Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 34-тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты)
ай ішінде енгізіледі.
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 18 сəуірдегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18544 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 16 сәуір

№65

Алматы қаласы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 31 шілдедегі №149 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар 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 өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулыға 3-қосымшаға сəйкес бекітілген «Микроқаржылық
ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламенті осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 4-қосымшаға сəйкес бекітілген «Қаржы
ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру
төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы
қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне
тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына
беруі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының құжаттарға
бұрыштама қоюы, құжаттарды мемлекеттік қызметті көрсетуге
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жауапты бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) жіберуі – өтініш
түскен күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының жауапты қызметкерді
айқындауы, оған құжаттарды орындауға беруі – өтініш түскен күні;
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер
1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің көрсетілетін
қызметті алушы ұсынған құжаттардың стандарттың пунктам 9, 9-1
жəне 10-тармақтарының талаптарына сəйкес келуін қарау, ұсынылған
құжаттардың мазмұнын тексеру, ескертулерді (олар бар болса)
көрсетілетін қызметті алушымен бірге өңдеу, көрсетілетін қызметті
берушінің мүдделі бөлімшесіне, Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органдарына жəне шет мемлекеттің уəкілетіт қадағалау
органдарына тиісті сұратуларды жіберуі – 15 (он бес) жұмыс күні
ішінде;
5) жауапты бөлімше сұратқан ақпаратты көрсетілетін қызметті
берушінің мүдделі бөлімшелерінің беруі – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
6) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің кандидатты келісуге
ұсыным дайындауы, ұсынымды кандидаттың құжаттар топтамасымен бірге банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының,
сақтандыру брокерлерінің, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының,
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, бағалы қағаздар
нарығындағы қызметті жүзеге асыруға лицензия алуға үміткер немесе
лицензиялары бар заңды тұлғалардың, орталық депозитарийдің жəне
бірыңғай тіркеушінің, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру
төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы
қызметкерлері лауазымына кандидаттарының сəйкестігін анықтау
жөніндегі комиссияның (бұдан əрі – Комиссия) мүшелеріне келісуге
не келісуден бас тарту туралы мəселені қарау туралы қызметтік
жазбаны Комиссия мүшелеріне жіберуі – 4 (төрт) жұмыс күні ішінде;
7) Комиссия мүшелерінің жауапты бөлімше ұсынған құжаттарды
қарауы, кандидатты шақырумен жəне тестілеуден өтумен (шақырусыз)
келісетіндігі не келісуден бас тартуы туралы шешім қабылдауы,
хаттамаға қол қоюы – 4 (төрт) жұмыс күні ішінде;
8) Комиссия тестілеуден өтуге шақыра отырып, кандидатты келісу
туралы шешім қабылдаған жағдайда, жауапты бөлімшенің жауапты
қызметкерінің тестілеу жүргізуі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
9) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің көрсетілетін
қызметті алушының атына қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру
холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры»
акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері лауазымына кандидаттарын келісу нəтижелері не бас тарту туралы мəліметтер қамтылған
хаттың жобасын (бұдан əрі – хаттың жобасы) дайындауы – 1 (бір)
жұмыс күні ішінде;
10) жауапты бөлімше басшысының хаттың жобасына қол қоюы не
бас тартуы – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
11) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік
қызметті көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға беруі –
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесіне қол қойылған күні.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың топтамасын толық
ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші кандидатты
келісуге арналған құжаттарды қабылдаудан бас тартады жəне
құжаттардың топтамасын қарамастан өтініш түскен күннен бастап 3
(үш) жұмыс күні ішінде өтініш берушіге қайтарады.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде
көрсетілетін қызметті берушінің жəне көрсетілетін қызметті алушының
өтініш беру тəртібін жəне рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігінің
сипаты:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін
қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталатын
өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен жүзеге асырады;
2) 1-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда
пароль енгізу (авторизациялау процесі);
3) 1-талап – порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің түпнұсқалығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не
бизнес сəйкестендіру нөмірі) жəне пароль арқылы тексеру;
4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде көрсетілген мемлекеттік
көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсетуге
арналған сұрау салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін
қызметті алушының құрылымы мен форматтық талаптарын ескере
отырып нысанды толтыруы (деректерді енгізу), сұрау салу нысанына
қажетті құжаттарды электрондық нысанда қоса беру;
5) 3-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметке «электрондық
үкімет» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу, мемлекеттік көрсетілетін
қызметке ақының төленгендігі туралы ақпарат порталға келіп түседі;
6) 2-талап – порталда мемлекеттік қызмет көрсетуге ақы төлеу
фактісін тексеру;
7) 4-рəсім – ЭЦҚ арқылы көрсетілетін қызметті алушының сұрау
салуды куəландыруы (қол қоюы);
8) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда
логин мен парольді енгізуі (авторизация);
9) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген
қызметкері туралы деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль
арқылы тексеру;
10) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті
алушының сұрау салуын) тіркеу жəне оны порталда өңдеу;
11) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды
стандарттың талаптарына сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;
12) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
13) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін алуы.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (əрекеттің) ұзақтығын көрсете
отырып, рəсімдердің (əрекеттердің) реттілігін сипаттау осы қаулыға
2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған
ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимылының диаграммасы осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызмет көрсету бизнеспроцестерінің анықтамалығы осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 5-қосымшаға сəйкес бекітілген «Банктің немесе
банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде
көрсетілетін қызметті берушінің жəне көрсетілетін қызметті алушының
өтініш беру тəртібін жəне рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігінің
сипаты:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін
қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталатын
өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен жүзеге асырады;
2) 1-рəсім - мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда
пароль енгізу (авторизациялау процесі);
3) 1-талап - порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің түпнұсқалығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не
бизнес сəйкестендіру нөмірі) жəне пароль арқылы тексеру;
4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде көрсетілген мемлекеттік
көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсетуге
арналған сұрау салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін
қызметті алушының құрылымы мен форматтық талаптарын ескере
отырып нысанды толтыруы (деректерді енгізу), сұрау салу нысанына
қажетті құжаттарды электрондық нысанда қоса беру;
5) 3-рəсім - мемлекеттік көрсетілетін қызметке «электрондық
үкімет» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу, мемлекеттік көрсетілетін
қызметке ақының төленгендігі туралы ақпарат порталға келіп түседі;
6) 2-талап – порталда мемлекеттік қызмет көрсетуге ақы төлеу
фактісін тексеру;
7) 4-рəсім – ЭЦҚ арқылы көрсетілетін қызметті алушының сұрау
салуды куəландыруы (қол қоюы);
8) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда
логин мен парольді енгізуі (авторизация);
9) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген
қызметкері туралы деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль
арқылы тексеру;
10) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті
алушының сұрау салуын) тіркеу жəне оны порталда өңдеу;
11) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды
стандарттың талаптарына сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;
12) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
13) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін алуы.»;
2-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған
ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 6-қосымшаға сəйкес бекітілген «Сақтандыру
холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде:
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде
көрсетілетін қызметті берушінің жəне көрсетілетін қызметті алушының
өтініш беру тəртібін жəне рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігінің
сипаты:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін
қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталатын
өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен жүзеге асырады;
2) 1-рəсім - мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда
пароль енгізу (авторизациялау процесі);
3) 1-талап - порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің түпнұсқалығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не
бизнес сəйкестендіру нөмірі) жəне пароль арқылы тексеру;
4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде көрсетілген мемлекеттік
көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсетуге
арналған сұрау салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін
қызметті алушының құрылымы мен форматтық талаптарын ескере
отырып нысанды толтыруы (деректерді енгізу), сұрау салу нысанына
қажетті құжаттарды электрондық нысанда қоса беру;
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5) 3-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызмет үшін «электрондық
үкімет» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу, мемлекеттік көрсетілетін
қызмет үшін ақының төленгені туралы ақпарат порталға келіп түседі;
6) 2-талап – порталда мемлекеттік қызмет көрсетуге ақы төлеу
фактісін тексеру;
7) 4-рəсім – ЭЦҚ арқылы көрсетілетін қызметті алушының сұрау
салуды куəландыруы (қол қоюы);
8) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда
логин мен парольді енгізуі (авторизация);
9) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген
қызметкері туралы деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль
арқылы тексеру;
10) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті
алушының сұрау салуын) тіркеу жəне оны порталда өңдеу;
11) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды
стандарттың талаптарына сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;
12) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
13) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін алуы.»;
2-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған
ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 8-қосымшаға сəйкес бекітілген «Жарияланған
акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне
тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына
беруі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың
мазмұнымен танысуы жəне оларға өзінің бұрыштамаларын қоюы,
құжаттарды мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты бөлімшеге
(бұдан əрі - жауапты бөлімше) беруі – мемлекеттік тіркеуге
құжаттарды ұсынған күннен кейінгі күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты
қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындауға беруі – мемлекеттік
тіркеуге құжаттарды ұсынған күннен кейінгі күні;
осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер
1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттардың
стандарттың талаптарына сəйкестігі тұрғысынан қарауы, жарияланған
акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің (бұдан
əрі - куəлік) жобасын не бас тартуды дайындауы – 7 (жеті) жұмыс
күні ішінде;
5) жауапты бөлімше басшылығының куəлік жобасын не бас тартуды келісуі – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының куəлікке не бас
тартуға қол қоюы – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижесін поштамен жіберуі немесе тікелей көрсетілетін
қызметті алушыға немесе Қазақстан Республикасының азаматтық
заңнамасында белгіленген тəртіппен ресімделген сенімхатты
тапсырған кезде оның уəкілетті өкіліне беруі – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін
көзделген құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда,
көрсетілетін қызметті беруші «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының
19-бабына сəйкес құжаттарды алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс
күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішті қабылдаудан бас
тартады.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (əрекеттің) ұзақтығын көрсете
отырып рəсімдердің (əрекеттердің) реттілігін сипаттау осы қаулыға
7-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы қаулыға 8-қосымшаға сəйкес редакцияда
жазылсын;
көрсетілген қаулыға 9-қосымшаға сəйкес бекітілген «Мемлекеттік
емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулыға 9-қосымшаға сəйкес
редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 10-қосымшаға сəйкес бекітілген «Инвестициялық пай қорлары пайларының шығарылымын мемлекеттік
тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне
тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына
беруі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың
мазмұнымен танысуы жəне оларға бұрыштама қоюы, құжаттарды
мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты бөлімшеге (бұдан əрі - жауапты бөлімше) беруі – мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынған
күннен кейінгі күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты
қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындауға беруі – мемлекеттік
тіркеуге құжаттарды ұсынған күннен кейінгі күні;
осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер
1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттардың
стандарттың 9-тармағының талаптарына сəйкестігін қарауы, куəліктің
жобасын не бас тартуды дайындауы – 7 (жеті) жұмыс күні ішінде;
5) жауапты бөлімше басшылығының куəлік жобасын не бас тартуды келісуі – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының куəлікке не бас
тартуға қол қоюы – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижесін поштамен жіберуі немесе тікелей көрсетілетін
қызметті алушыға немесе Қазақстан Республикасының азаматтық
заңнамасында белгіленген тəртіппен ресімделген сенімхатты
тапсырған кезде оның уəкілетті өкіліне беруі – 2 (екі) жұмыс күні
ішінде.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын
көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау осы
қаулыға 10-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы қаулыға 11-қосымшаға сəйкес редакцияда
жазылсын;
көрсетілген қаулыға 11-қосымшаға сəйкес бекітілген «Акцияларды
орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы
жəне тіркеуі, көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтерді
мемлекеттік органның мемлекеттік қызмет көрсету процесін, оның
ішінде халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетін,
автоматтандыру мен мониторингіне арналған ақпараттық жүйедегі
автоматтандырылған жұмыс орнында (бұдан əрі - ХҚО ИАЖ МО АЖО)
тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына
беруі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың
мазмұнымен танысуы жəне оларға бұрыштама қоюы, құжаттарды
мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты бөлімшеге (бұдан əрі - жауапты бөлімше) беруі – өтініш түскен күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындауға беруі– өтініш
түскен күні;
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер
1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттардың
стандарттың 9-тармағының талаптарына сəйкестігін қарауы, куəліктің
жобасын не бас тартуды дайындауы – 4 (төрт) жұмыс күні ішінде;
5) жауапты бөлімше басшылығының куəлік жобасын не бас тартуды келісуі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының куəлікке не бас
тартуға қол қоюы – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік
көрсетілетін қызметтің орындалуын ХҚО ИАЖ МО АЖО-да тіркеуі,
мемлекеттік қызметтерді көрсету нəтижесін пошта арқылы жіберуі
немесе тікелей қызметті алушыға не Қазақстан Республикасының
азаматтық заңнамасында белгіленген тəртіппен ресімделген
сенімхатты ұсынған кезде оның уəкілетті өкіліне беруі, мемлекеттік
қызметті көрсету нəтижесі берілген күнді ХҚО ИАЖ МО АЖО-да тіркеуі
– 1 (бір) жұмыс күні ішінде.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін
көзделген құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда,
көрсетілетін қызметті беруші «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының
19-бабына сəйкес құжаттарды алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс
күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішті қабылдаудан бас
тартады.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын
көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау осы
қаулыға 12-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызметті көрсету

бизнес-процестерінің анықтамалығы осы қаулыға 13-қосымшаға
сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 16-қосымшаға сəйкес бекітілген «Банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға
банкноталарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы
қаулыға 14-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 22-қосымшаға сəйкес бекітілген «Актуарлық
қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оның орындалу ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне
тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті беруші басшылығының
қабылдау бөлмелеріне жіберуі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды қарауы
жəне бұрыштама қоюы, құжаттарды мемлекеттік қызмет көрсету үшін
жауапты бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) жіберуі – өтініш
түскен күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындау үшін жіберуі –
өтініш түскен күні;
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер
лицензия берілген кезде – күнтізбелік 1 (бір) күн ішінде, лицензияның
телнұсқасы берілген немесе лицензия қайта ресімделген кезде, оның
ішінде көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензия қайта ресімделген
кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған
жағдайда жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің өтінішті одан əрі
қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті қараудан
бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін
қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы, көрсетілетін
қызметті алушыға өтінішті қараудан бас тартуды беруі: лицензия
берілген кезде – құжаттарды алған күннен бастап күнтізбелік 1 (бір)
күн ішінде, лицензияның телнұсқасы берілген немесе лицензия қайта
ресімделген кезде, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушы бөлініп
шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензия қайта ресімделген кезде – құжаттарды алған күннен бастап
1 (бір) жұмыс күні ішінде;
ұсынылған құжаттар стандарттың талаптарына сəйкес келген
жағдайда алынған құжаттарды қарауы:
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензияның телнұсқасын
беруге өтініш келіп түскен кезде лицензия телнұсқасының жобасын
не бас тартуды дайындауы, лицензия телнұсқасына не бас тартуға
көрсетілетін қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы,
көрсетілетін қызметті алушыға лицензия телнұсқасын не бас тартуды беруі – құжаттарды алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензия беруге немесе
лицензияны қайта ресімдеуге (оның ішінде көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған
жағдайда) өтініш келіп түскен кезде құжаттардың стандарттың талаптарына сəйкес келуін қарауы, лицензия беру туралы, лицензияны
қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасын (бұдан əрі – бұйрықтың
жобасы) не бас тартуды дайындауы, көрсетілетін қызметті алушы
ұсынған құжаттарды қоса бере отырып бұйрықтың жобасын не бас
тартуды келісу үшін заң бөлімшесіне жіберуі: лицензия берілген кезде
– күнтізбелік 12 (он екі) күн ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде
– 5 (бес) жұмыс күні ішінде, көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу
немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензия
– 12 (он екі) жұмыс күні ішінде қайта ресімделеді;
5) бұйрықтың жобасын не бас тартуды заң бөлімшесімен келісуі:
лицензия беру кезінде – күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде, көрсетілетін қызметті
алушы бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған
жағдайда лицензия – 5 (бес) жұмыс күні ішінде қайта ресімделеді;
6) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің заң бөлімшесінен
келісілген құжаттарды алғаннан кейін лицензияның, қайта ресімделген
лицензияның жобасын дайындауы, құжаттарды көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығына қол қоюға ұсынуы: лицензия беру кезінде –
күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде – 1
(бір) жұмыс күні ішінде, көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензия
– 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайта ресімделеді;
7) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының бұйрыққа,
лицензияға, қайта ресімделген лицензияға не бас тартуға қол қоюы:
лицензия беру кезінде – күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде, көрсетілетін қызметті
алушы бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған
жағдайда лицензия – 5 (бес) жұмыс күні ішінде қайта ресімделеді;
8) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің көрсетілетін қызметті
алушыға мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруі: лицензия беру
кезінде – күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде, лицензия қайта ресімделген
кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде, көрсетілетін қызметті алушы бөлініп
шығу немесе бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензия – 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайта ресімделеді.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (əрекеттің) ұзақтығын көрсете
отырып, рəсімдердің (əрекеттердің) реттілігін сипаттау осы қаулыға
15-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы қаулыға 16-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 23-қосымшаға сəйкес бекітілген «Өмірді
сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға
немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оның орындалу ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне
тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті беруші басшылығының
қабылдау бөлмелеріне жіберуі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды қарауы
жəне бұрыштама қоюы, құжаттарды мемлекеттік қызмет көрсету үшін
жауапты бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) жіберуі – өтініш
түскен күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындау үшін жіберуі –
өтініш түскен күні;
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер
1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған
жағдайда жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің өтінішті одан əрі
қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті қараудан
бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін
қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы, көрсетілетін
қызметті алушыға өтінішті қараудан бас тартуды беруі – құжаттарды
алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
ұсынылған құжаттар стандарттың талаптарына сəйкес келген
жағдайда алынған құжаттарды қарауы:
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензияның телнұсқасын
беруге өтініш келіп түскен кезде лицензия телнұсқасының жобасын
не бас тартуды дайындауы, лицензия телнұсқасына не бас тартуға
көрсетілетін қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы,
көрсетілетін қызметті алушыға лицензия телнұсқасын не бас тартуды беруі – құжаттарды алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензия беруге немесе
лицензияны қайта ресімдеуге өтініш келіп түскен кезде құжаттардың
стандартқа сəйкес келуін қарауы, лицензия беру туралы, лицензияны
қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасын (бұдан əрі – бұйрықтың
жобасы) не бас тартуды дайындауы, көрсетілетін қызметті алушы
ұсынған құжаттарды қоса бере отырып бұйрықтың жобасын не бас
тартуды келісу үшін заң бөлімшесіне жіберуі: лицензия берілген кезде – 12 (он екі) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде
– 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
5) бұйрықтың жобасын не бас тартуды заң бөлімшесімен келісуі:
лицензия беру кезінде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
6) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің заң бөлімшесінен
келісілген құжаттарды алғаннан кейін лицензияның, қайта ресімделген
лицензияның жобасын дайындауы, құжаттарды көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығына қол қоюға ұсынуы: лицензия беру кезінде –
3 (үш) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде – 1 (бір)
жұмыс күні ішінде;
7) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының бұйрыққа,
лицензияға, қайта ресімделген лицензияға не бас тартуға қол қоюы:
лицензия беру кезінде –5 (бес) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
8) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің көрсетілетін қызметті
алушыға мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруі: лицензия
беру кезінде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген
кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде.
Лицензия көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөлу
нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ресімделген кезде лицензия 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмей қайта ресімделеді.
Лицензияны көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе
бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ресімдеу
рəсімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген лицензияны беру
тəртібіне сəйкес жүзеге асырылады.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (əрекеттің) ұзақтығын көрсете
отырып, рəсімдердің (əрекеттердің) реттілігін сипаттау осы қаулыға
17-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
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3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызмет көрсету бизнеспроцестерінің анықтамалығы осы қаулыға 18-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 24-қосымшаға сəйкес бекітілген «Жалпы
сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру)
қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін
жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оның орындалу ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне
тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті беруші басшылығының
қабылдау бөлмелеріне жіберуі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды қарауы
жəне бұрыштама қоюы, құжаттарды мемлекеттік қызмет көрсету үшін
жауапты бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) жіберуі – өтініш
түскен күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындау үшін жіберуі –
өтініш түскен күні;
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер
1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған
жағдайда жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің өтінішті одан əрі
қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті қараудан
бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін
қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы, көрсетілетін
қызметті алушыға өтінішті қараудан бас тартуды беруі – құжаттарды
алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
ұсынылған құжаттар стандарттың талаптарына сəйкес келген
жағдайда алынған құжаттарды қарауы:
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензияның телнұсқасын
беруге өтініш келіп түскен кезде лицензия телнұсқасының жобасын
не бас тартуды дайындауы, лицензия телнұсқасына не бас тартуға
көрсетілетін қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы,
көрсетілетін қызметті алушыға лицензия телнұсқасын не бас тартуды беруі – құжаттарды алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензия беруге немесе
лицензияны қайта ресімдеуге өтініш келіп түскен кезде құжаттардың
стандартқа сəйкес келуін қарауы, лицензия беру туралы, лицензияны
қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасын (бұдан əрі – бұйрықтың
жобасы) не бас тартуды дайындауы, көрсетілетін қызметті алушы
ұсынған құжаттарды қоса бере отырып бұйрықтың жобасын не бас
тартуды келісу үшін заң бөлімшесіне жіберуі: лицензия беру кезінде
– 12 (он екі) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде – 5
(бес) жұмыс күні ішінде;
5) бұйрықтың жобасын не бас тартуды заң бөлімшесімен келісуі:
лицензия беру кезінде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
6) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің заң бөлімшесінен
келісілген құжаттарды алғаннан кейін лицензияның, қайта ресімделген
лицензияның жобасын дайындауы, құжаттарды көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығына қол қоюға ұсынуы: лицензия беру кезінде –
3 (үш) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде – 1 (бір)
жұмыс күні ішінде;
7) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының бұйрыққа,
лицензияға, қайта ресімделген лицензияға не бас тартуға қол қоюы:
лицензия беру кезінде –5 (бес) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
8) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің көрсетілетін қызметті
алушыға мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруі: лицензия
беру кезінде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген
кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде.
Лицензия көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөліну
нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ресімделген кезде лицензия 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмей қайта ресімделеді.
Лицензияны көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе
бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ресімдеу
рəсімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген лицензияны беру
тəртібіне сəйкес жүзеге асырылады.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (əрекеттің) ұзақтығын көрсете
отырып, рəсімдердің (əрекеттердің) реттілігін сипаттау осы қаулыға
19-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы қаулыға 20-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 25-қосымшаға сəйкес бекітілген «Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың
жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың
түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру
қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оның орындалу ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне
тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті беруші басшылығының
қабылдау бөлмелеріне жіберуі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды қарауы
жəне бұрыштама қоюы, құжаттарды мемлекеттік қызмет көрсету үшін
жауапты бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) жіберуі – өтініш
түскен күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындау үшін жіберуі –
өтініш түскен күні;
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер
1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған
жағдайда жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің өтінішті одан əрі
қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті қараудан
бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін
қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы, көрсетілетін
қызметті алушыға өтінішті қараудан бас тартуды беруі – құжаттарды
алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
ұсынылған құжаттар стандарттың талаптарына сəйкес келген
жағдайда алынған құжаттарды қарауы:
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензияның телнұсқасын
беруге өтініш келіп түскен кезде лицензия телнұсқасының жобасын
не бас тартуды дайындауы, лицензия телнұсқасына не бас тартуға
көрсетілетін қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы,
көрсетілетін қызметті алушыға лицензия телнұсқасын не бас тартуды беруі – құжаттарды алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензия беруге немесе
лицензияны қайта ресімдеуге өтініш келіп түскен кезде құжаттардың
стандартқа сəйкес келуін қарауы, лицензия беру туралы, лицензияны
қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасын (бұдан əрі – бұйрықтың
жобасы) не бас тартуды дайындауы, көрсетілетін қызметті алушы
ұсынған құжаттарды қоса бере отырып бұйрықтың жобасын не бас
тартуды келісу үшін заң бөлімшесіне жіберуі: лицензия беру кезінде
– 12 (он екі) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде – 5
(бес) жұмыс күні ішінде;
5) бұйрықтың жобасын не бас тартуды заң бөлімшесімен келісуі:
лицензия беру кезінде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
6) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің заң бөлімшесінен
келісілген құжаттарды алғаннан кейін лицензияның, қайта ресімделген
лицензияның жобасын дайындауы, құжаттарды көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығына қол қоюға ұсынуы: лицензия беру кезінде –
3 (үш) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде – 1 (бір)
жұмыс күні ішінде;
7) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының бұйрыққа, лицензияға, қайта ресімделген лицензияға не бас тартуға қол қоюы: лицензия беру кезінде –5 (бес) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
8) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің көрсетілетін қызметті
алушыға мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруі: лицензия
беру кезінде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген
кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде.
Лицензия көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөліну
нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ресімделген кезде лицензия 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмей қайта ресімделеді.
Лицензияны көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе
бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ресімдеу
рəсімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген лицензияны беру
тəртібіне сəйкес жүзеге асырылады.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (əрекеттің) ұзақтығын көрсете
отырып, рəсімдердің (əрекеттердің) реттілігін сипаттау осы қаулыға
21-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызмет көрсету бизнеспроцестерінің анықтамалығы осы қаулыға 22-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 26-қосымшаға сəйкес бекітілген «Қайта
сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру
жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оның орындалу ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:

1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне
тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті беруші басшылығының
қабылдау бөлмелеріне жіберуі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды қарауы
жəне бұрыштама қоюы, құжаттарды мемлекеттік қызмет көрсету үшін
жауапты бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) жіберуі – өтініш
түскен күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындау үшін жіберуі –
өтініш түскен күні;
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер
1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған
жағдайда жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің өтінішті одан əрі
қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті қараудан
бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін
қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы, көрсетілетін
қызметті алушыға өтінішті қараудан бас тартуды беруі – құжаттарды
алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
ұсынылған құжаттар стандарттың талаптарына сəйкес келген
жағдайда алынған құжаттарды қарауы:
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензияның телнұсқасын
беруге өтініш келіп түскен кезде лицензия телнұсқасының жобасын
не бас тартуды дайындауы, лицензия телнұсқасына не бас тартуға
көрсетілетін қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы,
көрсетілетін қызметті алушыға лицензия телнұсқасын не бас тартуды беруі – құжаттарды алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензия беруге немесе
лицензияны қайта ресімдеуге өтініш келіп түскен кезде құжаттардың
стандартқа сəйкес келуін қарауы, лицензия беру туралы, лицензияны
қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасын (бұдан əрі – бұйрықтың
жобасы) не бас тартуды дайындауы, көрсетілетін қызметті алушы
ұсынған құжаттарды қоса бере отырып бұйрықтың жобасын не бас
тартуды келісу үшін заң бөлімшесіне жіберуі: лицензия беру кезінде
– 12 (он екі) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде – 5
(бес) жұмыс күні ішінде;
5) бұйрықтың жобасын не бас тартуды заң бөлімшесімен келісуі:
лицензия беру кезінде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
6) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің заң бөлімшесінен
келісілген құжаттарды алғаннан кейін лицензияның, қайта ресімделген
лицензияның жобасын дайындауы, құжаттарды көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығына қол қоюға ұсынуы: лицензия беру кезінде –
3 (үш) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде – 1 (бір)
жұмыс күні ішінде;
7) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының бұйрыққа, лицензияға, қайта ресімделген лицензияға не бас тартуға қол қоюы: лицензия беру кезінде –5 (бес) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
8) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің көрсетілетін қызметті
алушыға мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруі: лицензия
беру кезінде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген
кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде.
Лицензия көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөліну
нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ресімделген кезде лицензия 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмей қайта ресімделеді.
Лицензияны көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе
бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ресімдеу
рəсімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген лицензияны беру
тəртібіне сəйкес жүзеге асырылады.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (əрекеттің) ұзақтығын көрсете
отырып, рəсімдердің (əрекеттердің) реттілігін сипаттау осы қаулыға
23-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы қаулыға 24-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 27-қосымшаға сəйкес бекітілген «Сақтандыру
брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оның орындалу ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне
тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті беруші басшылығының
қабылдау бөлмелеріне жіберуі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды қарауы
жəне бұрыштама қоюы, құжаттарды мемлекеттік қызмет көрсету үшін
жауапты бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) жіберуі – өтініш
түскен күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындау үшін жіберуі –
өтініш түскен күні;
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер
1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған
жағдайда жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің өтінішті одан əрі
қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті қараудан
бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін
қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы, көрсетілетін
қызметті алушыға өтінішті қараудан бас тартуды беруі – құжаттарды
алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
ұсынылған құжаттар стандарттың талаптарына сəйкес келген
жағдайда алынған құжаттарды қарауы:
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензияның телнұсқасын
беруге өтініш келіп түскен кезде лицензия телнұсқасының жобасын
не бас тартуды дайындауы, лицензия телнұсқасына не бас тартуға
көрсетілетін қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы,
көрсетілетін қызметті алушыға лицензия телнұсқасын не бас тартуды беруі – құжаттарды алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензия беруге немесе
лицензияны қайта ресімдеуге өтініш келіп түскен кезде құжаттардың
стандартқа сəйкес келуін қарауы, лицензия беру туралы, лицензияны
қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасын (бұдан əрі – бұйрықтың
жобасы) не бас тартуды дайындауы, көрсетілетін қызметті алушы
ұсынған құжаттарды қоса бере отырып бұйрықтың жобасын не бас
тартуды келісу үшін заң бөлімшесіне жіберуі: лицензия беру кезінде
– 12 (он екі) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде – 5
(бес) жұмыс күні ішінде;
5) бұйрықтың жобасын не бас тартуды заң бөлімшесімен келісуі:
лицензия беру кезінде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
6) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің заң бөлімшесінен
келісілген құжаттарды алғаннан кейін лицензияның, қайта ресімделген
лицензияның жобасын дайындауы, құжаттарды көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығына қол қоюға ұсынуы: лицензия беру кезінде –
3 (үш) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген кезде – 1 (бір)
жұмыс күні ішінде;
7) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының бұйрыққа, лицензияға, қайта ресімделген лицензияға не бас тартуға қол қоюы: лицензия беру кезінде –5 (бес) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
8) жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің көрсетілетін қызметті
алушыға мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруі: лицензия
беру кезінде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген
кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде.
Лицензия көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөліну
нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ресімделген кезде лицензия 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірілмей қайта ресімделеді.
Лицензияны көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе
бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ресімдеу
рəсімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген лицензияны беру
тəртібіне сəйкес жүзеге асырылады.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (əрекеттің) ұзақтығын көрсете
отырып, рəсімдердің (əрекеттердің) реттілігін сипаттау осы қаулыға
25-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы қаулыға 26-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 28-қосымшаға сəйкес бекітілген «Бағалы
қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде:
5-тармақтың бірінші бөлігінің 4) жəне 5) тармақшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі белгіленген
жағдайда, жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің өтінішті одан
əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті
қараудан бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға
көрсетілетін қызметті беруші басшылығының қол қоюы, көрсетілетін
қызметті алушыға өтінішті қараудан бас тартуды беруі – құжаттар
алынған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі анықталған жағдайда
оларды стандарттың талаптарына сəйкес келу тұрғысынан қарау:
лицензияның телнұсқасын беруге өтініш келіп түскен кезде жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің лицензия телнұсқасының не
бас тартудың жобасын дайындауы, лицензияның телнұсқасына не
бас тартуға көрсетілетін қызметті беруші басшылығының қол қоюы,
лицензияның телнұсқасын не бас тартуды көрсетілетін қызметті
алушыға ұсынуы – құжаттар алынған күннен бастап 1 (бір) жұмыс
күні ішінде;
лицензия беруге немесе лицензияны қайта ресімдеуге өтініш келіп
түскен кезде жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің стандартқа
құжаттардың сəйкес келуін қарауы, лицензия беру туралы, лицензияны қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасын (бұдан əрі – бұйрықтың
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жобасы) не бас тартуды дайындауы, көрсетілетін қызметті алушы
ұсынған құжаттарды қоса бере отырып, бұйрықтың не бас тартудың
жобасын келісу үшін заң бөлімшесіне құжаттарды жіберуі – лицензия
беру кезінде 12 (он екі) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта ресімделген
кезде – өтініш келіп түскен күні;
5) бұйрықтың жобасын не бас тартуды заң бөлімшесімен келісуі:
лицензия беру кезінде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде, лицензия қайта
ресімделген кезде – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын
көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) реттілігін сипаттау осы
қаулыға 27-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызмет көрсету бизнеспроцестерінің анықтамалығы осы қаулыға 28-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 34-қосымшаға сəйкес бекітілген «Банктің жəне
(немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың
жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде:
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде
көрсетілетін қызметті берушінің жəне көрсетілетін қызметті алушының
өтініш беру тəртібінің жəне рəсімдері (іс-қимылдары) реттілігін сипаты:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін
қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталатын
өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен жүзеге асырады;
2) 1-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда
пароль енгізу (авторизациялау процесі);
3) 1-талап – порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің түпнұсқалылығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не
бизнес сəйкестендіру нөмірі) жəне пароль арқылы тексеру;
4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде көрсетілген мемлекеттік
көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсетуге
арналған сұрау салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін
қызметті алушының құрылымы мен форматтық талаптарын ескере
отырып, нысанды толтыруы (деректерді енгізу), сұрау салу нысанына
қажетті құжаттарды электрондық нысанда қоса беру;
5) 3-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметке «электрондық
үкімет» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу, мемлекеттік көрсетілетін
қызметке ақының төленгендігі туралы ақпарат порталға келіп түседі;
6) 2-талап – порталда мемлекеттік қызмет көрсетуге ақы төлеу
фактісін тексеру;
7) 4-рəсім – ЭЦҚ арқылы көрсетілетін қызметті алушының сұрау
салуды куəландыруы (қол қоюы);
8) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда
логин мен парольді енгізуі (авторизация);
9) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген
қызметкері туралы деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль
арқылы тексеру;
10) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті
алушының сұрау салуын) тіркеу жəне оны порталда өңдеу;
11) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды
стандарттың талаптарына сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;
12) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
13) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін алуы.»;
2-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған
ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы осы қаулыға 29-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 35-қосымшаға сəйкес бекітілген «Сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің
еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің
ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде
көрсетілетін қызметті берушінің жəне көрсетілетін қызметті алушының
өтініш беру тəртібінің жəне рəсімдері (іс-қимылдары) реттілігін сипаты:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін
қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталатын
өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен жүзеге асырады;
2) 1-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда
пароль енгізу (авторизациялау процесі);
3) 1-талап – порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің түпнұсқалылығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не
бизнес сəйкестендіру нөмірі) жəне пароль арқылы тексеру;
4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде көрсетілген мемлекеттік
көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсетуге
арналған сұрау салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін
қызметті алушының құрылымы мен форматтық талаптарын ескере
отырып, нысанды толтыруы (деректерді енгізу), сұрау салу нысанына
қажетті құжаттарды электрондық нысанда қоса беру;
5) 3-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметке «электрондық
үкімет» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу, мемлекеттік көрсетілетін
қызметке ақының төленгендігі туралы ақпарат порталға келіп түседі;
6) 2-талап – порталда мемлекеттік қызмет көрсетуге ақы төлеу
фактісін тексеру;
7) 4-рəсім – ЭЦҚ арқылы көрсетілетін қызметті алушының сұрау
салуды куəландыруы (қол қоюы);
8) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда
логин мен парольді енгізуі (авторизация);
9) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген
қызметкері туралы деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль
арқылы тексеру;
10) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті
алушының сұрау салуын) тіркеу жəне оны порталда өңдеу;
11) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды
стандарттың талаптарына сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;
12) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
13) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін алуы.»;
2-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған
ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы осы қаулыға 30-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 36-қосымшаға сəйкес бекітілген «Қазақстан
Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы
қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық
бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан əрі
– көрсетілетін қызметті беруші) «электрондық үкіметтің» веб-порталы:
www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы көрсетеді.»;
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: электрондық
(толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі: Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет
мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру не Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 болып
тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген «Қазақстан
Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы
қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында
көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас
тарту туралы дəлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны:
электрондық.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ)
куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.»;
5-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет
көрсетудің нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға порталға жіберуі
– күнтізбелік 1 (бір) күннің ішінде – мемлекеттік қызметті көрсету
мерзімі шегінде.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын
көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) реттілігін сипаттау осы
қаулыға 31-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 37-қосымшаға сəйкес бекітілген «Шет
мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының резидентұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Шет мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының
резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) «электрондық үкіметтің»
веб-порталы: www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы көрсетеді.»;
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: электрондық
(толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі: Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет
мемлекеттің аумағында шығаруға рұқсат беру не Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 болып
тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген «Шет
мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының резидентұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт)
11-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны:
электрондық.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті

адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ)
куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.»;
5-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет
көрсетудің нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға порталға жіберуі
– күнтізбелік 1 (бір) күннің ішінде – мемлекеттік қызметті көрсету
мерзімі шегінде.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын
көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) реттілігін сипаттау осы
қаулыға 32-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 40-қосымшаға сəйкес бекітілген «Ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) «электрондық үкіметтің»
веб-порталы: www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы көрсетеді.»;
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: электрондық
(толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының тиісті қаулысының көшірмелерін
қоса бере отырып, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта
ұйымдастыруға рұқсат беру туралы хат не Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 болып тіркелген,
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген «Ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің
уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі
– ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.»;
5-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
толық болмау фактісі анықталған жағдайда жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас
тартуды (бұдан əрі – өтінішті қараудан бас тарту) дайындауы, өтінішті
қараудан бас тартуға көрсетілетін қызметті беруші басшылығының
қолын қойғызуы, көрсетілетін қызметті алушыға порталға өтінішті
қараудан бас тартуды жіберуі – құжаттарды алған күннен бастап
күнтізбелік 12 (он екі) күн ішінде;
құжаттардың толық болу фактісі белгіленген жағдайда жауапты
бөлімшенің жауапты қызметкерінің оларды стандарт талаптарына сəйкес келуі тұрғысынан қарауы, көрсетілетін қызметті беруші
Басқармасының (бұдан əрі – Басқарма) ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы (рұқсат беруден бас
тарту туралы) қаулысының жобасын (бұдан əрі – қаулының жобасы)
дайындауы, құжаттарды заң бөлімшесіне келісуге жіберуі – күнтізбелік
33 (отыз үш) күн ішінде;»;
5-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«11) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік
қызмет көрсетудің нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға порталға
жіберуі – қабылданған қаулы жауапты бөлімшеге түскен күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде – мемлекеттік қызметті көрсету
мерзімі шегінде.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын
көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) реттілігін сипаттау осы
қаулыға 33-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 41-қосымшаға сəйкес бекітілген «Ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) «электрондық үкіметтің»
www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы көрсетеді.»;
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: электрондық
(толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі: ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру туралы хат не
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534
тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген «Ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт)
10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің
уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі
– ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.»;
5-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда жауапты
бөлімшенің жауапты қызметкерінің өтінішті одан əрі қараудан жазбаша
дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті қараудан бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін қызметті беруші
басшылығының қолын қойдыруы, көрсетілетін қызметті алушыға
порталға өтінішті қараудан бас тартуды жіберуі – құжаттарды алған
күннен бастап күнтізбелік 12 (он екі) күн ішінде;
құжаттардың толық болу фактісі анықталған жағдайда жауапты
бөлімшенің жауапты қызметкерінің оларды стандарт талаптарына сəйкес келуі тұрғысынан қарауы, көрсетілетін қызметті беруші
Басқармасының (бұдан əрі – Басқарма) ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру туралы (рұқсат беруден бас
тарту туралы) қаулысының жобасын (бұдан əрі – қаулының жобасы)
дайындауы, құжаттарды заң бөлімшесіне келісуге жіберуі – күнтізбелік
33 (отыз үш) күн ішінде;»;
5-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«11) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік
қызмет көрсетудің нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға порталға
беруі – қабылданған қаулы жауапты бөлімшеге түскен күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннің ішінде – мемлекеттік қызметті көрсету
мерзімі шегінде.»;
1-қосымшаға сəйкес əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын
көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) реттілігін сипаттау осы
қаулыға 34-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 42-қосымшаға сəйкес бекітілген «Уəкілетті
ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Уəкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыруға
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі –
мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің аумақтық филиалдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті
беруші) «электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.egov.kz (бұдан
əрі – портал) арқылы көрсетеді.»;
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: электрондық
(толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі: лицензияны жəне оған
қосымшаны, қолданыстағы лицензияға қосымшаны беру, лицензияны
жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, лицензияның
жəне (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқаларын беру не
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534
тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген «Уəкілетті
ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі –
стандарт) 12 жəне 13-тармақтарында көзделген жағдайларда жəне
негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің
уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі
– ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оның орындалу ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті көрсетілетін
қызметті берушінің қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушы ұсынған
құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті
беруші басшылығының қарауына жіберуі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды
қарауы, бұрыштама қоюы, құжаттарды мемлекеттік қызмет көрсету
үшін жауапты бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) жіберуі –
өтініш түскен күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындау үшін жіберуі –
өтініш түскен күні;
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер
1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған
жағдайда жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің өтінішті одан
əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – бас тарту)
дайындауы, бас тартуды маман-заң кеңесшінің келісуі, бас тартуға
көрсетілетін қызметті беруші басшылығының қолын қойғызуы,
көрсетілетін қызметті алушыға порталға бас тартуды жіберуі –
құжаттарды алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
ұсынылған құжаттар стандарттың талаптарына сəйкес келген
жағдайда алынған құжаттарды қарауы:

лицензия мен оның қосымшасына не қолданыстағы лицензияға
қосымша беруге өтініш түскен кезде:
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің уəкілетті ұйымның айырбастау пунктін оның үй-жайларына жəне техникалық тұрғыдан
жарақтандырылуына қойылатын талаптарға сəйкес келуін қарау:
лицензия мен оның қосымшасын беру кезінде – 11 (он бір) жұмыс
күні ішінде, қолданыстағы лицензияға қосымша беру кезінде –3 (үш)
жұмыс күні ішінде;
жауапты бөлімше жауапты қызметкерінің лицензиялар жəне оған
қосымшаларды, қолданыстағы лицензияларға қосымшалар беру,
сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру туралы
қорытынды (бұдан əрі - қорытынды) дайындауы, жауапты бөлімше
басшысының тиісті құжаттарға бұрыштама қоюы, маман-заң кеңесшіге
қорытынды жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін жіберуі:
лицензия мен оның қосымшасын беру кезінде – 10 (он) жұмыс күні
ішінде, қолданыстағы лицензияға қосымша беру кезінде – 2 (екі)
жұмыс күні ішінде;
лицензияны жəне (немесе) оған қосымшаны қайта ресімдеуге не
лицензияның түпнұсқасын (лицензияға қосымшаның телнұсқасын)
беруге өтініштер түскен кезде:
лицензияны жəне (немесе) оған қосымшаны қайта ресімдеу,
лицензияның телнұсқасын (лицензияға қосымшаның телнұсқасын)
беру не бас тарту туралы қорытындыны, сол сияқты жауапты
бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижелерін дайындауы; жауапты бөлімше басшысының тиісті
құжаттарға қол қоюы, қорытындыны жəне мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижелерін маман-заң кеңесшіге келісуге жіберу: лицензияны жəне (немесе) оған қосымшаны қайта ресімдеу кезінде – 4
(төрт) жұмыс күні ішінде, лицензияның телнұсқасын (лицензияға
қосымшаның телнұсқасын) беру кезінде – мемлекеттік қызмет көрсету
мерзімдері шегінде құжаттарды орындауға алған күні;
5) маман-заң кеңесшінің қорытындыны, сондай-ақ мемлекеттік
қызметті көрсету нəтижесін қарауы жəне бұрыштама қоюы: лицензия мен оның қосымшасын беру кезінде – 5 (бес) жұмыс күні ішінде,
қолданыстағы лицензияға қосымша беру кезінде – 2 (екі) жұмыс күні
ішінде, лицензияны жəне (немесе) оған қосымшаны қайта ресімдеу
кезінде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде, лицензияның телнұсқасын
(лицензияға қосымшаның телнұсқасын) беру кезінде – мемлекеттік
қызметті көрсету мерзімі шегінде жауапты бөлімшеден құжаттарды
алған күні;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшысының қорытындыға, сондайақ мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесіне қол қоюы: лицензия
жəне оған қосымшаларды беру кезінде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде,
қолданыстағы лицензияға қосымша беру кезінде немесе лицензияны
жəне (немесе) оған қосымшаны қайта ресімдеу кезінде – 1 (бір) жұмыс
күні ішінде, лицензияның телнұсқасын (лицензияға қосымшаның
телнұсқасын) беру кезінде – мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі
шегінде маман-заң кеңесшісінен келісілген құжаттарды алған күні;
7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің порталға
көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін
жіберу – мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі шегінде мемлекеттік
қызмет көрсету нəтижесіне қол қойылған күні.»;
1-қосымшаға сəйкес Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын
көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) реттілігін сипаттау осы
қаулыға 35-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік қызмет көрсету бизнеспроцестерінің анықтамалығы осы қаулыға 36-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Тəуекелдер басқармасы (Ізбасаров А.Ө.) 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 «Қазақстан Республикасының
Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» 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, осы қаулының алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін
осы қаулының 1-тармағының екінші, отыз жетінші – жетпісінші, жүз он
үшінші – екі жүз жетпіс бесінші, екі жүз тоқсан сегізінші – үш жүз елу
төртінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е. ДОСАЕВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 16 сəуірдегі №65 қаулысына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 31 шілдедегі №149 қаулысына 3-қосымша
«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі.
«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет)
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – көрсетілетін
қызметті беруші) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы
(бұдан əрі – портал) арқылы көрсетеді.
2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: электрондық.
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі: микроқаржылық
ұйымына оны микроқаржылық ұйымдардың тізіліміне (бұдан əрі –
тізілім) енгізу туралы хабарлама не Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген «Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген
«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 11-тармағында көзделген
жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден
бас тарту туралы дəлелді жауап.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).
Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін
қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ)
куəландырылған электрондық құжат нысанында «жеке кабинетке»
жіберіледі.
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2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері
(қызметкерлері) іс-қимылының тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
басталуына негіз: көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік
көрсетілетін қызметті алу үшін стандарттың 9-тармағында көзделген
құжаттарды ұсынуы.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондайақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың)
нəтижесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға жəне
тіркеуге жауапты адамының көрсетілетін қызметті алушы ұсынған
құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті
беруші басшысының қарауы үшін жіберуі – өтініш түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшысының құжаттарды қарауы
жəне бұрыштама қоюы – өтініш түскен күні;
3) мемлекеттік қызметті көрсету үшін жауапты бөлімше (бұдан
əрі –жауапты бөлімше) басшысының құжаттарды қарауы, жауапты
қызметкерді белгілеуі – өтініш келіп түскен күн;
осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген
рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі белгіленген
жағдайда, көрсетілетін қызметті берушіге өтінішті одан əрі қараудан
жазбаша дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті қараудан бас тарту)
дайындау, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін қызметті беруші
басшысының қолын қойғызуы, көрсетілетін қызметті алушыға өтінішті
қараудан бас тартуды жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің
порталға жіберуі – 4 (төрт) жұмыс күні ішінде;
ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі анықталған жағдайда
оларды жауапты қызметкердің стандарттың талаптарына сəйкес
келу мəніне қарауы, микроқаржылық ұйымды тізілімге енгізу туралы
бұйрықтың жобаларын (бұдан əрі – бұйрық), микроқаржылық ұйымға
оның тізілімге енгізілгені не бас тартылғаны туралы хабарламаны
(бұдан əрі – хабарлама) дайындауы, жауапты бөлімшенің басшысына
келісуге жіберуі – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
5) бұйрықтың жобаларын, хабарламаны не бас тартуды келісу,
жауапты бөлімше басшысының маман-заң кеңесшіге құқықтық
сараптамаға жіберуі – құжаттарды келісуге алған сəттен бастап 2
(екі) жұмыс күні ішінде;
6) маман-заң кеңесшінің келіп түскен құжаттардың стандарттың
талаптарына сəйкес келу мəніне қарауы, бұйрықтың жобаларын, хабарламаны не бас тартуды келісуі – құжаттарды келісуге алған сəттен
бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
7) маман-заң кеңесшімен келісілген бұйрықтың жобаларын, хабарламаны не бас тартуды жауапты бөлімшесі басшысының жауапты
қызметкерге беруі – маман-заң кеңесшіден құжаттарды алған сəттен
бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
8) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің бұйрықты, хабарламаны не бас тартуды ресімдеуі – құжаттарды орындау үшін алған
сəттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
9) көрсетілетін қызметті беруші басшысының бланкідегі бұйрыққа,
хабарламаға не бас тартуға қол қоюы – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
10) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің микроқаржы
ұйымын тізілімге енгізуі, микроқаржы ұйымының тізілімге енгізілгені
туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті берушінің интернет – ресурсына орналастыру үшін Банктердің қадағалау департаментіне (бұдан
əрі – БҚД) жіберуі, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесінің дайын
екендігі туралы көрсетілетін қызметті алушыға хабарлауы (телефон бойынша), мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін көрсетілетін
қызметті алушыға порталға жіберуі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде.
3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау
6. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсету
процесіне қатысатын құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)
тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға жəне
тіркеуге жауапты адамы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) жауапты бөлімшенің басшысы;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері;
5) маман-заң кеңесші.
7. Мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі əрбір рəсімнің (ісқимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдың)
реттілігін сипаттау осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымшаға сəйкес жазылған.
4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық
жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаты
8. Мемлекеттік қызметтер портал арқылы көрсетілген кезде
көрсетілетін қызметті берушінің жəне көрсетілетін қызметті алушының
рəсімдерінің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін
қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталатын
өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен жүзеге асырады;
2) 1-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда
пароль енгізу (авторизациялау процесі);
3) 1-талап – порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің түпнұсқалығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не
бизнес сəйкестендіру нөмірі) жəне пароль арқылы тексеру;
4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған
сұрау салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті
алушының құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып
нысанды толтыруы (деректерді енгізу), сұрау салу нысанына қажетті
құжаттарды электрондық нысанда қоса беру;
5) 3-рəсім – «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы мемлекеттік қызметке ақы төлеу, мемлекеттік көрсетілетін қызметке ақы
төлеу туралы ақпарат порталға келіп түседі;
6) 2-талап – мемлекеттік қызмет көрсету үшін ақы төлеу фактісін
порталда тексеру;
7) 4-рəсім – ЭЦҚ арқылы көрсетілетін қызметті алушының сұрау
салуды куəландыру (қол қою);
8) 1-рəсім - көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда
логин мен парольді енгізуі (авторизация);
9) 1-талап - порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген
қызметкері туралы деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль
арқылы тексеру;
10) 2-рəсім - электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының
сұрау салуын) тіркеу жəне оны порталда өңдеу;
11) 2-талап - көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды
стандарттың талаптарына сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;
12) 3-рəсім - мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
13) 4-рəсім - көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін алуы.
9. Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымшада келтірілген.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымшада
берілген.

«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау
Көрсетілетін
қызметті алушы
портал

Көрсетілетін қызметті
берушінің хат-хабарды
қабылдауға жəне
тіркеуге жауапты
адамы
1. Көрсетілетін
қызметті алушы
ұсынған құжаттарды
қабылдау жəне тіркеу,
көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған
құжаттарды
көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына
қарауға беру
(өтініш түскен күні)

Ескертпе:

Көрсетілетін
қызметті
берушінің
басшысы
2. Құжаттарды
қарау,
бұрыштама қою
(өтініш түскен
күні)

Жауапты бөлімшенің
басшысы
3. Құжаттарды қарау, олар
бойынша жауапты
қызметкерді белгілеу
(өтініш түскен күні)

5. Бұйрықтың жобаларын,
хабарламаны не бас
тартуды келісу,
көрсетілетін қызметті
берушінің маман- заң
кеңесшісіне құқықтық
сараптамаға жіберу
(құжаттарды келісуге
алған сəттен бастап 2 (екі)
жұмыс күні ішінде)

Жауапты бөлімшенің жауапты
қызметкері
4. Ұсынылған құжаттардың толық
болуын тексеру:
ұсынылған
құжаттардың
толық
болмау фактісі анықталған жағдайда
өтінішті қараудан жазбаша дəлелді
бас тартуды дайындау, өтінішті
қараудан бас тартуға көрсетілетін
қызметті беруші басшысының қолын
қойғызу,
көрсетілетін
қызметті
алушыға өтінішті қараудан бас
тартуды жіберу
(4 (төрт) жұмыс күні ішінде);
ұсынылған
құжаттардың
толық
болуы анықталған жағдайда, оларды
стандарттың талаптарына сəйкес келу
мəніне қарау, бұйрықтың жобаларын,
хабарламаны не
бас тартуды
дайындау,
жауапты бөлімшенің
басшысына
келісуге
жіберу
(2 (екі) жұмыс күні ішінде).

Маман-заң кеңесші
6. Келіп түскен
құжаттар топтамасын
стандарттың
талаптарына сəйкес
келу тұрғысынан
қарау, бұйрықтың
жобаларын,
хабарламаны не бас
тартуды келісу
(құжаттарды келісуге
алған сəттен бастап 2
(екі) жұмыс күні
ішінде)

Ескертпе: 1, 2 жəне 3-тармақтарда көрсетілген рəсімдер күнтізбелік 1 (бір) күн ішінде жүзеге асырылады.
блок–схеманың жалғасы
Жауапты бөлімшенің басшысы
7.
Көрсетілетін
қызметті
берушінің маман-заң кеңесшісімен
келісілген бұйрықтың жобаларын,
хабарламаны не
бас тартуды
көрсетілетін қызметті берушінің
жауапты бөлімшесінің жауапты
қызметкеріне
беру
(құжаттарды
маман-заң
кеңесшісінен алған сəттен бастап 1
(бір) жұмыс күні ішінде)

Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
8. Бланкідегі бұйрықты, хабарламаны не бас
тартуды ресімдеу
(құжаттарды орындауға алған сəттен бастап 1
(бір) жұмыс күні ішінде)
10. Микроқаржы ұйымын тізілімге енгізу,
көрсетілетін қызметті берушінің интернет –
ресурсына орналастыру үшін ақпаратты БҚДне жіберу, мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесінің
дайын
екендігі
туралы
көрсетілетін қызметті алушыға телефон
бойынша хабарлау, көрсетілетін қызметті
берушінің порталына мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижелерін жіберу
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)
(Жалғасы 24-бетте)

Көрсетілетін
қызметті берушінің
басшысы
9. Бланкідегі
бұйрыққа,
хабарламаға не бас
тартуға қол қою
(1 (бір) жұмыс күні
ішінде)

Көрсетілетін
қызметті алушы

Портал
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(Жалғасы. Басы 21-23-беттерде)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 16 сəуірдегі № 65 қаулысына 4-қосымша

«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
2-қосымша

«Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының
басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара əрекеттерінің диаграммасы

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы
портал

ЭҮТШ

1-рəсім

2-рəсім

1-талап

Көрсетілетін
қызметті алушы

3-рəсім

4-рəсім

2-талап

1-рəсім

1-талап
2-рəсім

Портал

2-талап

Көрсетілетін қызметті
алушының мемлекеттік
көрсетілетін қызметті алу
үшін портал арқылы
стандарттың
9тармағында көзделген
құжаттарды қоса бере
отырып сұрау салуды
жіберуі

3-рəсім
4-рəсім

Хат-хабарды қабылдауға
жəне тіркеуге уəкілетті
қызметкер

Көрсетілетін
қызметті берушінің
басшылығы

Жауапты
бөлімшенің
басшылығы

1. Көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған
құжаттарды порталда
қабылдау жəне тіркеу,
құжаттарды көрсетілетін
қызметті берушінің
басшылығына беру

2. Бұрыштама
қою, құжаттарды
жауапты
бөлімшеге беру

3. Жауапты
қызметкерді
белгІлеу,
құжаттарды оған
орындауға беру

өтініш түскен
күні

өтініш түскен күні

өтініш түскен күні

Портал

Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
4.Көрсетілетін қызмет алушы ұсынған құжаттардың
стандарттың 9, 9-1 жəне 10-тармақтарының талаптарына
сəйкес болу тұрғысынан қарау, құжаттардың мазмұнын
тексеру, ескертулерді көрсетілетін қызметті алушымен
пысықтау (олар бар болса), көрсетілетін қызметті
берушінің
мүдделі
бөлімшелеріне,
Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдарына жəне шет
мемлекеттердің уəкілетті қадағалау органдарына тиісті
сұрау салулар жіберу
(15 (он бес) жұмыс күні ішінде)

Ескертпе:
1, 2 жəне 3-тармақтарда көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
бизнес-процесс анықтамалығының жалғасы

сұрау салу

Көрсетілетін
қызметті берушінің
мүдделі
бөлімшелері

Көрсетілетін қызметті алушы

Шартты белгілер

5. Жауапты
бөлімше сұратқан
ақпаратты ұсыну
3 (үш) жұмыс күні
ішінде

Комиссия мүшелері

Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
6. Кандидатты келісуге ұсыным дайындау,
ұсынымды
кандидаттың құжаттар топтамасымен бірге Комиссия
мүшелеріне келісуге не қызметтік жазбаны келісуден бас тарту
туралы мəселені қарау жөніндегі Комиссия мүшелеріне жіберу
(4 (төрт) жұмыс күні ішінде)
8. Комиссия тестілеуден өтуге шақыра отырып кандидатты
келісу туралы шешім қабылдаған жағдайда, тестілеу жүргізу

Жауапты бөлімшенің
басшылығы

7.
Жауапты
бөлімше
ұсынған құжаттарды қарау,
кандидаттың
шақырумен
жəне тестілеуден өтумен
(шақырусыз) келісетіндігі
не келісуден бас тартуы
туралы шешім қабылдау,
хаттамаға қол қою

Көрсетілетін
қызметті алушы

10. Жауапты
бөлімше
басшысының хат
жобасына не бас
тартуға қол қоюы

Портал

(1 (бір) жұмыс күні
ішінде)

1 (бір) жұмыс күні ішінде

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы
Көрсетілетін қызметті
алушы
Көрсетілетін
қызметті алушының
мемлекеттік
көрсетілетін
қызметті алу үшін
портал арқылы
стандарттың
9-тармағында
көзделген
құжаттарды қоса
бере отырып сұрау
салуды жіберуі

Көрсетілетін қызметті
берушінің хат-хабарды
қабылдауға жəне тіркеуге
жауапты қызметкері
1. Көрсетілетін қызметті
алушы порталға ұсынған
құжаттарды қабылдау жəне
тіркеу, көрсетілетін
қызметті алушы ұсынған
құжаттарды көрсетілетін
қызметті берушінің
басшысына қарауға беру

Көрсетілетін
қызметті берушінің
басшысы
2. Құжаттарды
қарау, бұрыштама
қою
өтініш түскен күні

Жауапты бөлімшенің жауапты
қызметкері

Жауапты
бөлімшенің
басшысы

4.Ұсынылған құжаттардың толық
болуын тексеру:
ұсынылған
құжаттардың
толық
болмау фактісі анықталған жағдайда
көрсетілетін қызметті алушының
өтінішін қараудан жазбаша дəлелді
бас тартуды дайындау, өтінішті
қараудан бас тартуға көрсетілетін
қызметті беруші басшысының қолын
қойғызу,
көрсетілетін
қызметті
алушыға өтінішті қараудан бас
тартуды порталға жіберу;

3. Құжаттарды
қарау, олар
бойынша жауапты
қызметкерді
айқындау
өтініш түскен күні
5. Бұйрықтың
жобаларын,
хабарламаны не бас
тартуды келісу,
маман - заң кеңесшіге
құқықтық сараптамаға

өтініш түскен күні

Портал

ұсынылған құжаттардың толық болуы
анықталған
жағдайда,
олардың
стандарттың
талаптарына
сəйкес
келуін қарау,
бұйрықтың жобаларын, хабарламаны
не бас тартуды дайындау, жауапты
бөлімшенің
басшысына
келісуге
жіберу.

жіберу
құжаттарды келісуге
алған сəттен бастап 2
(екі) жұмыс күні
ішінде

Ескертпе:

(4 (төрт) жұмыс күні
ішінде)

9. Жауапты бөлімше басшысының көрсетілетін қызмет
алушының атына қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру
холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры»
акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері лауазымдарына
кандидаттарды келісу нəтижесі туралы мəліметтерден тұратын
хат жобасын (бұдан əрі – хат жобасы) не бас тарту дайындауы

«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

1 (бір) жұмыс күні ішінде
11. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін көрсетілетін
қызмет алушыға порталға жіберу
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесіне қол қойған күні

құжаттарды
алған күннен
бастап 4 (төрт)
жұмыс күні
ішінде

Ескертпе:
көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші кандидатты келісуге арналған
құжаттарды қабылдаудан бас тартады жəне өтініш берушіге құжаттар топтамасын өтініш түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
қарамай қайтарады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 16 сəуірдегі №65 қаулысына 5-қосымша

2 (екі) жұмыс
күні ішінде

«Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимылының диаграммасы
ЭҮТШ

портал

Ескертпе:
1, 2 жəне 3-тармақтарда көзделген рəсімдер күнтізбелік 1 (бір) күн ішінде жүзеге асырылады.

1-рəсім

2-рəсім

1-талап

3-рəсім

2-талап

4-рəсім

1-рəсім

2-рəсім

мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестері анықтамалығының жалғасы
Жауапты бөлімшенің
басшысы

Жауапты бөлімшенің жауапты
қызметкері

Көрсетілетін қызметті
берушінің басшысы

6. Келіп түскен құжаттарды
стандарттың талаптарына
сəйкес келуі тұрғысынан
қарау, бұйрықтың жобаларын,
хабарламаны не бас тартуды
келісу

7. Маман-заң кеңесшімен
келісілген бұйрықтың
жобаларын, хабарламаны не
бас тартуды жауапты
бөлімшенің жауапты
қызметкеріне беру

8. Бланкідегі бұйрықты, хабарламаны
не бас тартуды ресімдеу

9. Бланкідегі
бұйрыққа,
хабарламаға не бас
тартуға қол қою

құжаттарды келісуге алған
сəттен бастап 2 (екі) жұмыс
күні

құжаттарды маман- заң
кеңесшіден алған сəттен
бастап 1 (бір) жұмыс күні
ішінде

құжаттарды орындауға алған сəттен
бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде
10. Микроқаржы ұйымын тізілімге
енгізу,
ақпаратты
көрсетілетін
қызметті берушінің интернет –
ресурсына орналастыру үшін БҚД-не
жіберу, мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесінің дайын екендігі туралы
көрсетілетін
қызметті
алушыға
хабарлау
(телефон
бойынша),
мемлекеттік
қызметті
көрсету
нəтижесін
көрсетілетін қызметті
алушыға порталға жіберу

Көрсетілетін қызметті
алушы

2-талап

3-рəсім

л
та
р
о
п

Маман- заң кеңесші

4-рəсім
Сұрау салу

Портал

Көрсетілетін қызметті алушы

1 (бір) жұмыс күні
ішінде

Шартты белгілер

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 16 сəуірдегі № 65 қаулысына 6-қосымша

1 (бір) жұмыс күні ішінде

«Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 16 сəуірдегі № 65 қаулысына 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимылының диаграммасы

«Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының
басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Көрсетілетін
қызметті алушы

1-рəсім

2-рəсім

1-талап

3-рəсім

2-талап

4-рəсім

1-рəсім

1-талап
2-рəсім
2-талап

3-рəсім

л
та
ор
п

Жауапты бөлімшенің
басшылығы
3.Жауапты қызметкерді
белгілеу, оған құжаттарды
орындауға беру
(өтініш түскен күні)

Көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығы
2. Бұрыштама қою,
құжаттарды жауапты
бөлімшеге жіберу
(өтініш түскен күні)

Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
4. Көрсетілетін қызмет алушы ұсынған құжаттардың
стандарттың 9, 9-1 жəне 10-тармақтарының талаптарына
сəйкес болу тұрғысынан қарау, құжаттардың мазмұнын
тексеру, ескертулерді көрсетілетін қызметті алушымен
пысықтау (олар бар болса), көрсетілетін қызметті берушінің
мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органдарына жəне шет мемлекеттердің уəкілетті
қадағалау органдарына тиісті сұрау салулар жіберу
(15 (он бес) жұмыс күні ішінде)

ЭҮТШ

портал

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау
Хат-хабарды қабылдауға жəне
тіркеуге уəкілетті қызметкер
1. Көрсетілетін қызметті алушы
ұсынған құжаттарды қабылдау
жəне тіркеу, құжаттарды
көрсетілетін қызметті берушінің
басшылығына беру
(өтініш түскен күні)

1-талап

4-рəсім
Сұрау салу
Көрсетілетін қызметті алушы

Ескертпе:
1, 2 жəне 3-тармақтарда көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Шартты белгілер

блок–схеманың жалғасы
Көрсетілетін
қызметті
берушінің
мүдделі
бөлімшелері
5. Жауапты
бөлімше
сұратқан
ақпаратты ұсыну
(3 (үш) жұмыс
күні ішінде

Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
6. Кандидатты келісуге ұсыным дайындау,
ұсынымды кандидаттың құжаттар топтамасымен
бірге Комиссия мүшелеріне келісуге не қызметтік
жазбаны келісуден бас тарту туралы мəселені
қарау жөніндегі Комиссия мүшелеріне жіберу
(4 (төрт) жұмыс күні ішінде);
8. Комиссия тестілеуден өтуге шақыра отырып
кандидатты келісу туралы шешім қабылдаған
жағдайда, тестілеу жүргізу (1 (бір) жұмыс күні
ішінде);
9. Жауапты бөлімше басшысының көрсетілетін
қызмет алушының атына қаржы ұйымдарының,
банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру
төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік
қоғамының басшы қызметкерлері лауазымдарына
кандидаттарды
келісу
нəтижесі
туралы
мəліметтерден тұратын хат жобасын (бұдан əрі –
хат жобасы) не бас тартуды дайындауы (1 (бір)
жұмыс күні ішінде);
11. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін
көрсетілетін қызмет алушыға беру (мемлекеттік
көрсетілетін қызмет нəтижесіне қол қойған күні)

Комиссия мүшелері
7. Жауапты бөлімше ұсынған
құжаттарды қарау,
кандидаттың шақырумен жəне
тестілеуден өтумен
(шақырусыз) келісетіндігі не
келісуден бас тартуы туралы
шешім қабылдау, хаттамаға қол
қою
(4 (төрт) жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін
қызметті алушы
Жауапты бөлімшенің
басшылығы
10. Жауапты бөлімше
басшысының хат жобасына
не бас тартуға қол қоюы
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 16 сəуірдегі № 65 қаулысына 7-қосымша
«Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау
Жауапты бөлімшенің басшылығы
3. Құжаттарды қарау, жауапты қызметкерді белгілеу, құжаттарды оған
орындауға беру
(мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынған күннен кейінгі күні)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 16 сəуірдегі № 65 қаулысына 3-қосымша
«Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының
басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер
1.
Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды
қабылдау жəне тіркеу, құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің
басшылығына беру
(өтініш түскен күні)

Ескертпе:
2 Ескертпе:
3

і

2-рəсім

3-рəсім

2-талап

4-рəсім

1-рəсім

іі і

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 16 сəуірдегі № 65 қаулысына 8-қосымша

2-талап

3-рəсім

л
та
ор
п

4-рəсім
Сұрау салу
Көрсетілетін қызметті алушы

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

1-талап
2-рəсім

Шартты белгілер

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
6. Куəлікке не бас тартуға қол қою
(2 (екі) жұмыс күні ішінде)

«Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

ЭҮТШ

1-талап

1 (бі )

Көрсетілетін
қызметті алушы

Жауапты бөлімшенің басшылығы
5. Куəліктің жобасын не бас тартуды келісу
(3 (үш) жұмыс күні ішінде)

2 жəне 3-тармақтарда көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін көзделген құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін
қызметті беруші «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабына сəйкес
құжаттарды алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішті қабылдаудан бас тартады.

Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимылының диаграммасы

1-рəсім

7. Мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижесін поштамен жіберу немесе тікелей
көрсетілетін қызметті алушыға
не Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіпте ресімделген сенімхатты ұсынған кезде оның уəкілетті өкіліне
беру (2 (екі) жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
2. Құжаттардың мазмұнымен танысу жəне оларға бұрыштамалар
қою, құжаттарды жауапты бөлімшеге беру
(мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынған күннен кейінгі күні)

Ескертпе:
көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші кандидатты келісуге арналған
құжаттарды қабылдаудан бас тартады жəне өтініш берушіге құжаттар топтамасын өтініш түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
қарамай қайтарады.

портал

Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
4.Құжаттардың стандарттың талаптарына сəйкестігі тұрғысынан қарау, куəліктің
жобасын не бас тартуды дайындау (7 (жеті) жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті алушы
Көрсетілетін қызметті
алушының мемлекеттік
көрсетілетін қызметті портал
арқылы алу үшін
стандарттың
9тармағында көзделген
құжаттарды қоса бере
отырып сұрау салуды
жіберуі
Портал

Хат-хабарды қабылдауға
жəне тіркеуге уəкілетті
қызметкер
1. Көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған
құжаттарды порталда
қабылдау жəне тіркеу,
құжаттарды көрсетілетін
қызметті берушінің
басшылығына беру
өтініш түскен күні

Көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығы

Жауапты бөлімшенің
басшылығы

Жауапты бөлімшенің жауапты
қызметкері

2. Құжаттардың
мазмұнымен танысу жəне
оларға бұрыштамалар
қою, құжаттарды
жауапты бөлімшеге беру
мемлекеттік тіркеуге
құжаттарды ұсынған
күннен кейінгі күні

3. Құжаттарды қарау,
жауапты қызметкерді
белгілеу, құжаттарды оған
орындауға беру

4. Құжаттардың стандарттың
талаптарына сəйкестігін қарау,
куəліктің жобасын не бас
тартуды дайындау

мемлекеттік тіркеуге
құжаттарды ұсынған
күннен кейінгі күні

7 (жеті) жұмыс күні ішінде

6. Куəлікке не бас тартуға
қол қою

5. Куəліктің жобасын не
бас тартуды келісу

2 (екі) жұмыс күні ішінде

3 (үш) жұмыс күні ішінде

Ескертпе:
2 жəне 3-тармақтармен көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
К Ескертпе:
і і 2 жəне і3-тармақтарда көзделген
і
і жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
рəсімдер 1 (бір)

7. Мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін көрсетілетін қызметті
алушыға порталға жіберу
2 (екі) жұмыс күні ішінде

б
й
і і
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін көзделген құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, көрсетілетін
қызметті беруші «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабына сəйкес
құжаттарды алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішті қабылдаудан бас тартады.
(Жалғасы бар)

