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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 14 қазан     №171     Алматы қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының кейбір қаулыларына бухгалтерлік 

есеп жүргізу және бухгалтерлік есеп жүргізуді 
автоматтандыру мәселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 
наурыздағы, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 
28 ақпандағы Қазақстан Республикасы заңдарына сəйкес жəне бухгалтерлік 
есеп жүргізуді жəне бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыруды жетілдіру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының бухгалтерлік есеп жүргізу жəне бухгалтерлік есеп жүргізуді 
автоматтандыру мəселелері бойынша  өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін 
кейбір қаулыларының тізбесі бекітілсін.

2. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Қасенов А.С.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне 3-тар-
мағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз 
қызметі (Адамбаева Ə.Р.) 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 Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2019 жылғы 14 қазандағы № 171 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының бухгалтерлік 
есеп жүргізу жəне бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін 

кейбір қаулыларының тізбесі

1. «Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне 
арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы 22 қыркүйектегі №79 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№5348 болып тіркелген, 2008 жылғы 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасы 
орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер 
жина  ғында №12 жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы қаржы нарығының 
жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарында:

1-тарауда:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъек-

тілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары (бұдан əрі – Шоттар 
жоспары) «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 
ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының 
(бұдан əрі – жинақтаушы зейнетақы қорлары), банк операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұрын еншілес банк болып 
табылған заңды тұлғаны қоспағанда), Қазақстан Республикасының бағалы 
қағаздар нарығының кəсіби қатысушыларының, микроқаржы ұйымдарының 
жəне сақтандыру брокерлерінің (бұдан əрі – ұйымдар) қаржылық есептілік 
элементтерін топтастыру жəне қаржылық есептілікті жасау үшін бухгалтерлік 
есеп шоттарында құндық көрсеткішпен ағымдағы көрсетуге арналған.»;

4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-1) 40-59 «Сақтандыру брокерлерінің қызметіне байланысты операция-

лар», оларда сақтандыру брокерлерінің қызметіне байланысты операциялар 
көрсетіледі;»;

2-тарауда:
1-параграфта:
1050-шоттың нөмірі жəне аты алып тасталсын;
1120, 1120 01, 1120 02, 1120 03, 1120 04 жəне 1120 05-шоттардың атауы 

мынадай редакцияда жазылсын:
«1120 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 

əділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы 
активтері

1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтері

1120 02 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қаржы 
активтері бойынша дисконт

1120 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қаржы 
активтері бойынша сыйлықақы

1120 04 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің əділ 
құнын оң түзету

1120 05 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің əділ 
құнын теріс түзету»;

1150 05-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 1150 06-шотпен толықтырылсын:
«1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналасты-
рылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға дейінгі)»;

1150 07 жəне 1150 08-шоттардың нөмірлері мен аттары алып тасталсын;
1270 37-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 1270 38, 1270 41 жəне 1270 

42-шоттармен толықтырылсын:
«1270 38 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 41 Сақтандыру брокерлерінің сақтандыру шарттарын жасасу 
жөніндегі делдалдық қызмет үшін есептелген комиссиялық 
кірістері

1270 42 Сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру шарттарын жасасу 
жөніндегі делдалдық қызмет үшін есептелген комиссиялық 
кірістері»;

1280 27-шоттан кейін мынадай мазмұндағы1280 41, 1280 42, 1280 43, 1280 
44 жəне 1280 45-шоттармен толықтырылсын:
«1280 41 Сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары
1280 42 Қайта сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары
1280 43 Сақтандырушыларға қойылатын талаптар
1280 44 Қайта сақтандырушыларға қойылатын талаптар
1280 45 Брокерлік қызмет бойынша басқа да дебиторлық берешек»;

1290 01, 1290 21, 1290 22, 1290 23, 1290 24 жəне 1290 25-шоттардың аттары 
мынадай редакцияда жазылсын:
«1290 01 Дебиторлық берешек бойынша резервтер (провизиялар)

1290 21 Клиенттерге берілген заемдар бойынша резервтер 
(провизиялар)

1290 22 Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша резервтер 
(провизиялар)

1290 23 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері бойынша резервтер (провизиялар)

1290 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған салымдар бойынша резервтер (провизиялар)

1290 25 Банктік қызмет бойынша басқа да дебиторлық берешек 
бойынша резервтер (провизиялар)»;

1290 25-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 1290 26-шотпен толықтырылсын:
«1290 26 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша резервтер 
(провизиялар)»;

1360-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 1370 жəне 1380-шоттармен 
толықтырылсын:
«1370 Тазартылған бағалы металдар
1380 Жолдағы тазартылған бағалы металдар»;

1620-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 1620 01-шотпен толықтырылсын:
«1620 01 Сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру сыйлықақылары»;

2-параграфта:
2040 02-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 2040 03-шотпен толықтырылсын:

«2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары»;

2040 04-шоттың нөмірі жəне аты алып тасталсын;
2170 03-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 2170 22-шотпен толықтырылсын:

«2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер»;

2430-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 2440, 2450, 2460 жəне 2470-шот-
тармен толықтырылсын:
«2440 Пайдалану құқығы нысанындағы активтер
2450 Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша есептелген 

амортизация
2460 Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі 

шығындар
2470 Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі 

шығындар бойынша есептелген амортизация»;
3-параграфта:
3380 34-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 3380 35 жəне 3380 36-шот-

тармен толықтырылсын:
«3380 35 Тартылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы 

түрінде есептелген шығыстар
3380 36 Жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша есептелген пайыздық 

шығыстар»;
3390 26-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«3390 26 Қысқа мерзімді жинақ салымдары»;

3390 31-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 3390 41, 3390 42, 3390 43, 3390 
44 жəне 3390 45-шоттармен толықтырылсын:
«3390 41 Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу
3390 42 Қайта сақтанушылармен есеп айырысу
3390 43 Сақтанушылармен есеп айырысу
3390 44 Сақтандырушылармен есеп айырысу
3390 45 Брокерлік қызметпен байланысты басқа да кредиторлық 

берешек»;
3390 68-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 3390 70-шотпен толықтырылсын:
«3390 70 Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының есебінен 

қалыптастырылған зейнетақы-шоттардың талаптарымен 
есепке алынатын қаражат»;

3510 01-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 3510 41-шотпен толықтырылсын:
«3510 41 Делдалдық қызмет үшін алынған аванстар»;

4-параграфта:
4150-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«4150 Жалдау жөніндегі міндеттемелер»;
4160 25-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 4160 26-шотпен толықтырылсын:
«4160 26 Тартылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы 

түрінде есептелген шығыстар»;
5-параграфта:

5420-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«5420 Пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құрал-жабдықтарды 

жəне активтерді қайта бағалау резерві»;
5480 жəне 5490-шоттардың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«5480 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын бағалы қағаздар бойынша күтілетін жəне орын 
алған кредиттік шығындар бойынша бағалау резервтері 
(провизиялары)

5490 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын заемдар бойынша күтілетін жəне орын алған 
кредиттік шығындар бойынша бағалау резервтері»;

6-параграфта:
6110 34-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 6110 35 жəне 6110 41-шот-

тармен толықтырылсын:
«6110 35 Жинақ салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты 

кірістер
6110 41 Сақтандыру брокерлерінің комиссиялық кірістері»;

6150 01-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«6150 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 

əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар құнының 
өзгеруінен түскен кірістер»;

6150 02-шоттың нөмірі жəне аты алып тасталсын;
6150 03 жəне 6150 04-шоттардың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«6150 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын бағалы қағаздар бойынша кірістер

6150 04 Басқа да қаржы құралдарының əділ құнының өзгеруінен түскен 
кірістер»;

6240 24-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 6240 25-шотпен толықтырылсын:
«6240 25 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша құрылған 
резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен 
кірістер»;

6250 01-шоттың нөмірі жəне аты алып тасталсын;
6250 02-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер»;
6280 01-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«6280 01 Тазартылған бағалы металдарды сатудан түскен кірістер»;

6280 03 жəне 6280 04-шоттардың аттары алып тасталсын;
6280 05 жəне 6280 06-шоттардың нөмірлері жəне аттары мынадай 

редакцияда жазылсын:
«6280 05 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен 

кірістер
6280 06 Басқа да қайта бағалаудан түскен кірістер»;

6280 09-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 6280 41-шотпен толықтырылсын:
«6280 41 Брокерлік қызметтен түскен басқа да кірістер»;

6290 01, 6290 02, 6290 03, 6290 04, 6290 05, 6290 07 жəне 6290 08-шоттардың 
нөмірлері жəне аттары алып тасталсын;

7-параграфта:
7310 25-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 7310 26-шотпен толықтырылсын:

«7310 26 Тартылған жинақ салымдары бойынша сыйақы төлеуге 
байланысты шығыстар»;

7340-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 7350-шотпен толықтырылсын:

«7350 Жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша пайыздық 
шығыстар»;

7430 01-шоттың нөмірі жəне аты алып тасталсын;
7430 02-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар»;
7440 24-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 7440 25-шотпен толықтырылсын:
«7440 25 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша резервтерді 
(провизияларды) қалыптастыру шығыстары»;

7470 01-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«7470 01 Тазартылған бағалы металдардың баланстық құны»;

7470 03-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«7470 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 

əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар құнының 
өзгеруінен болған шығыстар»;

7470 04 жəне 7470 05-шоттардың нөмірлері жəне аттары алып тасталсын;
7470 06, 7470 07 жəне 7470 08-шоттардың аттары мынадай редакцияда 

жазылсын:
«7470 06 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын бағалы қағаздар бойынша шығыстар
7470 07 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған 

шығыстар
7470 08 Басқа да қайта бағалаудан болған шығыстар»;

7480 01, 7480 02, 7480 03, 7480 04, 7480 05, 7480 07 жəне 7480 08-шоттардың 
нөмірлері жəне аттары алып тасталсын;

7490-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 7490 01, 7490 02, 7490 03, 7490 
04 жəне 7490 05-шоттармен толықтырылсын:
«7490 01 Пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құрал-жабдықтардың 

жəне активтердің амортизациясы бойынша шығыстар
7490 02 Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі 

шығындардың амортизациясы бойынша шығыстар
7490 03 Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы 

бойынша шығыстар
7490 04 Барлау жəне бағалау активтерінің амортизациясы бойынша 

шығыстар
7490 05 Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы 

бойынша шығыстар»;
10-параграфта:

1830 04 жəне 1830 05-шоттардың аттары мынадай редакцияда жазылсын:
«1830 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен 

кірістер
1830 05 Бағамдық айырма бойынша кірістер»;

1830 06 жəне 1830 07-шоттардың нөмірлері жəне аттары алып тасталсын;
1830 09-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:

«1830 09 Туынды қаржы құралдармен мəмілелерді қайта бағалаудан 
түскен кірістер»;

1830 10-шоттың нөмірі жəне аты алып тасталсын;
1840 04 жəне 1840 05-шоттардың аттары мынадай редакцияда жазылсын:

«1840 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болған 
шығыстар

1840 05 Бағамдық айырма бойынша  шығыстар»;
1840 06 жəне 1840 07-шоттардың нөмірлері жəне аттары алып тасталсын;

1840 09-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«1840 09 Туынды қаржы құралдармен мəмілелерді қайта бағалаудан 

болған шығыстар»;
1840 10-шоттың нөмірі жəне аты алып тасталсын;

3-тарауда:
1-параграфта:
1050-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
1110 23-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: қарызды өтеу сомасының нақты берілген қысқа мерзімді 

қарыздың сомасынан асып кету түріндегі дисконттың сомаларын (мəміле бой-
ынша шығындарды қосқанда), жаңғырту кезінде қарыздың жалпы құнын түзету 
сомаларын, кредиттік-құнсызданған қарыздың сатып алуға немесе құруға бай-
ланысты түзету сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық 
емес пайыз мөлшерлемесі бойынша қысқа мерзімді қарыз беруге байланысты 
түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша қарызды өтеу сомасының нақты берілген 
қысқа мерзімді қарыздың сомасынан асып кету түріндегі дисконттың сомасы, 
жаңғырту кезінде қарыздың жалпы құнын түзету сомасы, кредиттік-құнсыз-
данған заемды сатып алуға немесе құруға байланысты түзету сомасы, тиімді 
пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға 
байланысты түзету сомасы, нарықтық емес пайыз мөлшерлемесі бойынша 
қысқа мерзімді қарыз беруге байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша берілген қысқа мерзімді қарыз бойынша аморти-
зация сомасы жəне (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.»;

1110 24-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: нақты берілген қысқа мерзімді қарыз сомасының (мəміле бой-

ынша шығындарды қосқанда) заемды өтеу сомасынан (сыйлықақы) асып кету 
сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық 
кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша нақты берілген қысқа мерзімді қарыз сомасының 
(мəміле бойынша шығындарды қосқанда) заемды өтеу сомасынан (сыйлықақы) 
асып кету сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып 
пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша берілген қысқа мерзімді қарыз бойынша амор-
тизация сомасы жəне (немесе) сыйлықақыны есептен шығару жазылады.»;

1120 01, 1120 02, 1120 03, 1120 04 жəне 1120 05-шоттарының аттары жəне 
сипаттамалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1120 01 «Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтері» (актив).

Мақсаты: одан əрі өткізу жəне кіріс алу мақсатында сатып алынған қаржы 
активтерінің номиналдық құнын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активінің номиналдық 
құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша қаржы активі өткізілген, басқа санатқа ауыс-
тырылған, сондай-ақ төлем мерзімі өтіп кеткен кезде оның номиналдық құнын 
есептен шығару жазылады.

1120 02 «Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қаржы активтері бойынша 
дисконт» (контрактив).

Мақсаты: өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің номиналдық құнының 
оларды сатып алу құнынан (дисконт) асып кету сомаларын, тиімді пайыздық 
мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланы-
сты түзету сомаларын, нарықтық емес пайыз мөлшерлемесі бойынша қаржы 
активтерін сатып алуға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің номинал-
дық құнының оларды сатып алу құнынан (дисконт) асып кету сомасы, тиімді 
пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға 
байланысты түзету сомасы, нарықтық емес пайыз мөлшерлемесі бойынша 
қаржы активтерді сатып алуға байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активі бойынша амор-
тизация сомасы жəне (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.

1120 03 «Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы» (актив).

Мақсаты: өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтерін сатып алу құнының 
олардың номиналдық құнынан (сыйлықақы) асып кету сомаларын, тиімді 
пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға 
байланысты түзету сомаларын есепке алу.
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Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтерін сатып алу 
құнының олардың номиналдық құнынан (сыйлықақы) асып кету сомасы, тиімді 
пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға 
байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтерін сатып алу 
бойынша амортизация сомасы жəне (немесе) сыйлықақыны есептен шығару 
жазылады.

1120 04 «Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің əділ құнын оң түзету» 
(актив).

Мақсаты: өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің əділ құнын оң түзету 
сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активінің əділ құнын 
оң түзету сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активінің əділ құнын 
оң түзету сомаларын есептен шығару жазылады.

1120 05 «Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің əділ құнын теріс 
түзету» (контрактив).

Мақсаты: өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің əділ құнын теріс түзету 
сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активінің əділ құнын 
теріс түзету сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активінің əділ құнын 
теріс түзету сомаларын есептен шығару жазылады.»;

1130 02-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: амортизациялық құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді 

қаржы активтерінің номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асып 
кету сомаларын (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, қаржы 
активтерін нарықтық емес мөлшерлеме бойынша сатып алуға байланысты 
түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын 
қысқа мерзімді қаржы активінің номиналдық құнының оны сатып алу құнынан 
асып кету сомасы (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, қаржы 
активтерін нарықтық емес мөлшерлеме бойынша сатып алуға байланысты 
түзету сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша сатып алынған, амортизациялық құны бойынша 
есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активі бойынша амортизация сомасы 
жəне (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.»;

1130 03-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: амортизациялық құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді 

қаржы активтерінің сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асып 
кету сомаларын (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын 
қысқа мерзімді қаржы активінің сатып алу құнының оның номиналдық құнынан 
асып кету сомасы (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сатып алынған, амортизациялық құны бойынша 
есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активі бойынша амортизация сомасы 
жəне (немесе) сыйлықақыны есептен шығару жазылады.»;

1140 02-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: сатып алынған, басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 

бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің номиналдық құнының 
оларды сатып алу құнынан асып кету сомаларын (дисконт), тиімді пайыздық 
мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты 
түзету сомаларын, қаржы активтерін нарықтық емес мөлшерлеме бойынша 
сатып алуға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің номиналдық құнының оның 
сатып алу құнынан асып кету сомаларын (дисконт), тиімді пайыздық мөл-
шерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты 
түзету сомасы, қаржы активтерін нарықтық емес мөлшерлеме бойынша сатып 
алуға байланысты түзету сомасы.

Шоттың дебеті бойынша сатып алынған, басқа да жиынтық кіріс арқылы 
əділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша 
амортизация сомасы жəне (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.»;

1140 03-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерінің сатып алу құнының олардың номиналдық 
құнынан асып кету сомаларын (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме 
əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету 
сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын қаржы активтерінің сатып алу құнының оның номиналдық 
құнынан асып кету сомасы (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін 
пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы 
жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сатып алынған, басқа да жиынтық кіріс арқылы 
əділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активі бойынша амортизация 
сомасы жəне (немесе) сыйлықақыны есептен шығару жазылады.»;

1140 04-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерінің құнын оң түзету сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 

есепке алынатын қаржы активтерінің құнын оң түзету сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 

бойынша есепке алынатын қаржы активтерінің құнын оң түзету сомаларын 
есептен шығару жазылады.»;

1140 05-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерінің құнын теріс түзету сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойын-

ша есепке алынатын қаржы активтерінің құнын теріс түзету сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 

есепке алынатын қаржы активтерінің құнын теріс түзету сомаларын есептен 
шығару жазылады.»;

1150 05-шоттың сипаттамасынан кейін 1150 05-шоттың мынадай мазмұн-
дағы нөмірімен, атымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:

«1150 06 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа 
мерзімді жинақ салымдары (бір жылға дейінгі)» (актив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір жылға дейінгі мерзімге 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдарының сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған қысқа мерзімді 
жинақ салымының сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған қысқа мерзімді жинақ 
салымының сомаларын есептен шығару жазылады.»;

1150 07 жəне 1150 08-шоттардың нөмірлері, аттары жəне сипаттамалары 
алып тасталсын;

1270 37-шоттың сипаттамасынан кейін 1270 38, 1270 41 жəне 1270 42-шот-
тардың нөмірлерімен, аттарымен жəне сипаттамаларымен толықтырылсын:

«1270 38 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мер-
зімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер» (актив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа 
мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің 
сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте жəне банк операция-
лары ның жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған 
қысқа мерзімді жинақ салымы бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің 
сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымы 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасын оларды банк жəне 
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген 
немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

1270 41 «Сақтандыру брокерлерінің сақтандыру шарттарын жасасу 
жөніндегі делдалдық қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістері» (актив).

Мақсаты: сақтандыру брокерлерінің сақтандыру шарттарын жасасу 
жөніндегі делдалдық қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістерінің 
сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша сақтандыру брокерлерінің сақтандыру шарттарын 
жасасу жөніндегі делдалдық қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістерінің 
сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сақтандыру брокерлерінің есептелген комис-
сиялық кірістерінің сомаларын есептен шығару жазылады.

1270 42 «Сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру шарттарын жасасу 
жөніндегі делдалдық қызмет есептелген комиссиялық кірістері» (актив).

Мақсаты: сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру шарттарын жасасу 
жөніндегі делдалдық қызмет үшін есептелген комиссиялық кірістерінің 
сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру 
шарттарын жасасу жөніндегі делдалдық қызмет үшін есептелген комиссиялық 
кірістерінің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сақтандыру брокерлерінің есептелген комиссия-
лық кірістерінің сомаларын есептен шығару жазылады.»;

1280 21-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: «Жалдау» 16-халықаралық қаржылық есептілік стандартына 

(IFRS) сəйкес қаржылық жалдау құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша «Жалдау» 16-халықаралық қаржылық есептілік 

стандартына (IFRS) сəйкес жалдау құнын тану жəне түзету жазылады.
Шоттың кредиті бойынша «Жалдау» 16-халықаралық қаржылық есептілік 

стандартына (IFRS) сəйкес жалдау құнын есептен шығару жазылады.»;
1280 27-шоттың сипаттамасынан кейін 1280 41, 1280 42, 1280 43, 1280 44 

жəне 1280 45-шоттардың нөмірлерімен, аттарымен жəне сипаттамаларымен 
толықтырылсын:

«1280 41 «Сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары» 
(актив).

Мақсаты: сақтандыру брокерлері сақтанушылардан алатын сақтандыру 
сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша сақтандыру брокері сақтанушыдан алатын 
сақтандыру сыйлықақыларының сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын 
оларды сақтанушы төлеген немесе төлем мерзімін өткізген кезде есептен 
шығару жазылады.

1280 42 «Қайта сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары» 
(актив).

Мақсаты: сақтандыру брокерлері қайта сақтанушылардан алатын сақтан-
дыру сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша сақтандыру брокері қайта сақтанушыдан алатын 
сақтандыру сыйлықақыларының сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын 
оларды қайта сақтанушы төлеген немесе төлем мерзімін өткізген кезде есептен 
шығару жазылады.

1280 43 «Сақтандырушыларға қойылатын талаптар» (актив).
Мақсаты: сақтандыру брокерлері сақтандыру ұйымдарынан алатын 

талаптардың сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сақтандыру брокері сақтандыру ұйымынан алатын 

талаптардың сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша талаптардың сомаларын оларды сақтандыру 

ұйымы төлеген немесе төлем мерзімін өткізген кезде есептен шығару 
жазылады.

1280 44 «Қайта сақтандырушыларға қойылатын талаптар» (актив).
Мақсаты: қайта сақтандыру ұйымдарынан алынатын талаптардың сома-

ларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру ұйымынан алынатын талаптар-

дың сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша талаптардың сомаларын оларды қайта  сақтан-

дыру ұйымы төлеген немесе төлем мерзімін өткізген кезде есептен шығару 
жазылады.

1280 45 Брокерлік қызмет бойынша басқа да дебиторлық берешек» (актив).
Мақсаты: сақтандыру брокерлерінің брокерлік қызметтен басқа да 

дебиторлық берешегінің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сақтандыру брокерлерінің брокерлік қызметтен 

басқа да дебиторлық берешегінің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша басқа да дебиторлық берешектің сомаларын олар 

төленген немесе төлеу мерзімі өтіп кеткен кезде есептен шығару жазылады.»;
1290 01, 1290 21, 1290 22, 1290 23, 1290 24 жəне 1290 25-шоттардың ат-

тары жəне сипаттамалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1290 01 «Дебиторлық берешек бойынша резервтер (провизиялар)» (кон-

трактив).
Мақсаты: клиенттердің дебиторлық берешегі бойынша күтілетін жəне орын 

алған кредиттік шығындарға арналған бағалау резервтерінің (провизиялардың) 
сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша клиенттердің дебиторлық берешегі бойынша 
күтілетін жəне орын алған кредиттік шығындарға арналған бағалау резерв-
терінің (провизиялардың) сомалары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған бағалау резервтерінің (провизиялардың) 
сомаларын есептен шығару жазылады.

1290 21 «Клиенттерге берілген заемдар бойынша резервтер (провизиялар)» 
(контрактив).

Мақсаты: клиенттерге берілген қарыздар бойынша күтілетін жəне орын 
алған кредиттік шығындарға арналған бағалау резервтерінің (провизиялардың) 
сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша клиенттерге берілген қарыздар бойынша күтілетін 
жəне орын алған кредиттік шығындарға арналған бағалау резервтерінің 
(провизияларының) сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған бағалау резервтерінің (провизиялардың) 
сомаларын есептен шығару жазылады.

1290 22 «Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша резервтер 
(провизиялар)» (контрактив).

Мақсаты: клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша күтілетін 
жəне орын алған кредиттік шығындарға арналған бағалау резервтерінің 
(провизиялардың) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойын-
ша күтілетін жəне орын алған кредиттік шығындарға арналған бағалау резерв-
терінің (провизияларының) сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған бағалау резервтерінің (провизиялардың) 
сомаларын есептен шығару жазылады.

1290 23 «Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері бойынша резервтер (провизиялар)» (контрактив).

Мақсаты: амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік шығындарға арналған 
бағалау резервтерінің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша амортизацияланған құны бойынша есепке алы-
натын қаржы активтері бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік шығын-
дарға арналған бағалау резервтерінің (провизиялардың) сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған бағалау резервтерінің (провизияларының) 
сомаларын есептен шығару жазылады.

1290 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар 
бойынша резервтер (провизиялар)» (контрактив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар 
бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік шығындарға арналған бағалау 
резервтерінің (провизияларының) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте жəне банк операция-
ларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған 
салымдар бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік шығындарға арналған 
бағалау резервтерінің (провизияларының) сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған бағалау резервтерінің (провизияларының) 
сомаларын есептен шығару жазылады.

1290 25 «Банктік қызмет бойынша басқа да дебиторлық берешек бойынша 
резервтер (провизиялар)» (контрактив).

Мақсаты: банктік қызмет бойынша басқа да дебиторлық берешек 
бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік шығындарға арналған бағалау 
резервтерінің (провизияларының) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша банктік қызмет бойынша басқа да дебиторлық 
берешек бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік шығындарға арналған 
бағалау резервтерінің (провизияларының) сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған бағалау резервтерінің (провизияларының) 
сомаларын есептен шығару жазылады.»;

1290 25-шоттың сипаттамасынан кейін 1290 26-шоттың мынадай мазмұн-
дағы нөмірімен, атымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:

«1290 26 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы 
шоттар бойынша резервтер (провизиялар)» (контрактив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы 
шоттар бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік залалдар бойынша 
бағалау резервтерінің (провизияларының) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған ағымдағы 
шоттар бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік залалдар бойынша 
бағалау резервтерінің (провизияларының) сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған бағалау резервтерінің (провизиялардың) 
сомаларын есептен шығару жазылады.»;

1360-шоттың сипаттамасынан кейін 1370 жəне 1380-шоттардың мына-
дай мазмұндағы нөмірлерімен, аттарымен жəне сипаттамаларымен толық-
тырылсын:

«1370 «Тазартылған бағалы металдар» (актив).
Мақсаты: тазартылған бағалы металдардың құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша тазартылған бағалы металдардың құны, сондай-

ақ олар қайта бағалау құны бойынша көрсетілген жағдайда олардың оң қайта 
бағалауы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша тазартылған бағалы металдардың құнын есептен 
шығару, сондай-ақ олар қайта бағалау құны бойынша көрсетілген жағдайда 
олардың оң қайта бағалауы жазылады.

1380 «Жолдағы тазартылған бағалы металдар» (актив).
Мақсаты: ұйымның бөлімшелері арасында жіберілетін тазартылған бағалы 

металдардың құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйымның филиалдары, өкілдіктері жəне өзге де 

жеке құрылымдық бөлімшелері арасында жіберілетін тазартылған бағалы 
металдардың құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша тазартылған бағалы металдардың құнын 
алушыдан тазартылған бағалы металдарды алғаны туарлы растаманы немесе 
аванстық есепті алғаннан кейін есептен шығару жазылады.»;

1610 05-шоттың сипаттамасынан кейін 1620 01-шоттың нөмірімен, атымен 
жəне сипаттамасымен толықтырылсын:

«1620 01 «Сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру сыйлықақылары» 
(актив).

Мақсаты: сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру сыйлықақыларының 
сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымына төленген сақтандыру 
сыйлықақыларының сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша есептеу əдісі бойынша нақты шығыстар үшін 
сақтандыру ұйымына төленген сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын 
есептен шығару жазылады.»;

2010 22-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: заемның өтелетін сомасының нақты берілген ұзақ мерзімді 

заемның сомасынан асуы түріндегі дисконттың сомаларын (мəміле бойынша 
залалдарды қоса алғанда), модификациялау кезінде заемның жалпы құнын 
түзету сомаларын, кредиттік-құнсызданған заемды сатып алуға немесе құруға 
байланысты түзету сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық 
емес мөлшерлеме бойынша қаржы активтерін сатып алуға байланысты түзету 
сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша заемның өтелетін сомасының нақты берілген 
ұзақ мерзімді заемның сомасынан асуы түріндегі дисконттың сомасы, 
модификациялау кезінде заемның жалпы құнын түзету сомасы, кредиттік-
құнсызданған заемды сатып алуға немесе құруға байланысты түзету сомасы, 
тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді 
тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша 
қаржы активтерін сатып алуға байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша берілген ұзақ мерзімді заем бойынша амортиза-
ция сомасы жəне (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.»;

2010 23-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: нақты берілген ұзақ мерзімді заем сомасының (мəміле бойын-

ша шығындарды қоса алғанда) заемның өтелетін сомасынан асуы түріндегі 
сыйлықақылардың сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша нақты берілген ұзақ мерзімді заем сомасының 
(мəміле бойынша шығындарды қоса алғанда) заемның өтелетін сомасынан 
(сыйлықақы) асу сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана оты-
рып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша берілген ұзақ мерзімді заем бойынша амор-
тизация сомасы жəне (немесе) сыйлықақыны есептен шығару жазылады.»;

2020 02-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: амортизациялық құны бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді 

қаржы активтерінің номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асатын 
сомаларын (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып 
пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық емес 
мөлшерлеме бойынша қаржы активтерін сатып алуға байланысты түзету со-
маларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын 
ұзақ мерзімді қаржы активтерінің номиналдық құнының оларды сатып алу 
құнынан асатын сомасы (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайда-
лана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық 
емес мөлшерлеме бойынша қаржы активтерін сатып алуға байланысты түзету 
сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша сатып алынған, амортизациялық құны бойынша 
есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері бойынша амортизация сомасы 
жəне (немесе) дисконтты есептен шығару  жазылады.»;

2020 03-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: амортизациялық құны бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді 

қаржы активтерінің сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асатын 
сомаларын (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана оты-
рып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша амортизациялық құны бойынша есепке алынатын 
ұзақ мерзімді қаржы активтерінің сатып алу құнының олардың номиналдық 
құнынан асатын сомасы (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін 
пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы 
жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сатып алынған, амортизациялық құны бойынша 
есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері бойынша амортизация сомасы 
жəне (немесе) сыйлықақыны есептен шығару жазылады.»;

2030 02-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің номиналдық құнының оларды 
сатып алу құнынан асатын сомаларын (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме 
əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сома-
ларын, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша қаржы активтерін сатып алуға 
байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің номиналдық 
құнының оларды сатып алу құнынан асатын сомасы (дисконт), тиімді пайыздық 
мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты 
түзету сомасы, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша қаржы активтерін сатып 
алуға байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша сатып алынған, басқа да жиынтық кіріс арқылы 
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əділ құны бойынша құны бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы 
активтері бойынша амортизация сомасы жəне (немесе) дисконтты есептен 
шығару жазылады.»;

2030 03-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің сатып алу құнының олардың 
номиналдық құнынан асатын сомаларын (сыйлықақы), тиімді пайыздық 
мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты 
түзету сомаларын, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша қаржы активтерін 
сатып алуға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің сатып алу құнының 
олардың номиналдық құнынан асатын сомасы (сыйлықақы), тиімді пайыздық 
мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланы-
сты түзету сомасы, нарықтық емес мөлшерлеме бойынша қаржы активтерін 
сатып алуға байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сатып алынған, басқа да жиынтық кіріс арқылы 
əділ құны бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері бойынша 
амортизация сомасы жəне (немесе) сыйлықақыны есептен шығару жазылады.»;

2030 04-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын оң түзету сомаларын 
есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын оң түзету сомасы 
жазылады.

Шоттың кредиті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын оң 
түзету сомаларын есептен шығару жазылады.»;

2030 05-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын теріс түзету сомаларын 
есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын теріс 
түзету сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын теріс түзету 
сомаларын есептен шығару жазылады.»;

2040 02-шоттың сипаттамасынан кейін 2040 03-шоттың мынадай 
мазмұндағы нөмірімен, атымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:

«2040 03 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ 
мерзімді жинақ салымдары» (актив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған жинақ 
салымдарының сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте жəне банк операциялары-
ның жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған жинақ 
салымдарының сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған жинақ салымдарының 
сомаларын есептен шығару жазылады.»;

2040 04-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
2170 03-шоттың сипаттамасынан кейін 2170 22-шоттың мынадай мазмұн-

дағы нөмірімен, атымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«2170 22 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мер-
зімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер» (актив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ 
мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің 
сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған ұзақ мерзімді 
жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы 
жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салым-
дары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын оларды 
екінші деңгейдегі банк жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйым төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен 
шығару жазылады.»;

2430-шоттың сипаттамасынан кейін 2440, 2450, 2460  жəне 2470-шоттардың 
мынадай мазмұндағы нөмірлерімен, аттарымен жəне сипаттамаларымен 
толықтырылсын:

«2440 «Пайдалану құқығы нысанындағы активтер» (актив).
Мақсаты: жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша пайдалану 

құқығы нысанындағы активтердің құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша 

пайдалану құқығы нысанындағы активтердің құны, жалдау жөніндегі 
міндеттемелер қайта бағаланған жағдайда активтің сомасын түзету сомасы, 
жалдау шартының талаптары өзгерген кезде құнды түзету сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша  жалға алу мерзімі аяқталғаннан кейін, құнсыз-
данған кезде, жалдау жөніндегі міндеттемелер қайта бағаланған жағдайда 
құн түзетілген кезде, жалдау шартының талаптарының өзгеруіне байланысты 
құнды түзеткен кезде жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша 
пайдалану құқығы нысанындағы активтердің құнын есептен шығару жазылады.

2450 «Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша есептелген 
амортизация» (контрактив).

Мақсаты: жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша пайдалану 
құқығы нысанындағы активтер бойынша есептелген амортизацияның сома-
ларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар 
бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша есептелген 
амортизацияның сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар 
бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша есептелген 
амортизацияның сомасын есептен шығару жазылады.

2460 «Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі 
шығындар» (актив).

Мақсаты: жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша пайдалану құқы-
ғы нысанындағы активтер бойынша күрделі шығындардың құнын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша 
пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі шығындардың 
құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша 
пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша жұмсалған күрделі 
шығындардың құнын есептен шығару жазылады.

2470 «Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі 
шығындар бойынша есептелген амортизация» (контрактив).

Мақсаты: жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша келтірілген күр-
делі шығындар бойынша есептелген амортизацияның сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша 
келтірілген күрделі шығындар бойынша есептелген амортизацияның сомалары 
жазылады.

Шоттың дебеті бойынша жалға алынған негізгі құрал-жабдықтар бойынша 
келтірілген күрделі шығындар бойынша есептелген амортизацияның сома-
ларын есептен шығару жазылады.»;

3050 05-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: нақты алынған қысқа мерзімді заем сомасының (мəміле бойын-

ша шығындары ескере отырып) өтелетін заем сомасынан (сыйлықақы) асатын 
сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық 
кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша нақты алынған қысқа мерзімді заем сомасының 
(мəміле бойынша шығындары ескере отырып) өтелетін заем сомасынан 
(сыйлықақы) асатын сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша алынған қысқа мерзімді заем бойынша амор-
тизация сомасы жəне (немесе) сыйлықақыны есептен шығару жазылады.»;

3050 06-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: өтелетін заем сомасының (дисконт) нақты алынған қысқа 

мерзімді заем сомасынан (мəміле бойынша шығындары ескере отырып) асатын 
сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық 
кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық емес мөлшерлеме 
бойынша қысқа мерзімді заем алуға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша өтелетін заем сомасының (дисконт) нақты 
алынған қысқа мерзімді заем сомасынан (мəміле бойынша шығындары еске-
ре отырып) асатын сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық 
емес мөлшерлеме бойынша қысқа мерзімді заем алуға байланысты түзету 
сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша алынған қысқа мерзімді заем бойынша амор-
тизация сомасы жəне (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.»;

3380 34-шоттың сипаттамасынан кейін 3380 35 жəне 3380 36-шоттардың 
мынадай мазмұндағы нөмірлерімен, аттарымен жəне сипаттамаларымен 
толықтырылсын:

«3380 35 «Тартылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы 
түрінде есептелген шығыстар» (пассив).

Мақсаты: клиенттердің банктік салым шарты бойынша тартылған қысқа 
мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстардың 
сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша клиенттің банктік салым шарты бойынша 
тартылған қысқа мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде 
есептелген шығыстардың сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша банктік салым шарты бойынша тартылған қысқа 
мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстардың 
сомаларын есептен шығару жазылады.

3380 36 «Жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша есептелген пайыздық 
шығыстар» (пассив).

Мақсаты: жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша пайыздық шығыс-
тардың сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша 
есептелген пайыздық шығыстардың сомалары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша міндеттеме бойынша есептелген пайыздық 
шығыстардың сомаларын есептен шығару жазылады.»;

3390 26-шоттың аты жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3390 26 «Қысқа мерзімді жинақ салымдары» (пассив).
Мақсаты: клиенттердің банктік салым шарты бойынша тартылған жинақ 

салымдарының сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша клиенттің банктік салым шарты бойынша 

тартылған жинақ салымдарының сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша клиенттің тартылған жинақ салымдарының 

сомаларын шарттың талаптарына жəне Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес есептен шығару жазылады.»;

3390 31-шоттың сипаттамасынан кейін 3390 41, 3390 42, 3390 43, 3390 
44 жəне 3390 45-шоттардың мынадай мазмұндағы нөмірлерімен, аттарымен 
жəне сипаттамаларымен толықтырылсын:

«3390 41 «Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу» (пассив).
Мақсаты: сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру шарттары бойынша 

қайта сақтандырушылар алдындағы берешегінің сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша сақтандыру брокерінің қайта сақтандыру 

шарттары бойынша қайта сақтандырушылар алдындағы берешегінің сомасы 
жазылады.

Шоттың дебеті бойынша сақтандыру брокері берешегінің сомаларын 
оларды қайта сақтандырушыға төлеген кезде есептен шығару жазылады.

3390 42 «Қайта сақтанушылармен есеп айырысу» (пассив).
Мақсаты: сақтандыру брокерлерінің қайта сақтанушылар алдындағы 

берешегінің сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша сақтандыру брокерінің қайта сақтанушылар 

алдындағы берешегінің сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша сақтандыру брокері берешегінің сомаларын 

оларды қайта сақтанушыға төлеген кезде есептен шығару жазылады.
3390 43 «Сақтанушылармен есеп айырысу» (пассив).
Мақсаты: сақтандыру брокерлерінің сақтанушылар алдындағы берешегінің 

сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша сақтандыру брокерінің сақтанушылар алдындағы 

берешегінің сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша сақтандыру брокері берешегінің сомаларын 

оларды сақтанушы төлеген кезде есептен шығару жазылады.
3390 44 «Сақтандырушылармен есеп айырысу» (пассив).
Мақсаты: сақтандыру брокерлерінің сақтандыру шарттары бойынша 

сақтандырушылар алдындағы берешегінің сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша сақтандыру брокерінің сақтандыру шарты 

бойынша сақтандырушы алдындағы берешегінің сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша сақтандыру брокері берешегінің сомаларын 

оларды сақтандырушыға төлеген кезде есептен шығару жазылады.
3390 45 «Брокерлік қызметпен байланысты басқа да кредиторлық берешек» 

(пассив).
Мақсаты: брокерлік қызметпен байланысты басқа да кредиторлық 

берешектің сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша брокерлік қызметпен байланысты басқа да 

кредиторлық берешектің сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша брокерлік қызметпен байланысты басқа да 

кредиторлық берешекті олар төленген кезде есептен шығару жазылады.»;
3390 68-шоттың сипаттамасынан кейін 3390 70-шоттың мынадай 

мазмұндағы нөмірімен, атымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«3390 70 «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының есебінен 

қалыптастырылған зейнетақы-шоттардың талаптарымен есепке алынатын 
қаражат» (пассив).

Мақсаты: жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын жеке 
тұлғалардың зейнетақы-шоттардың талаптарымен есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша жұмыс берушінің түскен міндетті зейнетақы 
жарналарының, инвестициялық кірістің, резервтік қорларының шоттарынан 
аударымдардың жəне өзге түсімдердің сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша жұмыс берушінің түскен міндетті зейнетақы 
жарналарының, инвестициялық кірістің, резервтік қорларының шоттарынан 
аударымдардың жəне өзге түсімдердің сомаларын есептен шығару 
жазылады.»;

3510 01-шоттың сипаттамасынан кейін 3510 41-шоттың мынадай мазмұн-
дағы нөмірімен, атымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:

«3510 41 «Делдалдық қызмет үшін алынған аванстар» (пассив).
Мақсаты: сақтанушылар (қайта сақтанушылар) сақтандыру брокеріне 

алдын ала төлеген сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша сақтанушылар (қайта сақтанушылар) сақтандыру 

брокеріне алдын ала төлеген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы 
жазылады.

Шоттың дебеті бойынша есептеу əдісіне сəйкес алдын ала төленген 
сақтандыру сыйлықақыларды есептен шығару жазылады.»;

4030 08-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: айналысқа шығарылған бағалы қағаздардың номиналдық 

құнының олардың орналастырылу құнынан асатын сомаларын (дисконт), 
тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді 
тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық емес мөлшерлеме бойын-
ша айналысқа шығарылған бағалы қағаздардың шығарылымына байланысты 
түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздардың 
номиналдық құнының олардың орналастырылу құнынан асатын сомасы 
(дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық 
кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық емес мөлшерлеме 
бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздардың шығарылымына бай-
ланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойын-
ша амортизация сомасы жəне (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.»;

4030 09-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: айналысқа шығарылған бағалы қағаздардың орналастырылу 

құнының олардың номиналдық құнынан асатын сомаларын (сыйлықақы), тиімді 
пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға 
байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздардың 
орналастырылу құнының олардың номиналдық құнынан асатын сомасы 
(сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық 
кірістерді тануға байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша айналысқа шығарылған бағалы қағаздар 

бойынша амортизация сомасы жəне (немесе) сыйлықақыны есептен шығару 
жазылады.»;

4030 11-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: нақты алынған ұзақ мерзімді заем сомасының (мəміле бойынша 

шығындарды есепке ала отырып) өтелетін заем сомасынан асатын сомаларын 
(сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық 
кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша нақты алынған ұзақ мерзімді заем сомасының 
(мəміле бойынша шығындарды есепке ала отырып) өтелетін заем сомасынан 
асатын сомасы (сыйлықақы), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша алынған ұзақ мерзімді заем бойынша амортизация 
сомасы жəне (немесе) сыйлықақыны есептен шығару жазылады.»;

4030 12-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: өтелетін заем сомасының нақты алынған ұзақ мерзімді заем 

сомасынан (мəміле бойынша шығындарды есепке ала отырып) асатын со-
маларын (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып 
пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, нарықтық емес 
мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді заем алуға байланысты түзету сомала-
рын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша өтелетін заем сомасының нақты алынған ұзақ 
мерзімді заем сомасынан (мəміле бойынша шығындарды есепке ала отырып) 
асатын сомасы (дисконт), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық 
емес мөлшерлеме бойынша ұзақ мерзімді заем алуға байланысты түзету 
сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша алынған ұзақ мерзімді заем бойынша аморти-
зация сомасы жəне (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.»;

4150-шоттың аты жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4150 «Жалдау жөніндегі міндеттемелер» (пассив).
Мақсаты: жалдау жөніндегі міндеттемелердің құнын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша жалдау төлемдерінің келтірілген құны, жалдау 

жөніндегі міндеттемелердің құнын түзету сомасы, жалдау жөніндегі міндет-
темелерді қайта бағалау, жалдау шарты талаптарының өзгеруіне байланысты 
түзетулер сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша жалдау жөніндегі міндеттемелердің құнын түзету 
сомасы, жалдау жөніндегі міндеттемелерді қайта бағалау, жалдау шарты 
талаптарының өзгеруіне байланысты түзетулер сомасы, жалдау жөніндегі 
міндеттемелердің сомалары оларды өтеген кезде есептен шығару жазылады.»;

4160 25-шоттың сипаттамасынан кейін 4160 26-шоттың мынадай мазмұн-
дағы нөмірімен, атымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:

«4160 26 «Тартылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы 
түрінде есептелген шығыстар» (пассив).

Мақсаты: клиенттердің банктік салым шарты бойынша тартылған ұзақ 
мерзімді жинақ салымдары бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстардың 
сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша клиенттің тартылған ұзақ мерзімді жинақ салым-
дары бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстардың сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша клиенттің тартылған жинақ салымдары бойынша 
сыйақы түрінде есептелген шығыстардың сомаларын есептен шығару 
жазылады.»;

5420-шоттың аты жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5420 «Пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құрал-жабдықтарды жəне 

активтерді қайта бағалау резерві» (пассив).
Мақсаты: пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құрал-жабдықтардың 

жəне активтердің əділ құнын қайта бағалау нəтижесінде пайда болған олардың 
қайта бағалау сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құрал-
жабдықтардың жəне активтердің əділ құны ұлғайған кезде оларды қайта 
бағалаудан болған оң айырманың сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құрал-
жабдықтардың жəне активтердің əділ құны кеміген кезде оларды қайта 
бағалаудан болған теріс айырманың сомасы, сондай-ақ пайдаланылуына 
қарай немесе негізгі құрал-жабдықтарды жəне активтерді шығынға жазу кезінде 
пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құрал-жабдықтарды жəне активтерді 
оң қайта бағалауды № 5520 баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;

5480 жəне 5490-шоттардың аты жəне сипаттамасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«5480 «Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
бағалы қағаздар бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік шығындар 
бойынша бағалау резервтері (провизиялары)» (пассив).

Мақсаты: басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алы-
натын бағалы қағаздар бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік шығындар 
бойынша бағалау резервтерінің (провизияларының) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша күтілетін жəне орын 
алған кредиттік шығындар бойынша бағалау резервтерінің (провизияларының) 
сомалары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша күтілетін жəне орын 
алған кредиттік шығындар бойынша бағалау резервтерінің (провизияларының) 
сомаларын есептен шығару жазылады.

5490 «Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
заемдар бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік шығындар бойынша 
бағалау резервтері (провизиялары)» (пассив).

Мақсаты: басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын заемдар бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік шығындар 
бойынша бағалау резервтерінің (провизияларының) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын заемдар бойынша күтілетін жəне орын алған 
кредиттік шығындар бойынша бағалау резервтерінің (провизияларының) 
сомалары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын заемдар бойынша күтілетін жəне орын алған кредиттік 
шығындар бойынша бағалау резервтерінің (провизияларының) сомаларын 
есептен шығару жазылады.»;

6110 34-шоттың сипаттамасынан кейін 6110 35 жəне 6110 41-шоттардың 
мынадай мазмұндағы нөмірлерімен, аттарымен жəне сипаттамаларымен 
толықтырылсын:

«6110 35 «Жинақ салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер».
Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған жинақ салымдары 
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда ашылған жинақ салымдары 
бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа 
есептен шығару жазылады.

6110 41 «Сақтандыру брокерлерінің комиссиялық кірістері».
Мақсаты: сақтандыру брокері алған комиссиялық кірістердің сомаларын 

есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша сақтандыру брокері алған комиссиялық кіріс-

тердің сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша комиссиялық кірістердің сомаларын № 5610 

баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;
6150 01-шоттың аты жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6150 01 «Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 

əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен 
түскен кірістер».

Мақсаты: Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздарды оң қайта бағалау 
сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздарды оң қайта 
бағалау сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа 
есептен шығару жазылады.»;

6150 02-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
6150 03 жəне 6150 04-шоттардың аттары жəне сипаттамалары мынадай 

редакцияда жазылсын:
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«6150 03 «Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын бағалы қағаздар бойынша кірістер».

Мақсаты: басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын борыштық бағалы қағаздарды шығынға жазу жəне (немесе) қайта 
жіктеу кезінде кірістердің сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздарды шығынға жазу жəне 
(немесе) қайта жіктеу кезінде кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша алынған кірістердің сомаларын № 5610 баланстық 
шотқа есептен шығару жазылады.

6150 04 «Басқа да қаржы құралдарының əділ құнының өзгеруінен түскен 
кірістер».

Мақсаты: басқа да қаржы құралдарын оң қайта бағалау сомаларын есепке 
алу.

Шоттың кредиті бойынша басқа да қаржы құралдарын оң қайта бағалау 
сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа 
есептен шығару жазылады.»;

6240 24-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 6240 
25-шоттың нөмірімен, атауымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:

«6240 25 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы 
шоттар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден 
(жоюдан) түскен кірістер».

Мақсаты: екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша 
құрылған, қалпына келтірілген (жойылған) резервтердің (провизиялардың) 
сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған ағымдағы 
шоттар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден 
(жоюдан) түскен кірістер сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа 
есептен шығару жазылады.»;

6250 01-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
6150 02-шоттың аты жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6250 02 «Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер».
Мақсаты: шетел валютасын оң қайта бағалау (бағамдық айырмасының) 

сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша шетел валютасын оң қайта бағалау (бағамдық 

айырмасының) сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа 

есептен шығару жазылады.»;
6280 01-шоттың аты жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6280 01 «Тазартылған бағалы металдарды сатудан түскен кірістер».
Мақсаты: ұйымның тазартылған бағалы металдарды сатудан түскен 

кірістерінің сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша ұйымның тазартылған бағалы металдарды 

сатудан түскен кірістерінің сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа 

есептен шығару жазылады.»;
6280 03 жəне 6280 04-шоттардың нөмірлері, аттары жəне сипаттамалары 

алып тасталсын;
6280 05 жəне 6280 06-шоттардың аттары жəне сипаттамалары мынадай 

редакцияда жазылсын:
«6280 05 «Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен 

кірістер».
Мақсаты: тазартылған бағалы металдарды оң қайта бағалау сомаларын 

есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша тазартылған бағалы металдарды оң қайта 

бағалау сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа 

есептен шығару жазылады.
6280 06 «Басқа да қайта бағалаудан түскен кірістер».
Мақсаты: басқа да активтерді оң қайта бағалау сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша басқа да активтерді оң қайта бағалау сомасы 

жазылады.
Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 5610 баланстық шотқа 

есептен шығару жазылады.»;
6280 09-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 6280 

41-шоттың нөмірімен, атауымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«6280 41 «Брокерлік қызметтен түскен басқа да кірістер».
Мақсаты: сақтандыру брокерлерінің брокерлік қызметтен түскен басқа да 

кірістерінің сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша сақтандыру брокерінің брокерлік қызметтен 

түскен басқа да кірістерінің сомалары жазылады.
Шоттың дебеті бойынша басқа да кірістердің сомаларын № 5610 баланстық 

шотқа есептен шығару жазылады.»;
6290 01, 6290 02, 6290 03, 6290 04, 6290 05, 6290 07 жəне 6290 

08-шоттардың нөмірі, атауы жəне сипаттамасы алып тасталсын;
7310 25-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 7310 

26-шоттың нөмірімен, атауымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«7310 26 «Тартылған жинақ салымдары бойынша сыйақы төлеуге байла-

нысты шығыстар».
Мақсаты: ұйымның банктік салым шарты бойынша қабылдаған клиент-

терінің жинақ салымдары бойынша сыйақы түріндегі шығыстардың сомаларын 
есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша ұйымның банктік салым шарты бойынша 
қабылдаған клиенттерінің жинақ салымдары бойынша сыйақы түріндегі 
сомалар жазылады.

Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 
баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;

7340-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 7350-шоттың 
нөмірімен, атауымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:

«7350 «Жалдау міндеттемелері бойынша пайыздық шығыстар»
Мақсаты: жалдау міндеттемелеріне байланысты пайыздық шығыстардың 

сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша жалдау міндеттемелеріне байланысты пайыздық 

шығыстардың сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 

баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;
7430 01-шоттың нөмірі, атауы жəне сипаттамасы алып тасталсын;
7430 02-шоттың атауы жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7430 02 «Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар».
Мақсаты: шетел валютасын қайта бағалау нəтижесінде теріс бағамдық 

айырма сомасын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша шетел валютасын қайта бағалау нəтижесінде 

теріс бағамдық айырма сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстар сомаларын № 5610 

баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;
7440 24-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 7440 

25-шоттың нөмірімен, атауымен жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«7440 25 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы 
шоттар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру шығыстары».

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ағымдағы 
шоттар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша 
шығыстар сомасын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банктерде жəне банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша резервтерді (провизияларды) 
қалыптастыру бойынша шығыстар сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 
баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;

7470 01-шоттың атауы жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7470 01 «Тазартылған бағалы металдардың баланстық құны».
Мақсаты: тазартылған бағалы металдардың баланстық құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша тазартылған бағалы металдардың баланстық 

құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша шығыстарды счет №5610 баланстық шотқа 
есептен шығару жазылады.»;

7470 03-шоттың атауы жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7470 03 «Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін, 

əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнын өзгертуден 
болған шығыстар».

Мақсаты: өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін, 
əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздарды теріс қайта бағалау 
түріндегі шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін, əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздарды теріс 
қайта бағалау түріндегі шығыстардың сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 
баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;

7470 04 жəне 7470 05-шоттардың нөмірі, атауы жəне сипаттамасы алып 
тасталсын;

7470 06, 7470 07 жəне 7470 08-шоттардың атауы жəне сипаттамасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«7470 06 «Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын бағалы қағаздар бойынша шығыстар».

Мақсаты: басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, борыштық бағалы қағаздарды есептен шығару жəне (немесе) қайта 
жіктеу кезінде шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын, борыштық бағалы қағаздарды есептен шығару жəне (неме-
се) қайта жіктеу кезінде шығыстардың сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 
баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

7470 07 «Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған 
шығыстар».

Мақсаты: тазартылған бағалы металдарды теріс қайта бағалаудан болған 
шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша тазартылған бағалы металдарды теріс қайта 
бағалаудан болған шығыстардың сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 
баланстық шотқа есептен шығару жазылады.

7470 08 «Басқа да қайта бағалаудан болған шығыстар».
Мақсаты: ұйымның басқа да активтерін қайта бағалаудан болған 

шығыстарының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйымның басқа да активтерін қайта бағалаудан 

болған шығыстарының сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыстардың сомаларын № 5610 

баланстық шотқа есептен шығару жазылады.»;
7480 01, 7480 02, 7480 03, 7480 04, 7480 05, 7480 07 жəне 7480 08-шот-

тардың нөмірі, атауы жəне сипаттамасы алып тасталсын;
7490-шоттың сипаттамасынан кейін мынадай мазмұндағы 7490 01,

7490 02, 7490 03, 7490 04 жəне 7490 05-шоттардың нөмірлерімен, атауларымен 
жəне сипаттамаларымен толықтырылсын:

«7490 01 «Пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құрал-жабдықтардың 
жəне активтердің амортизациясы бойынша шығыстар».

Мақсаты: негізгі құрал-жабдықтарды жəне пайдалану құқығы нысанындағы 
активтерді амортизациялау бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша негізгі құрал-жабдықтарды жəне пайдалану құқығы 
нысанындағы активтерді амортизациялау бойынша шығыстардың сомалары 
жазылады.

Шоттың кредиті бойынша негізгі құрал-жабдықтарды жəне пайдалану 
құқығы нысанындағы активтерді амортизациялау бойынша шығыстардың 
сомалары есептен шығарылады.

7490 02 «Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі 
шығындардың амортизациясы бойынша шығыстар».

Мақсаты: пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі 
шығындарды амортизациялау бойынша шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойын-
ша күрделі шығындарды амортизациялау бойынша шығыстардың сомалары  
жазылады.

Шоттың кредиті бойынша пайдалану құқығы нысанындағы активтер 
бойынша күрделі шығындарды амортизациялау бойынша шығыстардың 
сомалары есептен шығару жазылады.

7490 03 «Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы 
бойынша шығыстар».

Мақсаты: инвестицияларды мүлікке амортизациялау бойынша шығыс-
тардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша инвестицияларды мүлікке амортизациялау 
бойынша шығыстардың сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша инвестицияларды мүлікке амортизациялау 
бойынша шығыстардың сомалары есептен шығару жазылады.

7490 04 «Барлау жəне бағалау активтерінің амортизациясы бойынша 
шығыстар».

Мақсаты: барлау жəне бағалау активтерінің амортизациясы бойынша 
шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша барлау жəне бағалау активтерінің амортизациясы 
бойынша шығыстардың сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша барлау жəне бағалау активтерінің амортизациясы 
бойынша шығыстардың сомалары есептен шығару жазылады.

7490 05 «Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша 
шығыстар».

Мақсаты: басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша 
шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша басқа да материалдық емес активтердің амор-
тизациясы бойынша шығыстардың сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша басқа да материалдық емес активтердің амор-
тизациясы бойынша шығыстардың сомалары есептен шығару жазылады.»;

4-параграфта:
1810 01-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: клиенттің есепті кезеңдегі таза активтерінің  сомаларын есепке 

алу (түпкілікті қаржылық нəтиже).
Шоттың кредиті бойынша ұйымның есепті кезеңдегі кірістерінің сомасы № 

1830 тиісті шоттар тобын жабу кезінде жазылады.
Шоттың дебеті бойынша ұйымның есепті кезеңдегі шығыстарының сомасы 

№ 1840 тиісті шоттар тобын жабу кезінде жазылады.»;
1830 01-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: инвестициялық басқару үшін клиенттен түскен жəне ұйым 

қабылдаған активтердің құнын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша инвестициялық басқару үшін клиенттен түскен 

жəне ұйым қабылдаған активтердің құны жазылады.
Шоттың дебеті бойынша клиенттің активтерінің құны  № 1810 01 шотқа 

есептен шығару жазылады.»;
1830 02-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: бағалы қағаздар, салымдар жəне өзге активтер бойынша сыйақы 

алуға байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздар, салымдар жəне өзге активтер 

бойынша сыйақы алуға байланысты кірістердің сомалары жазылады.
Шоттың дебеті бойынша кіріс сомалары  № 1810 01 шотқа есептен шығару 

жазылады.»;
1830 03-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: ұйымның активтерді сатып алу-сатудан түскен кірістерінің 

сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша ұйымның активтерді сатып алу-сатудан түскен 

кірістерінің сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша кіріс сомалары № 1810 01 шотқа есептен шығару 

жазылады.»;
1830 04 жəне 1830 05-шоттардың атауы жəне сипаттамасы мынадай 

редакцияда жазылсын:
«1830 04 «Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен кірістер».
Мақсаты: əділ құны бойынша есепке алынатын активтердің оң қайта 

бағалау сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша əділ құны бойынша есепке алынатын активтердің 

оң қайта бағалау сомалары жазылады.
Шоттың дебеті бойынша қайта бағалау сомалары № 1810 01 шотқа есептен 

шығару жазылады.
1830 05 «Бағамдық айырма бойынша кірістер».
Мақсаты: оң бағамдық қайта бағалау сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша оң бағамдық қайта бағалау сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша қайта бағалау сомасы № 1810 01 шотқа есептен 

шығару жазылады.»;
1830 06 жəне1830 07-шоттардың нөмірі, атауы жəне сипаттамасы алып 

тасталсын;
1830 08-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: ұйым алған жəне № 1830 01 − 1830 05 аралығындағы шоттарға 

есепке алынбаған басқа да кірістердің сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша ұйымның басқа кірістерінің сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша алынған кірістердің сомасы № 1810 01 шотқа 

есептен шығару жазылады.»;
1830 09-шоттың атауы жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1830 09 «Туынды қаржы құралдарымен мəмілелерді қайта бағалаудан 

болған кірістер».
Мақсаты: туынды қаржы құралдарымен мəмілелерді оң қайта бағалау 

сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша туынды қаржы құралдарымен мəмілелерді оң 

қайта бағалау сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша қайта бағалау сомасы № 1810 01 шотқа  есептен 

шығару жазылады.»;
1830 10-шоттың нөмірі, атауы жəне сипаттамасы алып тасталсын;
1840 01-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: клиент активтерінің құнын ұйым инвестициялық басқару 

мақсатында оларды алуы жəне/немесе орналастыруы кезінде есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиент активтерінің құны оларды есептен алу 

кезінде жазылады.
Шоттың кредиті бойынша клиенттің активтерінің құны  № 1810 01 шотқа 

есептен шығару жазылады.»;
1840 02-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: ұйымның бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушылары 

көрсеткен қызмет үшін комиссиялық шығыстарының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйымның бағалы қағаздар нарығының кəсіби 

қатысушылары көрсеткен қызмет үшін комиссиялық шығыстарының сомасы 
жазылады.

Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыс сомалары  № 1810 01 шотқа 
есептен шығару жазылады.»;

1840 03-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: ұйымның активтерді сатып алуға-сатуға байланысты шығыс-

тарының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйымның активтерді сатып алуға-сатуға байла-

нысты шығыстарының сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыс сомалары  № 1810 01 шотқа 

есептен шығару жазылады.»;
1840 04 жəне 1840 05-шоттардың  атауы жəне сипаттамасы мынадай 

редакцияда жазылсын:
«1840 04 «Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болған 

шығыстар».
Мақсаты: активтерді əділ құны бойынша теріс қайта бағалау сомаларын 

есепке алу. 
Шоттың дебеті бойынша активтерді əділ құны бойынша теріс қайта бағалау 

сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша қайта бағалау сомасы № 1810 01 шотқа  есептен 

шығару жазылады.
1840 05 «Бағамдық айырма бойынша шығыстар».
Мақсаты: теріс бағамдық қайта бағалау сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша теріс бағамдық қайта бағалау сомалары жазылады. 
Шоттың кредиті бойынша теріс бағамдық қайта бағалау сомалары 

№ 1810 01 шотқа есептен шығару жазылады.»;
1840 06 жəне 1840 07-шоттардың нөмірі, атауы жəне сипаттамасы алып 

тасталсын;
1840 08-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: ұйымның 10-сыныптағы басқа да баланстан тыс шоттары бо-

йынша жүргізілмейтін қаржы жəне қаржылық емес қызметтегі басқа да опера-
цияларын жүзеге асыруға байланысты шығыстарының сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша ұйымның басқа да шығыстарының сомасы 
жазылады.

Шоттың кредиті бойынша келтірілген шығыс сомалары № 1810 01 шотқа 
есептен шығару жазылады.»;

1840 09-шоттың атауы жəне сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1840 09 «Туынды қаржы құралдарымен мəмілелерді қайта бағалаудан 

болған шығыстар».
Мақсаты: туынды қаржы құралдарымен мəмілелерді теріс қайта бағалау 

сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша туынды қаржы құралдарымен мəмілелерді теріс 

қайта бағалау сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша қайта бағалау сомалары № 1810 01 шотқа есеп-

тен шығару жазылады.»;
1840 10-шоттың нөмірі, атауы жəне сипаттамасы алып тасталсын.
2. «Инвестициялық портфельді басқарушылардың, бағалы қағаздар 

нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың жəне «өмірді 
сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыра лицензиясы бар жəне 
сақтандырушының инвестицияларына сақтанушының қатысу талаптары 
көзделетін сақтандыру шарттарын жасауды жүзеге асыратын сақтандыру 
ұйымдарының бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2010 жылғы 
1 ақпандағы № 4 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6090 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару-
шылардың, бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын 
ұйымдардың жəне «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыра 
лицензиясы бар жəне сақтандырушының инвестицияларына сақтанушының 
қатысу талаптары көзделетін сақтандыру шарттарын жасауды жүзеге асыратын 
сақтандыру ұйымдарының бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықта:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Нұсқаулық «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 

1995 жылғы 30 наурыздағы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 
2 шілдедегі, «Инвестициялық жəне венчурлік қорлар туралы» 2004 жылғы 7 
шілдедегі, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 
ақпандағы Қазақстан Республикасының заңдарына, халықаралық қаржылық 
есептілік стандарттарына сəйкес əзірленді жəне:

клиенттердің инвестициялық басқарудағы активтерінің инвестициялық 
портфельін басқарушылардың жəне «өмірді сақтандыру» саласы бойынша 
қызметті жүзеге асыра лицензиясы бар жəне сақтандырушының инвестиция-
ларына сақтанушының қатысу талаптары көзделетін сақтандыру шарттарын 
жасауды жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының (бұдан əрі - ұйым);

бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын 
ұйымдардың (бұдан əрі - брокер) брокерлік қызметтер көрсету туралы шарт 
бойынша клиенттерден алынған активтердің бухгалтерлік есебін жүргізуін 
нақтылайды.»;

5-4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5-4. Шетел валютасындағы ақшаны қайта бағалау күнгі валюталарды 

айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта бағалаған кезде мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы оң бағамдық айырма 
сомасына ұлғайған кезде:
Дт 1800 01 Ақша (шетел валютасымен)
Кт 1830 05 Бағамдық айырма бойынша кірістер;

2) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы теріс бағамдық айырма 
сомасына азайған кезде:
Дт 1840 05 Бағамдық айырма бойынша шығыстар
Кт 1800 01 Ақша (шетел валютасымен).»;

5-5-тармақ алып тасталсын;
9-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9-1. Шетел валютасындағы салымдарды қайта бағалау күнгі валюталарды 

айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта бағалаған кезде мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы оң бағамдық айырма 
сомасына ұлғайған кезде:
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(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 

Дт 1800 04 Орналастырылған салымдар
Кт 1830 05 Бағамдық айырма бойынша кірістер;

2) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы теріс бағамдық айырма 
сомасына азайған кезде:
Дт 1840 05 Бағамдық айырма бойынша шығыстар
Кт 1800 04 Орналастырылған салымдар.»;

13 жəне 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Жарияланған сыйақы жəне сыйлықақы амортизациясы немесе дисконт 

(жеңілдік) есептелгеннен кейін осы Нұсқаулықтың 11 жəне 12-тармақтарына 
сəйкес сатып алынған бағалы қағаздарға əділ құны бойынша жəне ұйымның 
есеп саясаты белгілеген кезеңдікпен қайта бағалау жүргізіледі жəне мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) бағалы қағаздардың əділ құны олардың есептік құнынан асып кеткен 
кезде:
Дт 1800 03 Бағалы қағаздар 
Кт 1830 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен 

кірістер;
2) бағалы қағаздардың есептік құны олардың əділ құнынан асып кеткен кезде:
Дт 1840 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болған 

шығыстар
Кт 1800 03 Бағалы қағаздар.

14. Құны шетел валютасымен көрсетілген, сатып алынған бағалы қағаздарды 
(үлестік бағалы қағаздарды қоспағанда) қайта бағалау күнгі валюталарды 
айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта бағалау кезінде мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы ұлғайған кезде:
оң бағамдық айырма сомасына:

Дт 1800 03 Бағалы қағаздар (Бағалы қағаздар бойынша сыйлықақының 
номиналдық құнын жəне сомасын есепке алу үшін жекелеген 
қосалқы шот)

1800 11 Сыйақы
Кт 1830 05 Бағамдық айырма бойынша кірістер; 
теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 1840 05 Бағамдық айырма бойынша шығыстар
Кт 1800 03 Бағалы қағаздар (Бағалы қағаздар бойынша дисконт 

(жеңілдік) сомасын есепке алу үшін жекелеген қосалқы шот);
2) валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы азайған кезде:

теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 1840 05 Бағамдық айырма бойынша шығыстар

1800 03 Бағалы қағаздар (Бағалы қағаздар бойынша сыйлықақының 
номиналдық құнын жəне сомасын есепке алу үшін жекелеген 
қосалқы шот)

1800 11 Сыйақы
жəне, бірмезгілде, оң бағамдық айырма сомасына:
Дт 1800 03 Бағалы қағаздар (бағалы қағаздар бойынша дисконт 

(жеңілдік) сомасын есепке алу үшін жекелеген қосалқы шот)
Кт 1830 05 Бағамдық айырма бойынша кірістер.»;

16-тармақтың 4), 5), 6) жəне 7) тармақшалары алып тасталсын;
19-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) туынды қаржы құралының əділ құнының оң өзгеру сомасына:

Дт 1800 12 Басқа да талаптар
Кт 1830 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен 

кірістер;
2) туынды қаржы құралының əділ құнының теріс өзгеру сомасына:
Дт 1840 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болған 

шығыстар
Кт 1820 02 Басқа да міндеттемелер (туынды қаржы құралының құнын 

есепке алу үшін жекелеген қосалқы шоттар);»;
21-тармақтың  5) жəне 6) тармақшалары алып тасталсын;

26 жəне 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Сатып алынған тазартылған бағалы металдарды əділ құны бойынша 

қайта бағалау сомасына қайта бағалау кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар 
жүзеге асырылады:

1) тазартылған бағалы металдардың құны ұлғайған кезде:
Дт 1800 02 Тазартылған бағалы металдар 
Кт 1830 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен 

кірістер;
2) тазартылған бағалы металдардың құны азайған кезде:
Дт 1840 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болған 

шығыстар
Кт 1800 02 Тазартылған бағалы металдар.

27. Тазартылған бағалы металдарды əділ құны бойынша қайта бағаланғаннан 
кейін оларды сату кезінде осы Нұсқаулықтың 26-тармағына сəйкес мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) тазартылған бағалы металдардың сату бағасы бойынша:
Дт 1800 01 Ақша
Кт 1830 03 Сатып алу–сатудан түскен кірістер;

2) тазартылған бағалы металдардың есептік құнына:
Дт 1840 03 Сатып алу–сатудан болған шығыстар
Кт 1800 02 Тазартылған бағалы металдар.»;

31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«31. Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді əділ құ-

ны бойынша қайта бағалау кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 
асырылады:

1) негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтердің əділ құны 
олардың есептік құнынан асып кеткен кезде:
Дт 1800 06 Материалдық емес активтер

1800 07 Негізгі құрал-жабдықтар
Кт 1830 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен 

кірістер;
2) негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтердің есептік құны 
олардың əділ құнынан асып кеткен кезде:
Дт 1840 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болған 

шығыстар
Кт 1800 06 Материалдық емес активтер

1800 07 Негізгі құрал-жабдықтар.»;
32-тармақтың 3) жəне 4) тармақшалары алып тасталсын;

34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«34. Есепті кезеңнің соңында клиенттің активтерін инвестициялық басқару-

дың тиімділігіне талдау жүргізу мақсатында  мынадай бухгалтерлік жазба ларды 
жүзеге асыру арқылы есепті кезең үшін түпкілікті қаржы нəтижесін қалып-
тастыру бойынша ақпарат жинақтау жүргізіледі:

клиенттің активтерімен операциялар бойынша есептелген кірістер 
сомасына:
Дт 1830 01 Клиенттерден активтердің түсуі

1830 02 Сыйақы (дивиденд) түріндегі кірістер
1830 03 Сатып алу–сатудан түскен кірістер
1830 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен 

кірістер
1830 05 Бағамдық айырма бойынша кірістер
1830 08 Басқа да кірістер

Кт 1810 01 Капитал;
жəне, бірмезгілде, клиенттің активтерімен операциялар бойынша есептелген 
шығыстар сомасына:
Дт 1810 01 Капитал
Кт 1840 02 Комиссиялық сыйақылар төлеу бойынша шығыстар

1840 03 Сатып алу–сатудан болған шығыстар
1840 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болған 

шығыстар
1840 05 Бағамдық айырма бойынша шығыстар
1840 08 Басқа да шығыстар.»;

35-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) клиенттің активтерімен операциялар бойынша есептелген кірістер 

сомасына:
Дт 1830 01 Клиенттерден активтердің түсуі

1830 02 Сыйақы (дивиденд) түріндегі кірістер

1830 03 Сатып алу–сатудан түскен кірістер
1830 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан 

түскен кірістер
1830 05 Бағамдық айырма бойынша кірістер
1830 08 Басқа да кірістер

Кт 1810 01 Капитал;
жəне, бірмезгілде, клиенттің активтерімен операциялар бойынша есептелген 
шығыстар сомасына:
Дт 1810 01 Капитал
Кт 1840 02 Комиссиялық сыйақылар төлеу бойынша шығыстар

1840 03 Сатып алу–сатудан болған шығыстар
1840 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болған 

шығыстар
1840 05 Бағамдық айырма бойынша шығыстар
1840 08 Басқа да шығыстар;».

3. «Қаржы нарығының жекелеген субъектілерінің бухгалтерлік есепті жүргізуі 
жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 68 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7121 тіркелген, 2011 жылғы 
5 қазанда «Заң газеті» № 144 газетінде (2134) жарияланған) мынадай өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы нарығының жекелеген субъекті-
лерінің бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықта:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Нұсқаулық бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті 

жинақтаушы зейнетақы қорларының (бұдан əрі – жинақтаушы зейнетақы 
қорлары), банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын 
ұйымдардың (бұрын еншілес банк болған заңды тұлғаны қоспағанда), бағалы 
қағаздар нарығы кəсiби қатысушыларының, микроқаржы ұйымдарының жəне 
сақтандыру брокерлерiне (бұдан əрi – ұйым) меншiктi ақшаны салымдарға, 
қарыздарға, бағалы қағаздарға, туынды қаржы құралдарына, тазартылған 
бағалы металдарға, шетел валютасына орналастыру операцияларының, хед-
жирлеу операцияларының, сондай-ақ РЕПО жəне керi РЕПО операцияларының 
бухгалтерлiк есебін жүргiзуді нақтылайды.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Осы Нұсқаулыққа жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк 

есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасына қайшы келмейтін қосымша 
бухгалтерлік жазбаларды жасауға рұқсат етіледі.»;

5-тармақтың 4) тармақшасы алып тасталсын;
1-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-параграф. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсеті-

летін əділ құны бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы 
əділ құны бойынша есепке алынатын, сатып алынған бағалы қағаздарды 
есеп ке алу»;

6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. «Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 

құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар» жəне «Басқа да жиынтық кіріс 
арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар» (мəміле бой-
ынша шығындар қосылатын сатып алу құнына) санатына жіктелген борыштық 
бағалы қағаздарды сатып алу кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 
асырылады:

1) авансты брокерге қайта есептеу кезінде:
Дт 1610 02 Брокерлермен есеп айырысулар
Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

2) мəміле бойынша шығындарды ескере отырып, сатып алынған борыштық 
бағалы қағаздардың таза құнына (оның номиналдық құнынан аспайтын сомаға):
Дт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын 
қысқа мерзімді қаржы активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты
1610 02 Брокерлермен есеп айырысулар;

3) борыштық бағалы қағаздарды сатып алуға байланысты шығындар қосыла-
тын сыйлықақы сомасына:
Дт 1120 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын, сатып 
алынған қаржы активтері бойынша сыйлықақы

1140 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы

2030 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша сыйлықақы

Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;
4) дисконт (жеңілдік) сомасына:
Дт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

Кт 1120 02 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын, сатып 
алынған қаржы активтері бойынша дисконт

1140 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша дисконт

2030 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша дисконт;

5) алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы сомасына:
Дт 2170 03 Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген 

сыйақы
1270 04 Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген 

сыйақы
Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

6) борыштық бағалы қағаздарды сатып алу бойынша мəміле сомасы олардың 
əділ құнынан асып кеткен жағдайда:
Дт 7470 10 Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстар
Кт 1120 02 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын, сатып 
алынған қаржы активтері бойынша дисконт 

1120 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын, сатып 
алынған қаржы активтері бойынша сыйлықақы

1140 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша дисконт

1140 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы

2030 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша дисконт

2030 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша сыйлықақы;

7) борыштық бағалы қағаздарды əділ құны олардың сатып алу бойынша мəміле 
сомасынан асып кеткен жағдайда:
Дт 1120 02 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын, сатып 
алынған қаржы активтері бойынша дисконт

1120 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын, сатып 
алынған қаржы активтері бойынша сыйлықақы

1140 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша дисконт

1140 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы

2030 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша дисконт

2030 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша сыйлықақы

Кт 6280 09 Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер.
7. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын, сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы 
есептеу кезінде ұйымның есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен мынадай 
бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
Кт 6110 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға 

байланысты кірістер.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 
құны бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ 
құны бойынша есепке алынатын, сатып алынған бағалы қағаздар бойынша 
сыйлықақының немесе дисконттың (жеңілдіктің) амортизациясы кезінде 
ұйымның есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) сыйлықақының амортизациясы сомасына:
Дт 7310 02 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақының 

амортизациясымен байланысты шығыстар
Кт 1120 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын, сатып 
алынған қаржы активтері бойынша сыйлықақы

1140 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы

2030 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша сыйлықақы;

2) дисконт (жеңілдік) амортизациясы сомасына:
Дт 1120 02 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын, сатып 
алынған қаржы активтері бойынша дисконт

1140 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша дисконт

2030 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша дисконт

Кт 6110 03 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконттың 
амортизациясымен байланысты кірістер.»;

10-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 

құны бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша:
егер борыштық бағалы қағаздардың əділ құны олардың есептік құнынан 

жоғары болса:
Дт 1120 04 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын оң түзету

Кт 6150 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер;

егер борыштық бағалы қағаздардың есептік құны олардың əділ құнынан 
жоғары болса:
Дт 7470 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін, əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздардың құнын өзгертуден болған шығыстар

Кт 1120 05 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын  қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету;

борыштық бағалы қағаздардың əділ құнының есептелген оң немесе теріс 
түзеті сомасына:
Дт 1120 05 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын  қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету

Кт 1120 04 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын оң түзету.»;

11, 12, 13 жəне 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 

құны бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын, құны валюталардың айырбастау бағамы бойынша 
шетел валютасымен көрсетілген борыштық бағалы қағаздарды қайта бағалаған 
кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құн 
бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша:

валюталардың айырбастау бағамы оң бағамдық айырма сомасына 
ұлғайған кезде:
Дт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1120 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын сатып 
алынған қаржы активтері бойынша сыйлықақы

1120 04 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын оң түзету

1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

1270 04 Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген 
сыйақы

Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;
бірмезгілде, теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1120 02 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын, сатып 
алынған қаржы активтері бойынша дисконт 

1120 05 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын  қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету;

валюталардың айырбастау бағамы теріс бағамдық айырма сомасына азайған 
кезде:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1120 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын сатып 
алынған қаржы активтері бойынша сыйлықақы

1120 04 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын оң түзету

1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

1270 04 Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген 
сыйақы;

бірмезгілде, оң бағамдық айырма сомасына:
Дт 1120 02 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын, сатып 
алынған қаржы активтері бойынша дисконт

1120 05 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын  қысқа 
мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын теріс түзету
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Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;
2) басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
борыштық бағалы қағаздар бойынша:

валюталардың айырбастау бағамы оң бағамдық айырма сомасына 
ұлғайған кезде:
Дт 1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері
1140 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы

1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

1270 04 Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген 
сыйақы

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

2030 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша сыйлықақы

2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

2170 03 Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген 
сыйақы

Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;
бірмезгілде, теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1140 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша дисконт
2030 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша дисконт;

борыштық бағалы қағаздардың əділ құнын оң түзету сомасына:
Дт 1140 04 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерінің əділ құнын оң түзету
1140 05 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерінің əділ құнын теріс түзету
2030 04 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын оң 
түзету

2030 05 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын теріс 
түзету

Кт 5440 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қаржы активтерін қайта бағалауға арналған 
резерв;

валюталардың айырбастау бағамы теріс бағамдық айырма сомасына азайған 
кезде:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері
1140 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы

1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

1270 04 Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген 
сыйақы

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

2030 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша сыйлықақы

2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

2170 03 Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген 
сыйақы;

бірмезгілде, оң бағамдық айырма сомасына:
Дт 1140 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 

бойынша есепке алынатын, сатып алынған қаржы 
активтері бойынша дисконт

2030 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын, сатып алынған ұзақ 
мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт

Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен 
кірістер;

борыштық бағалы қағаздардың əділ құнын теріс түзету сомасына:
Дт 5440 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерін қайта бағалауға арналған 
резерв

Кт 1140 04 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қаржы активтерінің əділ құнын оң түзету

1140 05 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қаржы активтерінің əділ құнын теріс түзету

2030 04 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын оң 
түзету

2030 05 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын теріс 
түзету.

12. Эмитенттен Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы 
əділ құны бойынша есепке алынатын  бағалы қағаздар бойынша есептелген 
сыйақыны алған кезде, мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) алынған сыйақының сомасына:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты
Кт 1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
1270 04 Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген 

сыйақы
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
2170 03 Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген 

сыйақы;
2) ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасына:
Дт 3110 01 Төленуге тиіс корпоративтік табыс салығы
Кт 1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
1270 04 Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген 

сыйақы
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
2170 03 Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген 

сыйақы.
13. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын, сатып алынған бағалы қағаздарды сату кезінде 
сыйақыны, сыйлықақының амортизациясын немесе дисконтты (жеңілдікті) 
есептегеннен кейін жəне борыштық бағалы қағаздарды  осы Нұсқаулықтың 7, 
9 жəне 10-тармақтарына сəйкес əділ құны бойынша қайта бағалағаннан кейін 
мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 
құны бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ 
құны бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша 
амортизацияланбаған сыйлықақының сомасына:
Дт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

Кт 1120 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын сатып 
алынған қаржы активтері бойынша сыйлықақы

1140 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы

2030 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері 
бойынша сыйлықақы;

2) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 
құны бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ 
құны бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша 
амортизацияланбаған дисконттың (жеңілдіктің) сомасына:
Дт 1120 02 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын сатып 
алынған қаржы активтері бойынша дисконт

1140 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын, сатып алынған қаржы активтері 
бойынша дисконт

2030 02 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржы 
активтері бойынша дисконт

Кт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1140 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері;

3) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын  борыштық бағалы қағаздарды сату бойынша 
жасалған мəміленің сомасына:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты
Кт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын  қысқа мерзімді қаржы активтері

1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

1270 04 Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша 
есептеген сыйақы

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын  ұзақ мерзімді қаржы активтері

2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кіріс

2170 03 Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар 
есептеген сыйақы;

4) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын  борыштық бағалы қағаздарды сату бойынша 
жасалған мəміле сомасы олардың есептік сомасынан асқан жағдайда, айырма 
сомасына:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты
Кт 6280 09 Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер;

5) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын  борыштық бағалы қағаздардың есептік сомасы 
оларды сату бойынша  жасалған мəміле сомасынан асқан жағдайда, айырма 
сомасына:
Дт 7470 10 Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстар
Кт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын  қысқа мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есепке алынатын  ұзақ мерзімді қаржы активтері;

6) басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
борыштық бағалы қағаздарды қайта бағалаудан түскен кіріс сомасына:

7) басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
борыштық бағалы қағаздарды қайта бағалаудан болған шығыс сомасына:
Дт 7470 06 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 

есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша шығыстар
Кт 5440 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 

есепке алынатын қаржы активтерін қайта бағалауға 
арналған резерв.

14. Сыйақыны есептегеннен, сыйлықақыны немесе дисконтты (жеңілдікті) 
амортизациялағаннан жəне осы Нұсқаулықтың 7, 9 жəне 10-тармақтарына 
сəйкес борыштық бағалы қағаздарды əділ құны бойынша қайта бағалаудан 
кейін басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
жəне өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздарды эмитент өтеген кезде 
мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша есепке алынатын жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын борыштық бағалы қағаздар эмитентінен түскен 
ақша сомасына:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты
Кт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

1270 04 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 
есептеген сыйақысы

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

2170 03 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 
есептеген сыйақысы;

2) ұсталған корпоративтік табыс салығы сомасына:
Дт 3110 01 Төленуге тиіс корпоративтік табыс салығы
Кт 1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
1270 04 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 

есептеген сыйақысы
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
2170 03 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 

есептеген сыйақысы;
3) басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
борыштық бағалы қағаздарды қайта бағалаудан түскен кірістер сомасына:
Дт 5440 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерін қайта бағалауға резерв
Кт 6150 03 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын бағалы қағаздар бойынша кірістер;
4) басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
борыштық бағалы қағаздарды қайта бағалаудан болған шығыстар сомасына:
Дт 7470 06 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын бағалы қағаздар бойынша шығыстар
Кт 5440 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерін қайта бағалауға арналған 
резерв.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«19. Құны валюталардың айырбастау бағамы бойынша шетел валютасын-
да көрсетілген амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын борыштық 
бағалы қағаздарды қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар 
жүзеге асырылады:

1) оң бағамдық айырма сомасына:
Дт 1130 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа 

мерзімді қаржы активтері
1130 03 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын 

сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы

1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

1270 04 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 
есептеген сыйақысы

2020 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын ұзақ 
мерзімді қаржы активтері

2020 03 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып 
алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы

2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

2170 03 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 
есептеген сыйақысы

Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;
бірмезгілде, теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1130 02 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып 

алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт
2020 02 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып 

алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт;
2) теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1130 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа 

мерзімді қаржы активтері
1130 03 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын 

сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы

1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

1270 04 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 
есептеген сыйақысы

2020 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын ұзақ 
мерзімді қаржы активтері

2020 03 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып 
алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы

2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

2170 03 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 
есептеген сыйақысы;

бірмезгілде, оң бағамдық айырма сомасына:
Дт 1130 02 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып 

алынған қысқа мерзімді қаржы активтер бойынша дисконт
2020 02 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын сатып 

алынған ұзақ мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт
Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер.»;

22-тармақтың 3) жəне 4) тармақшалары алып тасталсын;
30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«30. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 

құны бойынша есепке алынатын немесе басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ 
құны бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздарды сатып алған кезде 
мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) брокерге авансты аударған кезде:
Дт 1610 02 Брокерлермен есеп айырысу
Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;

2) сатып алынған үлестік бағалы қағаздың мəміле бойынша шығындарды 
есепке алғандағы таза құнына:
Дт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты
1610 02 Брокерлермен есеп айырысу;

3) үлестік бағалы қағаздарды сатып алу бойынша мəміле сомасы олардың 
əділ құнынан асып кеткен жағдайда:
Дт 7470 10 Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан болған шығыстар
Кт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері;

4) үлестік бағалы қағаздардың əділ құны оларды сатып алу бойынша мəміле 
сомасынан асып кеткен жағдайда:
Дт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

Кт 6280 09 Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан түскен кірістер.»;
33-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінəділ құны 
бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздар бойынша:

егер үлестік бағалы қағаздардың əділ құны олардың есептік құнынан 
жоғары болса:
Дт 1120 04 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын оң түзету

Кт 6150 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер;

егер үлестік бағалы қағаздардың есептік құны олардың əділ құнынан жоғары 
болса:
Дт 7470 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетінəділ құн бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен болған шығыстар

Кт 1120 05 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету;

үлестік бағалы қағаздардың əділ құнының есепте тұрған оң немесе теріс 
түзету сомасына:
Дт 1120 05 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету

Кт 1120 04 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын оң түзету.»;

34, 35 жəне 36-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«34. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінəділ 

құны бойынша есепке алынатын немесе құны валюталардың айырбастау 
бағамы бойынша шетел валютасымен көрсетілген басқа да жиынтық кіріс 
арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздарды қайта 
бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздар бойынша:

оң бағамдық айырма сомасына:
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(Жалғасы. Басы 13-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 

Дт 1120 04 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын оң түзету

1120 05 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету

Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;
теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1120 04 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын оң түзету

1120 05 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету;

2) басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын үлестік 
бағалы қағаздар бойынша:

оң бағамдық айырма сомасына:
Дт 1140 04 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерінің əділ құнын оң түзету
1140 05 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерінің əділ құнын теріс түзету
2030 04 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын оң 
түзету

2030 05 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын 
теріс түзету

Кт 5440 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қаржы активтерін қайта бағалауға арналған 
резерв;

теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 5440 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерін қайта бағалауға арналған 
резерв

Кт 1140 04 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қаржы активтерінің əділ құнын оң түзету

1140 05 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қаржы активтерінің əділ құнын теріс түзету

2030 04 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын оң 
түзету

2030 05 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын 
теріс түзету.

35. Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінəділ құны 
бойынша есепке алынатын немесе басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздар бойынша эмитент диви-
денттер төлеген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты
Кт 1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер;
ұсталған корпоративтік табыс салығы сомасына:
Дт 3110 Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы
Кт 1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер.
36. Эмитент өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінəділ 
құны бойынша есепке алынатын немесе басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ 
құны бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздарды сатқан немесе 
сатып алған кезде үлестік борыштық бағалы қағаздарды Нұсқаулықтың 
33-тармағына сəйкес əділ құны бойынша қайта бағалағаннан кейін мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінəділ құны 
бойынша есепке алынатын немесе басқа да жиынтық кіріс арқылы есепке 
алынатын үлестік бағалы қағаздардың əділ құны бойынша жинақталған оң 
қайта бағалау сомасына:
Дт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтер

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтер

Кт 1120 04 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын оң түзету

1140 04 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қаржы активтерінің əділ құнын оң түзету

2030 04 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын оң 
түзету;

2) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша есепке алынатын немесе басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздардың əділ құны бойынша 
жинақталған теріс қайта бағалау сомасына:
Дт 1120 05 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету

1140 05 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қаржы активтерінің əділ құнын теріс түзету

2030 05 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын 
теріс түзету

Кт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері;

3) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінəділ құны 
бойынша есепке алынатын немесе басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздарды сату бойынша жасалған 
мəміленің сомасына:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты
Кт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері;

4) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінəділ құны 
бойынша есепке алынатын немесе басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ 
құны бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздарды сату бойынша 
жасалған мəміленің сомасы олардың есептік сомасынан асқан жағдайда, 
айырма сомасына:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты
Кт 6280 09 Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер;

5) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінəділ құны 
бойынша есепке алынатын немесе басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны 
бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздардың есептік сомасы оларды 
сату бойынша жасалған мəміле сомасынан асқан жағдайда, айырма сомасына:
Дт 7470 10 Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстар
Кт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсеті-

летін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері;

6) басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын үлестік 
бағалы қағаздардың əділ құнын қайта бағалаудан кіріс сомасына:
Дт 5440 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв
Кт 5610 Есепті жылғы бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян);

7) басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын үлестік 
бағалы қағаздардың əділ құнын қайта бағалаудан шығыстар сомасына: 
Дт 5610 Есепті жылғы бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян);
Кт 5440 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қаржы активтерін қайта бағалауға арналған 
резерв.»;

40, 41 жəне 42-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«40. Əрбір есепті күнге күтілетін кредиттік зияндарға арналған резервтерді 

(провизияларды) құру (ұлғайту) кезінде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге 
асырылады:
Дт 7440 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын жəне амортизацияланған құны бойынша 
есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша резервтерді 
(провизияларды) қалыптастыру жөніндегі шығыстар

Кт 1290 23 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері бойынша резервтер (провизиялар)

5480 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын бағалы қағаздар бойынша күтілетін жəне орын 
алған бағалау резервтері (провизиялар)

41. Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын 
бағалы қағаздар бойынша жəне амортизацияланған құны бойынша есепке 
алынатын бағалы қағаздар бойынша күтілетін кредиттік зияндарға арналған 
резервтер (провизиялар) азайған (жойылған) кезде мынадай бухгалтерлік 
жазба жүзеге асырылады:
Дт 1290 23 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын 

қаржы активтері бойынша резервтер (провизиялар)
5480 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын бағалы қағаздар бойынша күтілетін жəне орын 
алған бағалау резервтері (провизиялар)

Кт 6240 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын жəне амортизацияланған құны бойынша есепке 
алынатын бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді 
(провизияларды) қалпына келтіруден (күшін жоюдан) 
түскен кірістер.

42. Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздарды 
құрылған резервтер (провизиялар) есебінен баланстан есептен шығарған кез-
де мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1290 23 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын 

қаржы активтері бойынша резервтер (провизиялар)
Кт 1130 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа 

мерзімді қаржы активтері
2020 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері.»;
51, 52 жəне 53-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«51. Тазартылған бағалы металдарды сатып алған кезде мəміле бойынша 
шығындарды ескере отырып сатып алу құнына мынадай бухгалтерлік жазба 
жүзеге асырылады:
Дт 1370 Тазартылған бағалы металдар

1380 Жолдағы тазартылған бағалы металдар
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы 

металдар
Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

52. Егер сатып алынған тазартылған бағалы металдар ұйымның есеп 
саясатына сəйкес əділ құны бойынша қайта бағаланған жағдайда, мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) егер тазартылған бағалы металдардың əділ құны олардың есептік 
құнынан жоғары болса:
Дт 1370 Тазартылған бағалы металдар

1380 Жолдағы тазартылған бағалы металдар
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы 

металдар
Кт 6280 05 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен 

кірістер;
2) егер тазартылған бағалы металдардың есептік құны олардың əділ құнынан 
жоғары болса:
Дт 7470 07 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған 

шығыстар
Кт 1370 Тазартылған бағалы металдар

1380 Жолдағы тазартылған бағалы металдар
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы 

металдар.
53. Нұсқаулықтың 52-тармағына сəйкес тазартылған бағалы металдарды 
қайта бағалаудан кейін əділ құны бойынша сатқан кезде мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) тазартылған бағалы металдарды есептен шығару сомасына:
Дт 7470 01 Тазартылған бағалы металдардың баланстық құны
Кт 1370 Тазартылған бағалы металдар

1380 Жолдағы тазартылған бағалы металдар
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы 

металдар;
2) тазартылған бағалы металдарды сату бойынша жасалған мəміле сомасына:
Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаты 
Кт 6280 01 Тазартылған бағалы металдарды сатудан түскен кірістер.»;

57-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«57. Шетел валютасын валюталардың айырбастау бағамы өзгеруіне 

байланысты қайта бағалау кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 
асырылады:

1) оң бағамдық айырма сомасына:
Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаты

1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты
Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;

2) теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1010 Кассадағы ақша қаражаты

1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.»;
58 жəне 63-тармақтар алып тасталсын;

64-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетінəділ 

құны бойынша есепке алынатын заемдар бойынша:
заемның əділ құны оның есептік құнынан асып кеткен жағдайда, асып кет-

кен айырма сомасына:
Дт 1110 25 Қысқа мерзімді заемдардың əділ құнын оң түзету

2010 24 Ұзақ мерзімді заемдардың əділ құнын оң түзету
Кт 6280 06 Басқа да қайта бағалаудан түскен кірістер;
заемның есептік құны оның əділ құнынан асып кеткен жағдайда, азайту ай-
ырма сомасына:
Дт 7470 08 Басқа да қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1110 26 Қысқа мерзімді заемдардың əділ құнын теріс түзету

2010 25 Ұзақ мерзімді заемдардың əділ құнын теріс түзету;
заемдардың əділ құнын оң (теріс) түзету сомасына:
Дт 1110 26 Қысқа мерзімді заемдардың əділ құнын теріс түзету

2010 25 Ұзақ мерзімді заемдардың əділ құнын теріс түзету
Кт 1110 25 Қысқа мерзімді заемдардың əділ құнын оң түзету

2010 24 Ұзақ мерзімді заемдардың əділ құнын оң түзету;»
65 жəне 66-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«65. Егер заем шетел валютасымен берілсе, басқа да жиынтық кіріс 
арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын, өзгерістері пайданың немесе 
зиянның құрамында көрсетілетін, əділ құны бойынша есепке алынатын 
заемдар бойынша ұйымның есеп саясатында белгіленген мерзімде шетел 

валютасындағы берешектің қалдығын жəне заем бойынша есептелген 
сыйақыны қайта бағалау кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 
асырылады:

валюталардың айырбастау бағамы ұлғайған кезде:
Дт 1110 25 Қысқа мерзімді заемдардың əділ құнын оң түзету

2010 24 Ұзақ мерзімді заемдардың əділ құнын оң түзету
Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;
валюталардың айырбастау бағамы азайған кезде:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1110 26 Қысқа мерзімді заемдардың əділ құнын теріс түзету

2010 25 Ұзақ мерзімді заемдардың əділ құнын теріс түзету
заемдардың əділ құнын оң (теріс) түзету сомасына:
Дт 1110 26 Қысқа мерзімді заемдардың əділ құнын теріс түзету

2010 25 Ұзақ мерзімді заемдардың əділ құнын теріс түзету
Кт 1110 25 Қысқа мерзімді заемдардың əділ құнын оң түзету

2010 24 Ұзақ мерзімді заемдардың əділ құнын оң түзету.
66. Егер заем шартының талаптарында теңгемен берілген заем бойын-
ша төлемдерді индекстеу көзделсе, егер заем шартында өзге мерзімдер 
белгіленбесе, ұйымның есеп саясатында белгіленген мерзімде заем бойын-
ша берешек қалдығын қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар 
жүзеге асырылады:

1) оң индекстеу кезінде:
Дт 1110 21 Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар

1270 25 Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

2010 21 Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар
2170 25 Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
Кт 6280 06 Басқа да қайта бағалаудан түскен кірістер;

2) теріс индекстеу кезінде:
Дт 7470 08 Басқа да қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1110 21 Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар

1270 25 Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

2010 21 Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар
2170 25 Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер.»;
75–тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«75. Резервтер (провизиялар) құрған жəне амортизацияланған құны бойын-
ша есепке алынған берілген заем бойынша төленбеген мерзімі өткен сыйақыны 
баланстан кейіннен есептен шығарған жағдайда мынадай бухгалтерлік жаз-
балар жүзеге асырылады:

есептелген сыйақының құнсыздануынан болған зиян сомасына:
Дт 7440 21 Берілген заемдар бойынша резервтерді (провизияларды) 

қалыптастыру бойынша шығыстар
Кт 1290 21 Клиенттерге берілген заемдар бойынша резервтер 

(провизиялар);
2) баланстан есептен шығарылатын сыйақы сомасына:
Дт 1290 21 Клиенттерге берілген заемдар бойынша резервтер 

(провизиялар);
Кт 1270 29 Сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістер.»;

77, 78 жəне 79-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«77. Заемдар бойынша күтілетін кредитік зияндар бойынша резервтер 

(провизиялар) құрған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
1) амортизацияланған құны бойынша есепке алынған заемдар бойынша:

Дт 7440 21 Берілген заемдар бойынша резервтерді (провизияларды) 
қалыптастыру бойынша шығыстар

Кт 1290 21 Клиенттерге берілген заемдар бойынша резервтер 
(провизиялар);

2) басқа жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын заемдар 
бойынша:
Дт 7440 21 Берілген заемдар бойынша резервтерді (провизияларды) 

қалыптастыру бойынша шығыстар
Кт 5490 Басқа жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын заемдар бойынша күтілетін жəне орын 
алған  кредиттік зияндарға арналған бағалау резервтері 
(провизиялар).

78. Заемдар бойынша күтілетін кредиттік зияндар бойынша қалыптастырылған 
резервтерді (провизияларды) түзеткен кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар 
жүзеге асырылады:

1) амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын заемдар бойынша:
Дт 1290 21 Клиенттерге берілген заемдар бойынша резервтер 

(провизиялар);
Кт 6240 21 Клиенттерге берілген заемдар бойынша құрылған 

резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден 
(жоюдан) түскен кірістер;

2) басқа жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын заемдар 
бойынша:
Дт 5490 Басқа жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын заемдар бойынша күтілетін жəне орын 
алған  кредиттік зияндарға арналған бағалау резервтері 
(провизиялар).

Кт 6240 21 Клиенттерге берілген заемдар бойынша құрылған 
резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден 
(жоюдан) түскен кірістер.

79. Заемдарды есептен шығарған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге 
асырылады:
Дт 1290 21 Клиенттерге берілген заемдар бойынша резервтер 

(провизиялар);
Кт 1110 21 Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар

2010 21 Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар.»;
81 жəне 82-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«81. Екінші деңгейдегі банктердегі жəне банк операцияларының жекеле-
ген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы салымдарға ақша орналастырған 
кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) салым сомасына:
Дт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап еткенге дейінгі қысқа мерзімді 
салымдар

1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір 
жылға дейінгі)

2040 01 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары

Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты;
сыйлықақы немесе дисконт (жеңілдік) пайда болған жағдайда:

дисконт (жеңілдік) сомасына:
Дт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар
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1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап еткенге дейінгі қысқа мерзімді 
салымдар

1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір 
жылға дейінгі)

2040 01 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары

Кт 1150 11 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 
дисконт

2040 08 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 
дисконт;

сыйлықақы сомасына:
Дт 1150 12 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 

сыйлықақы
2040 09 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 

сыйлықақы
Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

82. Салымдар бойынша сыйақы есептеген жəне құны ұйымның есеп саясаты-
на сəйкес валюталардың айырбастау бағамы бойынша шетел валютасымен 
көрсетілген салымдарды қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жаз-
балар жүзеге асырылады:

1) сыйақыны есептеген кезде:
Дт 1270 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап еткенге дейінгі салымдар бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 38 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

Кт 6110 29 Талап еткенге дейінгі салымдар бойынша сыйақы алумен 
байланысты кірістер

6110 30 Мерзімді салымдар бойынша сыйақы алумен байланысты 
кірістер

6110 31 Шартты салымдар бойынша сыйақы алумен байланысты 
кірістер

6110 35 Жинақ салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты 
кірістер;

2) оң бағамдық айырма сомасына:
Дт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап еткенге дейінгі қысқа мерзімді 
салымдар

1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір 
жылға дейінгі)

1150 11 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 
дисконт

1150 12 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 
сыйлықақы

1270 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап еткенге дейінгі салымдар 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 38 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2040 01 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары

2040 08 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 
дисконт

2040 09 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 
сыйлықақы

2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;
3) теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап еткенге дейінгі қысқа мерзімді 
салымдар

1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір 
жылға дейінгі)

1150 11 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 
дисконт

1150 12 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 
сыйлықақы

1270 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап еткенге дейінгі салымдар 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 38 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2040 01 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары

2040 08 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 
дисконт

2040 09 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 
сыйлықақы

2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

84-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«84. Егер банктік салым шартында есептелген сыйақы сомасын есеп-

телген (жинақталған) сыйақы сомасына капиталдандыру көзделсе, мынадай 
бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір 
түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап еткенге дейінгі қысқа мерзімді 
салымдар

1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір 
жылға дейінгі)

2040 01 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары

Кт 1270 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 38 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер;»;

86-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«86. Салым бойынша сыйақыны нақты алған кезде мынадай бухгалтерлік 

жазбалар жүзеге асырылады:
1) есептелген сыйақы сомасына:

Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
Кт 1270 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операциялары-

ның жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап ету бойынша салымдары бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 38 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер;

2) ұсталған корпоративтік табыс салығы сомасына:
Дт 3110 01 Төлеуге жататын корпоративтік табыс салығы
Кт 1270 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап өткенге дейінгі салымдар 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 38 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер.»;

87 жəне 88-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«87. Орналастырылған салым бойынша борыштың негізгі сомасын 

қайтарған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
Кт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап ету бойынша салымдар

1150 04 Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір 
жылға дейінгі)

2040 01 Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары.

88. Əрбір есепті күнге күтілетін кредиттік шығындарға резервтерді (прови-
зия ларды) құрған (ұлғайтқан) кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асы-
рылады:

1) күтілетін кредиттік шығындарға құрылған резервтер (провизиялар) 
сомасына:
Дт 7440 02 Орналастырылған салымдар бойынша резервтерді 

(провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар
Кт 1290 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған салымдар бойынша резервтер (провизиялар);

2) күтілетін кредиттік шығындарға қалыптастырылған резервтерді (провизия-
ларды) түзеткен кезде:
Дт 1290 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған салымдар бойынша резервтер 
(провизиялар)

Кт 6240 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған салымдар бойынша құрылған резервтерді 
(провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) кірістер;

3) салымдарды құрылған резервтердің (провизиялардың) есебінен баланстан 
есептен шығарған кезде:
Дт 1290 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған салымдар бойынша резервтер 
(провизиялар)

Кт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап ету бойынша қысқа мерзімді 
салымдар

1150 04 Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір 
жылға дейінгі)

2040 01 Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар.»;
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(Жалғасы. Басы 13-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 

90 жəне 91-тармақтар  мынадай редакцияда жазылсын:
«90. Ұйымның есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен форвардты 

қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
1) форвардтың əділ құнының оң өзгеру сомасына:

Дт 1280 03 Форвард мəмілесі бойынша талаптар
2180 02 Форвард мəмілесі бойынша талаптар

Кт 6290 10 Форвард мəмілелері бойынша кірістер;
2) форвардтың əділ құнының теріс өзгеру сомасына:
Дт 7480 10 Форвард мəмілелері бойынша шығыстар
Кт 3390 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер;
3) форвардтың əділ құнының есепте тұрған оң жəне (немесе) теріс түзету со-
масына:
Дт 3390 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер
Кт 1280 03 Форвард мəмілесі бойынша талаптар

2180 02 Форвард мəмілесі бойынша талаптар.
91. Форвардтың орындалу күніне мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 
асырылады:

1) нетто негізде есеп айырысқан жағдайда ұйым ақша аударған кезде:
Дт 3390 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер
Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары;

2) нетто негізде есеп айырысқан жағдайда қарсы əріптестен ақша алған кезде:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
Кт 1280 03 Форвард мəмілесі бойынша талаптар

2180 02 Форвард мəмілесі бойынша талаптар;
3) форвард шартына сəйкес базалық актив сатып алған кезде сатып алынған 
базалық актив құнына:
Дт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсеті-

летін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы активтері
1130 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа 

мерзімді қаржы активтері
1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат 

металдар
2020 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері
2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері
3390 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер
4170 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер

Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
1280 03 Форвард мəмілесі бойынша талаптар
2180 02 Форвард мəмілесі бойынша талаптар;

4) форвард шартына сəйкес базалық активті сатқан кезде сатылатын  базалық 
актив құнына:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары

3390 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер
4170 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер

Кт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1130 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат 
металдар

1280 03 Форвард мəмілесі бойынша талаптар
2020 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері
2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері
2180 02 Форвард мəмілесі бойынша талаптар;

5) базалық активтерді сатып алу (сатуға) арналған форвардты қайта бағалау-
дан түскен іске асырылған кірістер сомасына:
Дт 8600 01 Қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелер
Кт 8300 01 Қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар.»;

96-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«96. Ұйымның есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен əділ құны 

бойынша базалық активті сатып алуға жəне (немесе) сатуға арналған 
фьючерсті қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 
асырылады:

1) фьючерстің əділ құнының оң өзгерісі сомасына:
Дт 1280 02 Фьючерс мəмілесі бойынша талаптар

2180 01 Фьючерс мəмілесі бойынша талаптар
Кт 6290 09 Фьючерс мəмілелері бойынша кірістер;

2) фьючерстің əділ құнының теріс өзгерісі сомасына:
Дт 7480 09 Опцион мəмілелері бойынша шығыстар
Кт 3390 01 Фьючерс мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 01 Фьючерс мəмілесі бойынша міндеттемелер;
3) фьючерстің əділ құнының есепте тұрған оң жəне (немесе) теріс түзету 
сомасына:
Дт 3390 01 Фьючерс мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 01 Фьючерс мəмілесі бойынша міндеттемелер
Кт 1280 02 Фьючерс мəмілесі бойынша талаптар

2180 01 Фьючерс мəмілесі бойынша талаптар.»;
97-тармақтың 5) жəне 6) тармақшалары алып тасталсын;

98-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) сатып алынған «колл» немесе «пут» опционы бойынша төленген 

сыйлықақы сомасына:
Дт 1280 04 Опцион мəмілесі бойынша талаптар

2180 03 Опцион мəмілесі бойынша талаптар
Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары.»;

99 жəне 100-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«99. Сатып алынған «колл» немесе «пут» опционын əділ құны бойынша 

ұйымның есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен, сондай-ақ опционды жабу 
күні қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) сатып алынған опционның əділ құнының оң өзгеріс сомасына:
Дт 1280 04 Опцион мəмілесі бойынша талаптар

2180 03 Опцион мəмілесі бойынша талаптар
Кт 6290 11 Опцион мəмілелері бойынша кірістер;

2) сатып алынған опционның əділ құнының теріс өзгеріс сомасына:
Дт 7480 11 Своп мəмілелері бойынша шығыстар
Кт 1280 04 Опцион мəмілесі бойынша талаптар

2180 03 Опцион мəмілесі бойынша талаптар.
100. Ашық позицияны жабу немесе сатып алынған «колл» немесе «пут» 
опционын орындау күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) сатып алынған «колл» немесе «пут» опционының талаптары бойынша 
шартты талаптар жəне шартты міндеттемелер сомасына:
Дт 8600 06 Сатып алынған опцион «колл» мəмілелері - контршот

8600 07 Сатып алынған опцион «пут» мəмілелері - контршот
Кт 8300 06 Сатып алынған опцион «колл» мəмілелері

8300 07 Сатып алынған опцион «пут» мəмілелері;
2) қарсы əріптес «колл» немесе «пут» опционының (ашық позицияны жабу) 
құнын ақшамен өтеген кезде:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
Кт 1280 04 Опцион мəмілесі бойынша талаптар

2180 03 Опцион мəмілесі бойынша талаптар;
3) сатып алынған «колл» опционның шарттарына сəйкес базалық активті 
сатып алған кезде:

сатып алынатын активтер құнына:

Дт 1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері

1130 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат 
металдар

2020 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын ұзақ 
мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері

Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
1280 04 Опцион мəмілесі бойынша талаптар
2180 03 Опцион мəмілесі бойынша талаптар;

4) сатып алынған «пут» опционның шарттарына сəйкес базалық активті сатқан 
кезде:

сатылатын активтер құнына:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
Кт 1130 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке 

алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері
1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 

есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған 

қымбат металдар
1280 04 Опцион мəмілесі бойынша талаптар
2020 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке 

алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері
2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 

есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері
2180 03 Опцион мəмілесі бойынша талаптар.»;

102 жəне 103-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«102. Сатылған «колл (немесе «пут» опционын əділ құны бойынша есеп 

саясатында белгіленген кезеңділікпен, сондай-ақ опционды жабу күні қайта 
бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) сатылған «колл» немесе «пут» опционының əділ құнының оң өзгерісі 
сомасына:
Дт 3390 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер
Кт 6290 11 Опцион мəмілелері бойынша кірістер;

2) сатылған «колл» немесе «пут» опционының əділ құнының теріс өзгерісі 
сомасына:
Дт 7480 11 Опцион мəмілелері бойынша шығыстар
Кт 3390 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер.
103. Ашық позицияны жабу немесе сатылған «колл» немесе «пут» опционының 
орындау күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) сатылған «колл» немесе «пут» опционының талаптарына сəйкес шартты 
талаптар жəне шартты міндеттемелер сомасына:
Дт 8300 08 Сатылған опцион «пут» мəмілелері - контршот

8300 09 Сатылған опцион «колл» мəмілелері - контршот
Кт 8600 08 Сатылған опцион «пут» мəмілелері

8600 09 Сатылған опцион «колл» мəмілелері;
2) қарсы əріптес сатылған «колл» немесе «пут» опционының құнын өтеген 
кезде (ашық позицияны жабу):
Дт 3390 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер
Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары;

3) сатылған «колл» опционының талаптарына сəйкес базалық активті сатқан 
кезде:

сатылатын активтер құнына:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары

3390 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер
4170 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер

Кт 1130 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері

1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат 
металдар

2020 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын ұзақ 
мерзімді қаржы активтері

2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері;

4) сатылған «пут» опционының талаптарына сəйкес базалық активті сатып 
алған кезде:

сатып алынатын активтер құнына:
Дт 1130 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қысқа 

мерзімді қаржы активтері
1140 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын қысқа мерзімді қаржы активтері
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат 

металдар
2020 01 Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері
2030 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 

алынатын ұзақ мерзімді қаржы активтері;
3390 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер
4170 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер

Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары.»;
106-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«106. Валюталық свопты əділ құны бойынша ұйымның есеп саясатында 
белгіленген кезеңділікпен қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) əділ құнның оң өзгерісі сомасына:
Дт 1280 06 Своп мəмілесі бойынша талаптар

2180 04 Своп мəмілесі бойынша талаптар
Кт 6290 13 Своп мəмілелері бойынша кірістер;

2) əділ құнның теріс өзгерісі сомасына:
Дт 7480 13 Своп мəмілелері бойынша шығыстар
Кт 3390 05 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 04 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер;
бір мезгілде, есепте тұрған оң жəне (немесе) теріс қайта бағалау сомасына 
мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 3390 05 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 04 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер
Кт 1280 06 Своп мəмілесі бойынша талаптар

2180 04 Своп мəмілесі бойынша талаптар.»;
112-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«112. Пайыздық свопты əділ құны бойынша ұйымның есеп саясатында 
белгіленген кезеңділікпен қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) оң айырма сомасына:
Дт 1280 06 Своп мəмілесі бойынша талаптар

2180 04 Своп мəмілесі бойынша талаптар
Кт 6290 13 Своп мəмілелері бойынша кірістер;

2) теріс айырма сомасына:
Дт 7480 13 Своп мəмілелері бойынша шығыстар
Кт 3390 05 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 04 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер;
бір мезгілде, есепте тұрған оң жəне (немесе) теріс қайта бағалау сомасына 
мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 3390 05 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 04 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер
Кт 1280 06 Своп мəмілесі бойынша талаптар

2180 04 Своп мəмілесі бойынша талаптар.»;
118-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«118. Зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен тиесілі комис-
сиялық сыйақы сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

1) комиссиялық сыйақыны есептеген кезде:
инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақының сомасына:

Дт 3380 61 Инвестициялық кірістен есептелген комиссиялық сыйақы
Кт 6110 61 Инвестициялық кірістен комиссиялық кірістер;

2) комиссиялық сыйақыны алған кезде:
Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
Кт 1270 61 Инвестициялық кірістен есептелген комиссиялық кірістер.»;

119-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 13-тараумен толықтырылсын:
«13-тарау. Сақтандыру брокерінің қызметіне байланысты операциялардың 

бухгалтерлік есебі
127. Сақтанушы сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын тікелей 

сақтандыру ұйымына аударған кезде сақтандыру брокері көрсетілген 
делдалдық қызметтер үшін есептелген комиссиялық сыйақы сомасына 
мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) көрсетілген делдалдық қызметтер үшін есептелген комиссиялық сыйақы 
сомасына:
Дт 1270 41 Сақтандыру брокерлерінің сақтандыру шарттарын 

жасасу жөніндегі делдалдық қызметтері үшін есептелген 
комиссиялық кірістері

Кт 6110 41 Сақтандыру брокерлерінің комиссиялық кірістері;
2) нақты алынған комиссиялық сыйақы сомасына:
Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаттары

1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
Кт 1270 41 Сақтандыру брокерлерінің сақтандыру шарттарын 

жасасу жөніндегі делдалдық қызметтері үшін есептелген 
комиссиялық кірістері.

 128. Сақтандыру брокері өз атынан жəне қайта сақтанушының (цеденттің) 
тапсырмасы бойынша қайта сақтандыру шартын жасаған жəне сақтандыру 
брокері арқылы қайта сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын қайта 
сақтандыру ұйымына аударған жағдайда сақтандыру брокері мынадай 
бухгалтерлік жазбаларды жүзеге асырады:

1) қайта сақтандыру сыйлықақысының мөлшерінен сақтандыру брокеріне 
тиесілі есептелген комиссиялық сыйақы сомасына:
Дт 1280 42 Қайта сақтанушылардан алынатын сақтандыру 

сыйлықақылары
Кт 3390 41 Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу;

2) қайта сақтандыру сыйлықақысының мөлшерінен сақтандыру брокеріне 
тиесілі есептелген комиссиялық сыйақы сомасына:
Дт 1270 42 Сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру шарттарын 

жасасу жөніндегі делдалдық қызметтері үшін есептелген 
комиссиялық кірістері

Кт 6110 41 Сақтандыру брокерлерінің комиссиялық кірістері;
3) сақтандыру ұйымынан нақты алынған қайта сақтандыру сыйлықақысының 
сомасына:
Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаттары

1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
Кт 1280 42 Қайта сақтанушылардан алынатын сақтандыру 

сыйлықақылары.
 129. Сақтандыру брокері қайта сақтандыру ұйымына қайта сақтандыру 
сыйлықақысын аударған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 
асырылады:

1) қайта сақтандыру сыйлықақысының мөлшерінен сақтандыру брокеріне 
тиесілі есептелген комиссиялық сыйақы сомасына:
Дт 3390 41 Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу
Кт 1270 42 Сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру шарттарын 

жасасу жөніндегі делдалдық қызметтері үшін есептелген 
комиссиялық кірістері;

2) қайта сақтандыру сыйлықақысын Қазақстан Республикасының резиденті 
емес - қайта сақтандыру ұйымына берген кезде Қазақстан Республикасының 
резиденті еместің кірістерінен төлем көзінен ұсталатын салық сомасына:
Дт 3390 41 Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу
Кт 3110 01 Төлеуге жататын корпоративтік табыс салығы;

3) қайта сақтандыру шартына сəйкес қайта сақтандыру ұйымына төленетін 
қайта сақтандыру сыйлықақысының қалған сомасына:
Дт 3390 41 Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу
Кт 1010 Кассадағы ақша қаражаттары

1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары.
 130. Сақтандыру брокері өз атынан жəне қайта сақтанушының (цеденттің) тап-
сырмасы бойынша қайта сақтандыру шартын жасаған жəне қайта сақтанушы 
қайта сақтандыру сыйлықақыларының сомасын тікелей қайта сақтандыру 
ұйы мына аударған жағдайда сақтандыру брокері мынадай бухгалтерлік жазба-
ларды жүзеге асырады:

1) есептелген комиссиялық сыйақы сомасына:
Дт 1270 41 Сақтандыру брокерлерінің сақтандыру шарттарын жасасу 

жөніндегі делдалдық қызметтері үшін есептелген комиссия-
лық кірістері

Кт 6110 41 Сақтандыру брокерлерінің комиссиялық кірістері;
2) нақты алынған комиссиялық сыйақы сомасына:
Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаттары

1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
Кт 1270 41 Сақтандыру брокерлерінің сақтандыру шарттарын 

жасасу жөніндегі делдалдық қызметтері үшін есептелген 
комиссиялық кірістері.

 131. Сақтандыру брокері өз атынан жəне қайта сақтанушының (цеденттің) 
тапсырмасы бойынша қайта сақтандыру шартын жасаған жəне қайта сақтану-
шы қайта сақтандыру сыйлықақыларының сомасын тікелей қайта сақтандыру 
ұйымына аударған жағдайда сақтандыру брокері мынадай бухгалтерлік 
жазбаларды жүзеге асырады:

1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан алынуға тиісті сақтандыру 
төлемдерінің сомасына:
Дт 1280 43 Сақтандырушыларға талап

1280 44 Қайта сақтандырушыларға талаптар
Кт 3390 42 Қайта сақтанушылармен есеп айырысу

3390 43 Сақтанушылармен есеп айырысу;
2) сақтандыру төлемінің мөлшерінен сақтандыру брокеріне тиесілі есептелген 
комиссиялық сыйақы сомасына:
Дт 1270 42 Сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру шарттарын 

жасасу жөніндегі делдалдық қызметтері үшін есептелген 
комиссиялық кірістері

Кт 6110 41 Сақтандыру брокерлерінің комиссиялық кірістері;
3) сақтанушыға (қайта сақтанушыға) аударылуы тиіс нақты алынған сақтандыру 
төлемдерінің сомасына:
Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаттары

1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары
Кт 1280 43 Сақтандырушыларға талап

1280 44 Қайта сақтандырушыларға талаптар.
 132. Сақтандыру брокері сақтанушыларға (қайта сақтанушыларға) сақтандыру 
төлемін аударған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) сақтандыру брокеріне тиесілі есептелген комиссиялық сыйақы сомасына:
Дт 3390 42 Қайта сақтанушылармен есеп айырысу

3390 43 Сақтанушылармен есеп айырысу
Кт 1270 41 Сақтандыру брокерлерінің сақтандыру шарттарын 

жасасу жөніндегі делдалдық қызметтері үшін есептелген 
комиссиялық кірістері;

1270 42 Сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру шарттарын 
жасасу жөніндегі делдалдық қызметтері үшін есептелген 
комиссиялық кірістері;

2) сақтандыру төлемінің қалған сомасына:
Дт 3390 42 Қайта сақтанушылармен есеп айырысу

3390 43 Сақтанушылармен есеп айырысу
Кт 1010 Кассадағы ақша қаражаттары

1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары.
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 133. Сақтандыру брокері үшінші тұлғалар алдындағы өзінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын жасаған кезде сақтандыру 
шарты жасалған сəттен бастап сақтандыру брокері мынадай бухгалтерлік 
жазбаларды жүзеге асырады:

1) сақтандыру ұйымына төленуі тиіс сақтандыру сыйлықақыларының 
сомасына:
Дт 1620 01 Сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру 

сыйлықақылары
Кт 3390 45 Брокерлік қызметпен байланысты басқа да кредиторлық 

берешек»;
2) сақтандыру ұйымына нақты аударылған сақтандыру сыйлықақыларының 
сомасына:
Дт 3390 45 Брокерлік қызметпен байланысты басқа да кредиторлық 

берешек»
Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары;

3) сақтандыру ұйымына аударылған сақтандыру сыйлықақыларын есепті кезең 
шығыстарына жатқызу сомасына:
Дт 7210 Əкімшілік шығыстар
Кт 1620 01 Сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру 

сыйлықақылары.».
4. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жəне ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгал-
терлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі №69 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№7118 тіркелген, 2011 жылғы 2 қарашада  «Заң газеті» №160 (1976) жария-
ланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жəне 
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен 
операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі  нұсқаулықта:

4-тармақтың 4) тармақшасы алып тасталсын;
12- тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) əділ құн бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздардың əділ 

құны олардың есептік құнынан жоғары болса:
Дт 1140 64 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын оң түзету
2030 64 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын оң түзету
Кт 6150 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер;

2) əділ құн бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздардың есептік құны 
олардың əділ құнынан жоғары болса:
Дт 7470 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен болған шығыстар

Кт 1140 65 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету

2030 65 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету;»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Құны валюталардың айырбастау бағамы бойынша шетел валютасымен 

көрсетiлген əділ құны бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздарды 
қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлiк жазбалар жүзеге асырылады:

1) оң бағамдық айырма сомасына:
Дт 1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері
1140 63 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері бойынша сыйлықақы
1140 64 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын оң түзету
1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
1270 04 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 

есептеген сыйақысы
2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері
2030 63 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері бойынша сыйлықақы
2030 64 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын оң түзету
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
2170 03 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 

есептеген сыйақысы
Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;
жəне бір мезгілде:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1140 62 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері бойынша дисконт
1140 65 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын теріс түзету
2030 62 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері бойынша дисконт
2030 65 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын теріс түзету;
2) теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері
1140 63 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері бойынша сыйлықақы
1140 64 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын оң түзету
1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
1270 04 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 

есептеген сыйақысы
2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері
2030 63 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері бойынша сыйлықақы
2030 64 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын оң түзету
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
2170 03 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 

есептеген сыйақысы;
жəне бір мезгілде:
Дт 1140 62 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері бойынша дисконт
1140 65 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын теріс түзету
2030 62 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері бойынша дисконт
2030 65 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын теріс түзету
Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер.»;

19 - тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) егер əділ құн бойынша бағаланатын үлестік бағалы қағаздардың əділ 

құны олардың есептік құнынан жоғары болса, оң түзету сомасына жəне құны 
шетел валютасымен көрсетілген, əділ құн бойынша бағаланатын үлестік 
бағалы қағаздар бойынша бағамдық айырма сомасына:
Дт 1140 64 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын оң түзету
2030 64 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын оң түзету
Кт 6150 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер;

2) егер əділ құны бойынша бағаланатын үлестік бағалы қағаздардың есептік 
құны олардың əділ құнынан жоғары болса, теріс түзету сомасына жəне құны 
шетел валютасымен көрсетілген, əділ құны бойынша бағаланатын үлестік 
бағалы қағаздар бойынша бағамдық айырма сомасына:
Дт 7470 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен болған шығыстар

Кт 1140 65 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету

2030 65 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету;»;

4-тарау мынадай мазмұндағы 2-1-параграфпен толықтырылсын:
«2-1-параграф. Əділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың 

құнын есептен шығару бойынша операцияларды есепке алу:
21-1. Əділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнын есептен 

шығару кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
1) əділ құны бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздар бойынша 

амортизацияланбаған сыйлықақының сомасына:
Дт 1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері
2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері 
Кт 1140 63 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері бойынша сыйлықақы
2030 63 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері бойынша сыйлықақы;
2) əділ құны бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздар бойынша 
амортизацияланбаған дисконттың (жеңілдіктің) сомасына:
Дт 1140 62 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері бойынша дисконт
2030 62 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері бойынша дисконт
Кт 1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері
2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері;
3) əділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды теріс қайта бағалау 
сомасына:
Дт 1140 65 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын теріс түзету
2030 65 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын теріс түзету
Кт 1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері
2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері 
1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер.
21-2. Эмитент əділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнын 
өтеген кезде, мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаты 

(зейнетақы актвиері)
Кт 6150 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен түскен кірістер.

21-3. Əділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қалпына келтіру 
кезінде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтері
2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері 
1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
Кт 1140 65 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын теріс түзету
2030 65 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтерінің əділ құнын теріс түзету
6150 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен түскен кірістер.»;

25-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) оң бағамдық айырма сомасына:

Дт 1130 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1130 63 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

1270 04 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 
есептеген сыйақысы

2020 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 
мерзімді қаржы активтері

2020 63 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 
мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы

2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

2170 03 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 
есептеген сыйақысы

Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;
жəне бір мезгілде:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1130 62 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 

мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт
2020 62 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт;
2) теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1130 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 

мерзімді қаржы активтері
1130 63 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 

мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы
1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
1270 04 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 

есептеген сыйақысы
2020 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері
2020 63 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
2170 03 Алдыңғы ұстаушылардың бағалы қағаздар бойынша 

есептеген сыйақысы;
жəне бір мезгілде:
Дт 1130 62 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 

мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт
Кт 2020 62 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт
6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер.»;

33-тармақтан кейін мынадай мазмұндағы 33-1-тармағымен толықтырылсын:
«33-1. Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды 

қалпына келтіру кезінде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1130 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 

мерзімді қаржы активтері
2020 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері
1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер

2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

Кт 1290 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы 
активтері бойынша шығындарды жабуға арналған 
резервтер (провизиялар)

6240 01 Басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын жəне амортизацияланған құны бойынша есепке 
алынатын бағалы қағаздар бойынша құрылған резервтерді 
(провизияларды) қалпына келтіруден (күшін жоюдан) 
түскен кірістер.»;

34, 35 жəне 36-тармақтар алып тасталсын;
37, 38 жəне 39-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Зейнетақы активтерін екінші деңгейдегі банктерде салымдарға 

орналастырған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
Дт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап өткенге дейінгі қысқа мерзімді 
салымдар

1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты қысқа мерзімді салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір 
жылға дейінгі)

2040 01 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты ұзақ мерзімді салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

Кт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 
(зейнетақы активтері)

мəміле бойынша шығын сомасына:
Дт 1150 12 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 

сыйлықақы
2040 09 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 

сыйлықақы
Кт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 

(зейнетақы активтері).
38. Зейнетақы активтерін есептелген сыйақыны алу шартымен салымдарға 
орналастырған кезде оны орналастырған күні мынадай жазба жүзеге 
асырылады:
Дт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап өткенге дейінгі қысқа мерзімді 
салымдар

1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты қысқа мерзімді салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір 
жылға дейінгі)

2040 01 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты ұзақ мерзімді салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

Кт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 
(зейнетақы активтері)

1150 11 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 
дисконт

2040 08 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 
дисконт.

39. Салымдар бойынша сыйақы есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба 
жүзеге асырылады:
Дт 1270 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап өткенге дейінгі салымдар бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 28 Сыйақы түріндегі басқа да есептелген кірістер
1270 38 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 28 Сыйақы түріндегі басқа да есептелген кірістер
Кт 6110 29 Талап өткенге дейінгі салымдар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген кірістер
6110 30 Мерзімді салымдар бойынша сыйақы алумен байланысты 

кірістер
6110 31 Шартты салымдар бойынша сыйақы алумен байланысты 

кірістер
6110 34 Сыйақы алумен байланысты басқа да кірістер
6110 35 Жинақ салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты 

кірістер.»;
42 жəне 43-тармақтар  мынадай редакцияда жазылсын:

«42. Құны шетел валютасымен көрсетілген салымдарды қайта бағалаған 
кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) оң бағамдық айырма сомасына:
Дт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған талап өткенге дейінгі қысқа мерзімді салымдар
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1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты қысқа мерзімді салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға 
дейінгі)

1150 12 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 
сыйлықақы

1270 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап өткенге дейінгі салымдар 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 28 Сыйақы түріндегі басқа да есептелген кірістер
1270 38 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2040 01 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты ұзақ мерзімді салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары

2040 09 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 
сыйлықақы

2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 28 Сыйақы түріндегі басқа да есептелген кірістер
Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер;
жəне бір мезгілде, теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1150 11 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 

дисконт
2040 08 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 

дисконт;
2) теріс бағамдық айырма сомасына:
Дт 7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар
Кт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап өткенге дейінгі қысқа мерзімді 
салымдар

1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты қысқа мерзімді салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға 
дейінгі)

1150 12 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 
сыйлықақы

1270 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған талап өткенге дейінгі салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

1270 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 28 Сыйақы түріндегі басқа да есептелген кірістер
1270 38 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналасты рылған қысқа мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2040 01 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты ұзақ мерзімді салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары

2040 09 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 
сыйлықақы

2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
ты рылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер

2170 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 28 Сыйақы түріндегі басқа да есептелген кірістер;
жəне бір мезгілде:
Дт 1150 11 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 

дисконт
2040 08 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша 

дисконт
Кт 6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер.

43. Осы Нұсқаулықтың  39-тармағына сəйкес салымдар бойынша бұрын есеп-
телген сыйақыны алған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 

(зейнетақы активтері)

Кт 1270 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап өткенге дейінгі салымдар бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 28 Сыйақы түріндегі басқа да есептелген кірістер
1270 38 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

2170 28 Сыйақы түріндегі басқа да есептелген кірістер.»;
44-тармақ  мынадай редакцияда жазылсын:

«44. Салымның негізгі сомасын өтеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба 
жүзеге асырылады:
Дт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 

(зейнетақы активтері)
Кт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған талап өткенге дейінгі қысқа мерзімді 
салымдар

1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты қысқа мерзімді салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір 
жылға дейінгі)

2040 01 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты ұзақ мерзімді салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдары.»;

46, 47 жəне 48-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«46. Орналастырылған салымдар бойынша құнсызданудан болған зиян-

дарды жабуға резервтар (провизиялар) құрылған кезде мынадай бухгалтерлік 
жазба жүзеге асырылады:
Дт 7440 02 Орналастырылған салымдар бойынша резервтерді 

(провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар
Кт 1290 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған салымдар бойынша резервтер 
(провизиялар).

47. Орналастырылған салымдар бойынша құнсызданудан болған зиянды 
жабуға қалыптастырылған резервтерді (провизияларды) азайтқан (жойған) 
кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1290 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған салымдар бойынша резервтер (провизиялар)

Кт 6240 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған салымдар бойынша құрылған резервтерді (про-
ви зияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер.

48. Қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) есебінен орналасты-
рылған салымдар есептен шығарылған кезде мынадай бухгалтерлік жазба 
жүзеге асырылады:
Дт 1290 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған салымдар бойынша резервтер (провизиялар)

Кт 1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
ты рылған талап өткенге дейінгі қысқа мерзімді салымдар

1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты қысқа мерзімді салымдар

1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналас-
тырылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға 
дейінгі)

2040 01 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар

2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған шартты ұзақ мерзімді салымдар

2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар.»;

55, 56 жəне 57-тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Зейнетақы активтерін тазартылған бағалы металдарға орналастырған 

кезде мəміле бойынша шығындар ескеріле отырып сатып алу құнына мынадай 
бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1370 Тазартылған бағалы металдар

1380 Жолдағы тазартылған бағалы металдар
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы 

металдар
Кт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 

(зейнетақы активтері).
56. Сатып алынған тазартылған бағалы металдар əділ құны бойынша қайта 
бағаланған кезде, мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) егер тазартылған бағалы металдардың əділ құны олардың есепке алу 
құнынан жоғары болса:
Дт 1370 Тазартылған бағалы металдар

1380 Жолдағы тазартылған бағалы металдар
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы 

металдар
Кт 6280 05 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан кірістер;

2) егер тазартылған бағалы металдарды есепке алу құны олардың əділ құнынан 
жоғары болса:

Дт 7470 07 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан 
шығыстар

Кт 1370 Тазартылған бағалы металдар
1380 Жолдағы тазартылған бағалы металдар
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы 

металдар
57. Осы Нұсқаулықтың 56-тармағына сəйкес əділ құны бойынша қайта 
бағалағаннан кейін сатып алынған тазартылған бағалы металдарды сатқан 
кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) тазартылған бағалы металдарды есептен шығару сомасына:
Дт 7470 01 Тазартылған бағалы металдардың баланстық құны
Кт 1370 Тазартылған бағалы металдар

1380 Жолдағы тазартылған бағалы металдар
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы  

металдар;
2) тазартылған бағалы металдарды сату бойынша жасалған мəміле сомасына:
Дт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша 

қаражаттары (зейнетақы активтері)
Кт 6280 01 Тазартылған бағалы металдарды сатудан кірістер.»;

62-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) форвардтың əділ құнының оң өзгеру сомасына:

Дт 1280 03 Форвард мəмілесі бойынша талаптар
2180 02 Форвард мəмілесі бойынша талаптар

Кт 6290 10 Форвард мəмілелері бойынша кірістер;
2) форвардтың əділ құнының теріс өзгеру сомасына:
Дт 7480 10 Форвард мəмілелері бойынша шығыстар
Кт 3390 02 Форвард мəмілелері бойынша міндеттемелер

4170 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер;»;
63-тармақтың 3) жəне 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«3) форвард талаптарына сəйкес базалық активті сатып алған кезде сатып 
алынған актив құнына:
Дт 1120 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1130 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 
активтері

1150 Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
2020 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері;
2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері
2040 Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар
3390 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер
4170 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер

Кт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 
(зейнетақы активтері)

1280 03 Форвард мəмілесі бойынша талаптар
2180 02 Форвард мəмілесі бойынша талаптар;

4) форвард талаптарына сəйкес базалық активті сатқан кезде сатылатын 
актив құнына:
Дт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 

(зейнетақы активтері)
3390 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер
4170 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер

Кт 1120 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1130 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 
активтері

1150 Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
1280 03 Форвард мəмілесі бойынша талаптар
2020 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері
2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері
2040 Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар
2180 02 Форвард мəмілесі бойынша талаптар;»;

67-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) фьючерс əділ құнының оң өзгеруі сомасына:

Дт 1280 02 Фьючерс мəмілесі бойынша талаптар
2180 01 Фьючерс мəмілесі бойынша талаптар

Кт 6290 09 Фьючерс мəмілелері бойынша кірістер;
2) фьючерс əділ құнының теріс өзгеруі сомасына:
Дт 7480 09 Фьючерс мəмілелері бойынша шығыстар
Кт 3390 01 Фьючерс мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 01 Фьючерс мəмілесі бойынша міндеттемелер;»;
71-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) сатып алынған опционның əділ құнының оң өзгеруі сомасына:
Дт 1280 04 Опцион мəмілесі бойынша талаптар

2180 03 Опцион мəмілесі бойынша талаптар
Кт 6290 11 Опцион мəмілелері бойынша кірістер;

2) сатып алынған опционның əділ құнының теріс өзгеруі сомасына:
Дт 7480 11 Опцион мəмілелері бойынша шығыстар

1280 04 Опцион мəмілесі бойынша талаптар
Кт 2180 03 Опцион мəмілесі бойынша талаптар.»;

72-тармақтың 3) жəне 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«3) сатып алынған «колл» опционының талаптарына сəйкес базалық активті 

сатып алу кезінде сатып алынған активтер құнына:
Дт 1120 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1130 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 
активтері

1150 Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
2020 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері
2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері
2040 Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

Кт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 
(зейнетақы активтері)

1280 04 Опцион мəмілесі бойынша талаптар
2180 03 Опцион мəмілесі бойынша талаптар;

4) сатып алынған «пут» опционының талаптарына сəйкес базалық активті сату 
кезінде сатылатын активтер құнына:
Дт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 

(зейнетақы активтері)
Кт 1120 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1130 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 
активтері

1150 Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
1280 04 Опцион мəмілесі бойынша талаптар
2020 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері
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2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 
активтері

2040 Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар
4170 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер.»;

74 жəне 75-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«74. Сатылған «колл» немесе «пут» опционын Қордың есеп саясатында 

белгіленген кезеңділікпен əділ құны бойынша қайта бағалаған кезде, сондай-
ақ опционды жабу күні мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) сатылған «колл» немесе «пут» опционының əділ құнының оң өзгеру 
сомасына:
Дт 3390 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер
Кт 4170 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер

6290 11 Опцион мəмілелері бойынша кірістер;
2) сатылған «колл» немесе «пут» опционының əділ құнының теріс өзгеру со-
масына:
Дт 7480 11 Опцион мəмілелері бойынша шығыстар
Кт 3390 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер.
75. Ашық позицияны жабу немесе сатылған «колл» немесе «пут» опционын 
орындау күніне мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) сатылған «колл» немесе «пут» опционының талаптарына сəйкес шартты 
талаптар мен шартты міндеттемелер сомасына»:
Дт 8600 08 Сатылған опцион «пут» мəмілелері

8600 09 Сатылған опцион «колл» мəмілелері
Кт 8300 08 Сатылған опцион «пут» мəмілелері – контршот

8300 09 Сатылған «колл» опционы мəмілелері – контршот;
2) қарсы əріптес сатылған «колл» немесе «пут» опционының құнын өтеген 
кезде (ашық позицияны жабу):
Дт 3390 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер
Кт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша 

қаражаттары (зейнетақы активтері)
3) сатылған «пут» опционының талаптарына сəйкес базалық активті сатқан 
кезде сатылатын активтер құнына:
Дт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 

(зейнетақы активтері)
3390 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер
4170 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер

Кт 1120 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1130 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 
активтері

1150 Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
2020 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері
2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері
2040 Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар;

4) сатылған «колл» опционының талаптарына сəйкес базалық активті сатып 
алған кезде сатып алынған активтер құнына:
Дт 1120 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1130 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа 
мерзімді қаржы активтері

1140 61 Əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы 
активтері

1150 Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
2020 61 Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ 

мерзімді қаржы активтері
2030 61 Əділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы 

активтері
2040 Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар
3390 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер

Кт 1060 61 Ағымдағы шоттағы (инвестициялық шот) ақша қаражаттары 
(зейнетақы активтері).»;

78-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«78. Валюталық свопты əділ құны бойынша Қордың есеп саясатында 

белгіленген кезеңділікпен қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) əділ құнның оң өзгерісі сомасына:
Дт 1280 06 Своп мəмілесі бойынша талаптар

2180 04 Своп мəмілесі бойынша талаптар
Кт 6290 13 Своп мəмілелері бойынша кірістер;

2) əділ құнның теріс өзгеру сомасына:
Дт 7480 13 Своп мəмілелері бойынша шығыстар
Кт 3390 05 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 04 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер;
бір мезгілде, есепте тұрған оң жəне (немесе) теріс қайта бағалау сомасына 
мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 3390 05 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 04 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер
Кт 1280 06 Своп мəмілесі бойынша талаптар

2180 04 Своп мəмілесі бойынша талаптар.»;
82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«82. Пайыздық свопты əділ құны бойынша Қордың есеп саясатында 
белгіленген кезеңділікпен қайта бағалаған кезде мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) оң айырма сомасына:
Дт 1280 06 Своп мəмілесі бойынша талаптар

2180 04 Своп мəмілесі бойынша талаптар
Кт 6290 13 Своп мəмілелері бойынша кірістер;

2) теріс айырма сомасына:
Дт 7480 13 Своп мəмілелері бойынша шығыстар
Кт 3390 05 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 04 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер;
бір мезгілде, есепте тұрған оң жəне (немесе) теріс қайта бағалау сомасына 
мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 3390 05 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер

4170 04 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер
Кт 1280 06 Своп мəмілесі бойынша талаптар

2180 04 Своп мəмілесі бойынша талаптар.»;
85-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«85. Инвестициялық кірісті қалыптастыру кезінде мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) бар кірістер сомасына:
Дт 6110 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға 

байланысты кірістер
6110 03 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт 

амортизациясына байланысты кірістер
6110 04 Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша 

сыйақы алуға байланысты кірістер
6110 05 Орналастырылған салымдар бойынша дисконт 

амортизациясы бойынша кірістер
6110 29 Талап ету салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты 

кірістер
6110 30 Мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты 

кірістер
6110 31 Шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты 

кірістер
6110 34 Сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер
6110 35 Жинақ салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты 

кірістер

6110 64 Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер
6150 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен кірістер

6240 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған салымдар бойынша құрылған резервтерді 
(провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) кірістер

6240 62 Сату үшін қолда бар жəне өтеуге дейін ұсталатын бағалы 
қағаздар бойынша құрылған резервтердi (провизияларды) 
қалпына келтiруден (жоюдан) түскен кiрiстер

6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер
6280 01 Тазартылған бағалы металдарды сатып алудан кірістер
6280 05 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан кірістер
6280 07 Басқа да кірістер
6280 09 Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан кірістер
6290 09 Фьючерс мəмілелері бойынша кірістер
6290 10 Форвард мəмілелері бойынша кірістер
6290 11 Опцион мəмілелері бойынша кірістер
6290 13 Своп мəмілелері бойынша кірістер

Кт 5610 Есепті жылдағы бөлінбеген пайда (өтелмеген залал);
2) бар шығыстар сомасына:
Дт 5610 Есепті жылдағы бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)
Кт 7310 02 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы 

амортизациясына байланысты шығыстар
7310 10 Орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы 

амортизациясы бойынша шығыстар
7310 25 Сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар
7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыстар
7440 61 Сату үшін қолда бар жəне өтеуге дейін ұсталатын 

бағалы қағаздар бойынша резервтердi (провизияларды) 
қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 02 Орналастырылған салымдар бойынша резервтерді 
(провизияларды) қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 62 Сыртқы басқарудағы активтер бойынша шығыстар
7470 01 Тазартылған бағалы металдардың баланстық құны
7470 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 

көрсетілетін əділ құн бойынша есепке алынатын бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен шығыстар

7470 07 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан 
шығыстар

7470 10 Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстар
7470 27 Басқа да комиссиялық шығыстар
7470 81 Қор биржасының қызмет көрсетуі үшін комиссиялық 

шығыстар
7470 82 Брокерлік жəне дилерлік қызмет бойынша комиссиялық 

шығыстар
7480 09 Фьючерс мəмілелері бойынша шығыстар
7480 10 Форвард мəмілелері бойынша шығыстар
7480 11 Опцион мəмілелері бойынша шығыстар
7480 13 Своп мəмілелері бойынша шығыстар.».

5. «Сақтандыру жəне қайта сақтандыру операцияларының бухгал терлік 
есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 28 маусым дағы № 149 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8596 тіркел-
ген, 2013 жылғы 5 қыркүйекте «Заң газеті» газетінде № 131 (2508) жария ланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

осы қаулымен бекітілген Сақтандыру жəне қайта сақтандыру операция-
ларының бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықта:

5-тарау алып тасталсын.
6. «Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
27 наурыздағы № 47 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 15084 тіркелген, 2017 жылғы 16 мамырда нормативтік 
құқық тық актілерді Электрондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

осы қаулымен бекітілген бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру 
қағидаларына:

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Ұйымның бас кітап деңгейінде жүргізетін операциялары Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының мынадай:
«Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілері 

үшін бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» 2008 жылғы 
22 қыркүйектегі № 79  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 5348 тіркелген);

«Екінші деңгейдегі банктерде, ипотекалық ұйымдарда жəне «Қазақстанның 
Даму банкі» акционерлік қоғамында Бухгалтерлік есептің үлгі шоттар жоспа-
рын бекіту туралы» 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 (Нормативтік құқық тық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген);

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдарына жəне өзара сақтандыру қоғамдарына арналған 
бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын, Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, 
өзара жəне сақтандыру қоғамдарының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі 
нұсқаулықты бекіту туралы жəне Қазақстан Республикасының кейбір норма-
тивтік құқықтық актілеріне бухгалтерлік есеп жүргізу мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 
№ 251 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
16390 тіркелген) қаулыларымен бекітілген бухгалтерлік есептің үлгі шоттар 
жоспарына сəйкес бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетіледі.».

7. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына жəне 
сақтандыру брокерлерiне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын, 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының, сақтандыру 
брокерлерiнiң бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы 
жəне Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бухгалтерлік есеп жүргізу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 251 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16390 тіркелген, 2018 жылғы 
2 наурызда нормативтік құқықтық актілерді Эталондық бақылау банкінде 
жарияланған) қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына арналған 
бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын, Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара 
сақтандыру қоғамдарының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты 
бекіту туралы жəне Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық 
актілеріне бухгалтерлік есеп жүргізу мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы»;

1-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара 
сақтандыру қоғамдарына арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара 
сақтандыру қоғамдарының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулық;»;

осы қаулыға 1-қосымшамен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара 
сақтандыру қоғамдарына жəне сақтандыру брокерлерiне арналған бухгалтерлік 
есептің үлгі шот жоспарында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымдарына жəне өзара сақтандыру қоғамдарына арналған 
бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтан-

дыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына жəне өзара сақтандыру қоғамдарына 

арналған бухгалтерлік есептің осы үлгі шот жоспары (бұдан əрі – Шоттар 
жоспары) «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 
28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының жəне өзара сақтандыру қоғамдарының (бұдан 
əрі – ұйымдар) қаржылық есептілік элементтерін топтастыру жəне қаржылық 
есептілікті жасау үшін бухгалтерлік есеп шоттарында құндық көрсеткішпен 
ағымдағы көрсетуге арналған.»;

2-тарауда:
1-параграфта:
1050-шоттың нөмірі жəне аты алып тасталсын;
шоттар атауы 1120, 1120 01, 1120 02, 1120 03, 1120 04 жəне 1120 05 мына-

дай редакцияда жазылсын:
«1120 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 

əділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы 
активтері

1120 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы 
активтері

1120 02 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа 
мерзімді қаржы активтері бойынша дисконт

1120 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын сатып алынған қысқа 
мерзімді қаржы активтері бойынша сыйлықақы

1120 04 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы 
активтерінің əділ құнын оң түзету

1120 05 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы 
активтерінің əділ құнын теріс түзету»;

1150 05 шотынан кейін мынадай мазмұндағы 1150 06 шотпен толықтырылсын:
«1150 06 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналасты-
рылған қысқа мерзімді жинақ салымдары (бір жылға дейінгі)»;

1150 07 жəне 1150 08-шоттардың нөмірлері мен атаулары алып тасталсын;
1270 29 шотынан кейін мынадай мазмұндағы 1270 30 шотпен толықты-

рылсын:
«1270 30 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жеке-

леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналасты рылған 
қысқа мерзімді жинақ салымдар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер»;

1270 43-шоттың нөмірі жəне атауы алып тасталсын;
1290 24-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 1290 25-шотпен толықтырылсын:

«1290 25 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналасты-
рылған ағымдағы шоттар бойынша резервтер (провизиялар)»;

1360 шотынан кейін мынадай мазмұндағы 1370 жəне 1380 шоттарымен 
толықтырылсын:
«1370 Тазартылған бағалы металдар
1380 Жолдағы тазартылған бағалы металдар»;

2-параграфта:
2040 02 шотынан кейін мынадай мазмұндағы 2040 03 шотпен толықты-

рылсын:
«2040 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар»;

2040 04-шоттың нөмірі мен атауы алып тасталсын;
2170 03 шотынан кейін мынадай мазмұндағы 2170 22 шотпен толықты-

рылсын:
«2170 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ұзақ мерзімді жинақ салымдар бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер»;

2430 шотынан кейін мынадай мазмұндағы 2440, 2450, 2460 жəне 2470 шот-
тармен толықтырылсын:
«2440 Пайдалану құқығы нысанындағы активтер
2450 Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша есептелген 

амортизация
2460 Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі 

шығындар
2470 Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі 

шығындар бойынша есептелген амортизация»;
3-параграфта:

3380 02 шотынан кейін мынадай мазмұндағы 3380 24 шотпен толықты-
рылсын:
«3380 24 Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша есептелген 

пайыздық шығыстар»;
4-параграфта:

4150-шоттың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«4150 Жалдау бойынша міндеттемелер»;

5-параграфта:
5420-шоттың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«5420 Пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құрал-жабдықтарды 
жəне активтерді қайта бағалау резерві

6-параграфта:
6110 34 шотынан кейін мынадай мазмұндағы 6110 35 шотпен толықты-

рылсын:
«6110 35 Жинақ салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты 

кірістер»;
6110 42-шоттың нөмірі жəне атауы алып тасталсын;

6150 01-шоттың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«6150 01 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 

əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар құнының 
өзгеруінен түскен кірістер»;

6150 02-шоттың нөмірі жəне атауы алып тасталсын;
6150 03 жəне 6150 04 шоттардың атаулары мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«6150 03 Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша кірістер
6150 04 Басқа да қаржы құралдарының əділ құнының өзгеруінен түскен 

кірістер»;
6240 03-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 6240 04-шотпен толықтырылсын:
«6240 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша құрылған 
резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) 
түскен кірістер»;

6250 01-шоттың нөмірі жəне атауы алып тасталсын;
6250 02-шоттың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер»;
6280 01-шоттың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«6280 01 Тазартылған бағалы металдарды сатудан түскен кірістер»;

6280 03 жəне 6280 04 шоттардың нөмірлері мен атаулары алып тасталсын;
6280 05 жəне 6280 06 шоттардың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«6280 05 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен 
кірістер

6280 06 Басқа да қайта бағалаудан түскен кірістер»;
шоттардың нөмірлері мен атаулары 6290 01, 6290 02, 6290 03, 6290 04, 6290 
05, 6290 07 жəне 6290 08 алып тасталсын;

7-параграфта:
7340 шотынан кейін мынадай мазмұндағы 7350 шотпен толықтырылсын:

«7350 Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық 
шығыстар»;

7430 01-шоттың нөмірі мен атауы алып тасталсын;
7430 02-шоттың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар»;
7440 03-шоттан кейін мынадай мазмұндағы 7440 04-шотпен толықтырылсын:
«7440 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
орналастырылған ағымдағы шоттар бойынша резервтер 
(провизиялар) қалыптастыру бойынша шығыстар»;

(Жалғасы. Басы 13-23-беттерде) 
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(Жалғасы 26-бетте) 

 19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасының 
азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу мүмкіндігіне 
құжаттарды қабылдау жəне қарау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

 20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сəйкес «Санаторийлік -курорттық 
емдеу қажеттілігі туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты бекітілсін;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Дəрігерді үйге шақыру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
 10-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «10. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 
шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымданады.»;

 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары 

Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.»;

 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Дəрігердің қабылдауына жазылу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
 10-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «10. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 
шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымдануы.»;

 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Министр-

ліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.»;

 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Медициналық-санитариялық алғашқы 
көмек көрсететін медициналық ұйымға бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында:

 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
 «5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автомат-

тандырылған).»;
 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі - порталға мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтің осы стандартына қосымшаға сəйкес электрондық құжат 
форматында, тіркеу туралы хабарлама (талон).»;

 9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «9. Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген кезде мемлекеттік 

қызмет көрсету үшін қажетті құжат:
 электрондық құжат нысандағы сұраныс.
 Көрсетілетін қызметті беруші жеке басын куəландыратын құжаттар туралы 

мəліметті «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.»;

 10-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «10. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 
шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымданады.»;

 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары 

Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.»;

 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «АИТВ инфекциясының бар-жоғына 
ерікті түрде жасырын жəне міндетті түрде құпия медициналық зерттеп-қаралу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
 10-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «10. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 
шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымданады.»;

 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары 

Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде немесе көрсетілетін қызметті берушінің үй-жайларында 
орналастырылған.»;

 14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «14. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 1-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 
2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 3-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Стационарлық науқастың медициналық 
картасынан үзінді көшірме беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тында:

 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
 10-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «10. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешім-
деріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 24 мамыр     №86     Нұр-Сұлтан қаласы

«Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау және әлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 27 сәуірдегі №272 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

1. «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі №272 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11304 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 23 маусымда 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Мыналар:
 1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Дəрігерді үйге шақыру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты;
 2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Дəрігердің қабылдауына жазылу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
 3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Медициналық-санитариялық алғаш-

қы көмек көрсететін медициналық ұйымға бекіту» мемлекеттік көрсеті летін 
қызмет стандарты;

 4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «АИТВ инфекциясының бар-жоғына 
ерікті түрде жасырын жəне міндетті түрде құпия медициналық зерттеп-қаралу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

 5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Туберкулезге қарсы ұйымнан 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

 6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Психоневрологиялық ұйымнан 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

 7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес «Наркологиялық ұйымнан анықтама 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

 8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес «Стационарлық науқастың меди-
циналық картасынан үзінді көшірме беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты;

 9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес «Медициналық-санитариялық 
алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты;

 10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес «Еңбекке уақытша жарамсыздық 
парағын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

 11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес «Еңбекке уақытша жарамсыздық 
туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

 12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес «Транспланттау мақсатында 
азаматтан қайтыс болғаннан кейін оның тіндерін жəне (немесе) ағзаларын 
(ағзалардың бөліктерін) алу мүмкіндігі туралы көзі тірісінде еркін көңіл білдіруіне 
келісім беру жəне қайтарып алуды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты;

13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес «Алдын ала міндетті медициналық 
қарап - тексеруден өту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

 14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес «Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру аударымдарының жəне (немесе) жарналардың аударылған 
сомалары туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

 15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес «Медициналық көрсетілетін 
қызметтерді тұтынушы ретінде міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесіне қатысуы туралы анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты;

 16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес «Жедел медициналық көмек 
көрсету» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

 17) осы бұйрыққа 17-қосымшаға сəйкес «Емдеуге жатқызу бюросы порталы 
арқылы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
пациенттерге стационарға емделуге жатқызуға жолдама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты;

 18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сəйкес «Көлік құралын басқаруға рұқсат 
алу туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 14 қазан           №172         Алматы қаласы

«Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы 
ақпаратты есепке алу және ашу» 33 бухгалтерлік 

есеп стандартын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2014 жылғы 16 шілдедегі №137 қаулысына
өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 
наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына сəйкес бағалы қағаздар 
нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардағы бухгалтерлік 
есепті жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке 
алу жəне ашу» 33 бухгалтерлік есеп стандартын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 137 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
9735 болып тіркелген, 2014 жылғы 7 қарашада «Заң газеті» газетінде № 169 
(2563) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Брокерлік қызмет бойынша операциялар 
туралы ақпаратты есепке алу жəне ашу» 33 бухгалтерлік есеп стандартында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Мақсаты жəне қолданылу аясы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы «Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы ақпаратты 

есепке алу жəне ашу» 33 бухгалтерлік есеп стандарты (бұдан əрі – Стан-
дарт) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 
наурыз дағы, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 
28 ақпандағы Қазақстан Республикасының заңдарына, «Бағалы қағаз дар 
нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағида-
ларын, брокердің жəне (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу 

тəртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9249 болып тіркелген) бекітілген Бағалы 
қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру 
қағидаларына, брокердің жəне (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу 
тəртібіне сəйкес əзірленді жəне бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті 
жүзеге асыратын ұйымның (бұдан əрі – брокер) қаржылық есептілікті жасаған 
кезде қолдануына арналған.»;

2 жəне 3-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Стандартта пайдаланылатын ұғымдар»;
«3-тарау. Есепке алу жəне бастапқы тану»;
8-тармақтың екінші жəне үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер брокерлік қызмет көрсету туралы шарт талаптарына сəйкес осы 

тармақтың бірінші бөлігінде көзделген клиенттен қабылданған ақшаны 
брокердің меншікті бухгалтерлік балансында актив ретінде тану критерийлерінің 
жиынтығында орындалса, онда клиенттен қабылданған ақша баланстық шот-
тарда көрсетіледі жəне брокердің меншікті бухгалтерлік балансында меншікті 
активтер ретінде танылады.

Егер брокерлік қызмет көрсету туралы шарт талаптарына сəйкес осы 
тармақтың бірінші бөлігінде көзделген клиенттен қабылданған ақшаны 
брокердің меншікті бухгалтерлік балансында актив ретінде тану критерийлерінің 
жиынтығында орындалмаса, онда клиенттен қабылданған ақша баланстық 
шоттарда көрсетілмейді жəне брокердің меншікті бухгалтерлік балансында 
меншікті активтері ретінде танылмайды.»;

4 жəне 5-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Брокерлік қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуден 

кірістер (шығыстар)»;
«5-тарау. Ақпаратты ашу»;
6-тарау алып тасталсын.
2. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) Қазақстан Республика-

сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Қасенов А.С.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 

Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 

департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне 
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз 
қызметі (Адамбаева Ə.Р.) 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 Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы       
23 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№19505 болып енгізілді. 

7470 01-шоттың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«7470 01 Тазартылған бағалы металдардың баланстық құны»;

7470 03 шот атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«7470 03 Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 

əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар құнының 
өзгеруінен болған шығыстар»;

7470 04 жəне 7470 05-шоттардың нөмірлері мен атаулары алып тасталсын;
7470 06, 7470 07 жəне 7470 08-шоттардың атаулары мынадай редакцияда 

жазылсын:
«7470 06 Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша шығыстар
7470 07 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан шығыстар
7470 08 Басқа да қайта бағалаудан болған шығыстар»;
шоттардың нөмірлері мен атаулары 7480 01, 7480 02, 7480 03, 7480 04, 7480 
05, 7480 07 жəне 7480 08 алып тасталсын;

7480 14 шоттан кейін мынадай мазмұндағы 7490, 7490 01, 7490 02, 7490 
03, 7490 04 жəне 7490 05 шоттармен толықтырылсын:
«7490 Амортизациялық шығыстар
7490 01 Пайдалану құқығы түріндегі негізгі құралдар мен активтердің 

амортизациясы бойынша шығыстар
7490 02 Пайдалану құқығы нысанындағы активтер бойынша күрделі 

шығындардың амортизациясы бойынша шығыстар
7490 03 Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы 

бойынша шығыстар
7490 04 Барлау жəне бағалау активтерінің амортизациясы бойынша 

шығыстар
7490 05 Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы 

бойынша шығыстар»;
10-параграфта:

1830 04 жəне 1830 05-шоттардың атаулары мынадай редакцияда жазыл-
сын:
«1830 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан кірістер
1830 05 Бағамдық айырма бойынша кірістер»;

1830 06 жəне 1830 07-шоттардың нөмірлері мен атаулары алып тасталсын;
1830 09-шоттың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«1830 09 Туынды қаржы құралдарымен мəмілелерді қайта бағалаудан 
болған кіріс»;

1830 10-шоттың нөмірі мен атауы алып тасталсын;
1840 04 жəне 1840 05-шоттарының аттары мынадай редакцияда жазылсын:

«1840 04 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болған 
шығыстар

1840 05 Бағамдық айырма бойынша шығыстар»;
1840 06 жəне 1840 07-шоттардың нөмірлері мен атаулары алып тасталсын;

1840 09-шоттың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«1840 09 Туынды қаржы құралдарымен мəмілелерді қайта бағалаудан 

болған шығыс»;
1840 10-шоттың нөмірі мен атаулары алып тасталсын;

3-тарауда:
1-параграфта:
1050-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
1110 23-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: қарызды өтеу сомасының нақты берілген қысқа мерзімді 

қарыздың сомасынан асып кету түріндегі дисконттың сомаларын  (мəміле 
бойынша шығындарды қосқанда), тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін 
пайдалана отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын, 
нарықтық емес пайыздық мөлшерлемесі бойынша қысқа мерзімді қарыз беруге 
байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша қарызды өтеу сомасының нақты берілген қысқа 
мерзімді қарыздың сомасынан асып кету түрінде дисконттың сомасы, тиімді 
тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып пайыздық кірістерді 
тануға байланысты түзету сомасы, нарықтық емес пайыз мөлшерлемесі 
бойынша қысқа мерзімді қарыз беруге байланысты түзету сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша берілген қысқа мерзімді қарыз бойынша 
амортизация сомасы жəне (немесе) дисконтты есептен шығару жазылады.»;

1110 24-шоттың сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мақсаты: нақты берілген қысқа мерзімді қарыз сомасының (мəміле 

бойынша шығындарды қосқанда) қарызды өтеу сомасынан (сыйлықақы) асып 
кету сомаларын, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып 
пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша нақты берілген қысқа мерзімді қарыз сомасының 
(мəміле бойынша шығындарды қосқанда) қарызды өтеу сомасынан 
(сыйлықақы) асып кету сомасы, тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана 
отырып пайыздық кірістерді тануға байланысты түзету сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша берілген қысқа мерзімді қарыз бойынша 
амортизация сомасы жəне (немесе) сыйлықақы есептен шығару жазылады»;

шоттардың атауы мен сипаттамасы 1120 01, 1120 02, 1120 03, 1120 04 
жəне 1120 05 мынадай редакцияда жазылсын:

«1120 01 «Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құн бойынша бағаланатын есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы 
активтері» (актив).

Мақсаты: одан əрі өткізу жəне кіріс алу мақсатында сатып алынған қысқа 
мерзімді қаржы активтерінің номиналдық құнын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында 
көрсетілетін əділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржы 
активінің номиналдық құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша қысқа мерзімді қаржы активі өткізілген, басқа 
санатқа ауыстырылған, сондай-ақ төлем мерзімі өтіп кеткен кезде оның 
номиналдық құнын есептен шығару жазылады.

(Жалғасы бар) 

(Жалғасы. Басы 13-24-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 25-бетте) 

(Жалғасы 27-бетте) 

стан дартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымданады.»;

 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары 

Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде немесе көрсетілетін қызметті берушінің үй-жайларында 
орналастырылған.»;

 14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «13. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Медициналық-санитариялық алғашқы 
көмек көрсететін медициналық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет стандартында:

 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
 10-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «10. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешім-
деріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымданады.»;

 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары 

Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.»;

 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «13. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
 10-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «10. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешім-
деріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымданады.»;

 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары 

Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде немесе көрсетілетін қызметті берушінің үй-жайларында 
орналастырылған.»;

 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «13. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
 10-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «10. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 
шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымданады.»;

 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары 

Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.»;

 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «13. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Транспланттау мақсатында азаматтан 
қайтыс болғаннан кейін оның тіндерін жəне (немесе) ағзаларын (ағзалардың 
бөліктерін) алу мүмкіндігі туралы көзі тірісінде еркін көңіл білдіруіне келісім беру 
немесе қайтарып алуды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
 10-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «10. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 
шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымдануы.»;

 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Министр-

ліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қыз меттер» бөлімінде, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент 
қалалары денсаулық сақтау басқармаларының интернет-ресурстарында 
орналас тырылған.»;

 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Алдын ала міндетті медициналық қарап-
тексеруден өту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
 11-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «11. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешім-
деріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымдануы.»;

 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары 

Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент 
қалалары денсаулық сақтау басқармаларының интернет-ресурстарында 
сондай-ақ медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық 
ұйымдардың интернет-ресурстарында орналастырылған.»;

 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жедел медициналық көмек көрсету» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – тəулік бойы.»;
 10-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «10. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 
шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымдануы.»;

 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «12. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары 

Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.»;

 13-тармақ алып тасталсын;
 14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «14. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Емдеуге жатқызу бюросы порталы 
арқылы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
пациенттерге стационарға емделуге жатқызуға жолдама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

 4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
 көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды 

берген сəттен бастап - 1 жұмыс күні ішінде («Стационарлық көмек көрсету 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі №761 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12204 болып 
тіркелген) бекітілген стационарлық көмек беру қағидаларына (бұдан əрі - 
Қағидалар) сəйкес көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге 
мəліметтерді тапсырудың ең жоғары рұқсат етілген уақыты - 30 минут;

 қызмет көрсетудің ең жоғары рұқсат етілген уақыты -1 жұмыс күн ішінде 
(Қағидаларға сəйкес).»;

 11-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «11. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешім-
деріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымдануы.»;

 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Министр-

ліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.»;

 14 жəне 15 - тармақтар алып тасталсын;
 16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Көлік құралын басқаруға рұқсат алу 
туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

 4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
 көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды 

берген сəттен бастап - 1 жұмыс күні ішінде;
 көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың 

пакетін тапсыру үшін күтудің ең жоғары рұқсат етілген уақыты - 5 минутқа дейін;
 көрсетілген қызметті берушіге қызмет көрсетудің ең жоғары рұқсат етілген 

уақыты - 1 жұмыс күн ішінде.
 9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті құжаттар: тікелей жүгінген кезде сəйкестендіру үшін 
жеке басын куəландыратын құжат, сондай-ақ «Көлік құралдарын басқару 
құқығын алуға үміткер адамды медициналық қарап тексеруден, механикалық 
көлік құралдары жүргізушісін қайта медициналық қарап тексеруден өткізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің 2013 жылғы 20 наурыздағы №166 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8437 болып тіркелген) 
бекітілген Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамды 
медициналық қарап тексеруден, механикалық көлік құралдары жүргізушісін 
қайта медициналық қарап тексеруден өткізу қағидаларына (бұдан əрі-
Қағидалар) сəйкес медициналық қарап тексеру нəтижелері.»;

 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін:
 1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

алу үшін ұсынған құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) нақты еместігін анықтау;

 2) көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағымен көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық 
емес пакетін жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған 
жағдайларда;

 3) Қағидаларға сəйкес медициналық қарап - тексерудің теріс нəтижесі 
негізі болып табылады.»;

 11-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
 «11. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 
шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымдануы.»;

 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары 

Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.»;

 14 жəне 15 - тармақтар алып тасталсын;
 16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық 

қызметтің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.»;

 осы бұйрыққа 4 жəне 5-қосымшаларға сəйкес 19 жəне 20-қосымшалармен 
толықтырылсын.

 2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық 
көмекті ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

 1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркеуді;

 2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он 
күннің ішінде қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі 
оның көшірмесін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
Эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне қосу үшін «Қазақстан 
Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

 3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

 4) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі депар-
та ментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шара-
лардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау вице-министрі О. А. Əбішевке жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 24 мамырдағы №86 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі №272 бұйрығына 5-қосымша

«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
 3. Мемлекеттік қызметті денсаулық сақтау ұйымдары (бұдан əрі - 

көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
 Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесімен 

өтініштерді қабылдау жəне көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерін беру 
www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі - портал) арқылы 
жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
 4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
 1) құжаттардың пакетін порталға тапсырған сəттен бастап – 30 (отыз) 

минут;
 2) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 

(он бес) минут;
 3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
 5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автомат-

тандырылған).
 6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық түрдегі нысанда 
диспансерлік есепте тұратыны/тұрмайтыны туралы анықтама.

 Анықтама «Туберкулезбен ауыратын науқастардың ұлттық тіркелімі» 
деректер базасында тексеруден кейін беріледі.

 Анықтаманың жарамдылық мерзімі – күнтізбелік 10 күн.
 7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
 8. Жұмыс кестесі:
 портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 

үзілістерді қоспағанда тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының еңбек кодексіне сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне 
мемлекеттік қызметтерді көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге 
асырылады).

 9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін порталға қажетті құжат:

 электрондық құжат нысандағы сұрату.
 Көрсетілетін қызметті беруші жеке басын куəландыратын құжаттар туралы 

мəліметті «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

 10. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу 
үшін ұсынған құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің (мəлімет-
тердің) нақты еместігін анықтау мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту 
негіз болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның 
лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 

шағымдану тəртібі
 11. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешім-
деріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымданады.

 Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға 
жауап алу мерзімі мен орны (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) көрсетіле отырып, 
шағымның тіркелуі, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің 
кеңесінде оның қабылданғанын растау болып табылады. Шағым тіркелгеннен 
кейін жауапты орындаушыны айқындау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.

 Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға 
жатады. Көрсетілетін қызметті берушіге шағымды қарау нəтижелері туралы 
дəлелді жауап почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесіне қолма-қол беріледі.

 Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда 
көрсетілген қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау 
жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағымымен жүгіне алады.

 Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілген қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

 12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілген қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін 
қызметті

 13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Министр-
ліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде немесе көрсетілетін қызметті берушінің үй-жайларында 
орналастырылған.

 14. Көрсетілген қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы арқылы мемлекеттік қызмет 
көрсету тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

 15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 
қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
Анықтама/Справка

 Туберкулезге қарсы ұйымнан/ с противотуберкулезной организации
 ____________________________________________________________
 азаматқа берілді/Выдана гр-ну (гр-ке) 
 (көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ə.(болған жағдайда) жəне туған күні) 
 (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) и дата рождения 
 услугополучателя);
____________________________________________________________
 Ол «Туберкулезбен ауыратын науқастардың ұлттық тіркелімінің» деректері 
 бойынша диспансерлік есепте тұрмайды (немесе тұрады, бұл жағдайда 

есепке қойылған күні мен диагнозы көрсетіледі)/В том, что он (она) по данным 
 «Национальный регистр больных туберкулезом» на диспансерном учете 

не состоит (или состоит, в этом случае указать дату постановки на учет и 
диагноз);

 ____________________________________________________________
 Фтизиатр дəрігердің Т.А.Ə.(болған жағдайда), қолы/

Фамилия, Имя, Отчество 

 (при его наличии) врача-фтизиатра, подпись ________________________

 Жоғары жағында анықтаманы берген көрсетілген қызметті берушінің мөр-
таңбасы қойылады/

Вверху ставится штамп услугодателя, выдавшего справку.
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(Жалғасы. Басы 25-26-беттерде) 

(Соңы 28-бетте) 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 24 мамырдағы №86 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі №272 бұйрығына 6-қосымша

«Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
 3. Мемлекеттік қызметті денсаулық сақтау ұйымдары (бұдан əрі - көрсе-

тілетін қызметті беруші) көрсетеді.
 Мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштерді қабылдау жəне олардың 

нəтижелерін беру:
 1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммер-

циялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
 2) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) 

арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
 «4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
 1) құжатты Мемлекеттік корпорацияға тапсырған сəттен бастап жəне 

порталға жүгінген кезде – 30 (отыз) минут;
 2) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 

(он бес) минут;
 3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.
 5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтан-

дырылған) жəне (немесе) қағаз түрінде.
 6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат түріндегі нысанда 
диспансерлік есепте тұратыны/тұрмайтыны туралы анықтама.

 Анықтама «Психикалық науқастардың тіркелімі» деректер базасында 
тексеруден кейін беріледі.

 7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі;
 8. Жұмыс кестесі:
 1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма 
аралығында үзіліссіз сағат 9.00-ден бастап 17.00-ге дейін.

 2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңна-
масына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – сенбі 
аралығында түскі үзіліссіз, сағат 9-00-ден 20-00-ге дейін (сенбі күні сағат 9.00 
–ден 16.00-ге дейін) белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес;

 Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызмет алушының таңдауы бойынша 
«электрондық кезек» тəртібінде, не жеделдетіп қызмет көрсетусіз «электрондық 
үкімет» веп-порталы арқылы электрондық кезекті броньдау жолымен жүзеге 
асырылады;

 3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқ талғаннан кейін жəне Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтінішті қабылдау жəне 
мемле кеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге 
асырылады).

 9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген 
кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар: 

 1) Мемлекеттік корпорацияда:
 жеке басын сəйкестендіру үшін жеке басын куəландыратын құжат;
 заңды өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (кəмелетке толмағандар үшін);
 қамқоршылықты растайтын құжат (əрекет етуге қабілетсіздік деп сотпен 

танылған тұлға үшін);
 2) портал:
 электрондық құжат нысандағы сұрату.
 Көрсетілетін қызметті беруші жеке басын куəландыратын құжаттар туралы 

мəліметті «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

 10. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алу үшін ұсынған құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) анық еместігін анықтау мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту үшін негіз болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның 
лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 

шағымдану тəртібі
 11. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешім-
деріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тының 12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр - Сұлтан қаласы, 
Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымданады.

 Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға 
жауап алу мерзімі мен орны (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) көрсетіле отырып, 
шағымның тіркелуі, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің 
кеңесінде оның қабылданғанын растау болып табылады. Шағым тіркелгеннен 
кейін жауапты орындаушыны айқындау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.

 Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға 
жатады. Көрсетілетін қызметті берушіге шағымды қарау нəтижелері туралы 
дəлелді жауап почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесіне қолма-қол беріледі.

 Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда 
көрсетілген қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау 
жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағымымен жүгіне алады.

 Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілген қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

 12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілген қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін 
қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар
 13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Министр-

ліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттер» бөлімінде немесе көрсетілетін қызметті берушінің үй-жайларында 
орналастырылған.

 14. Көрсетілген қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы арқылы мемлекеттік қызмет 
көрсету тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

 15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 
қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
АНЫҚТАМА СПРАВКА

 
Берілген күні/ дата выдачи _____________________________________
 1. ТАƏ/ФИО (при его наличии)
 ____________________________________________________________
 1-1. ЖСН/ИИН_______________________________________________
 2. Туған күні/дата рождения:_____күні/число______айы/месяц______ 

жылы/год.
 3. Мекенжайы/адрес (место постоянного жительства):
 ____________________________________________________________

 4. Диспансерлік есепте: тұрады/тұрмайды/На диспансерном учете: 
состоит/не состоит;

 Мөрдің орны/Место печати
 ____________________________________________________________
 Анықтама берген дəрігердің ТАƏ, Қолы/Фамилия, имя, отчество 
 (при его наличии) врача, выдавшего справку, 
 подпись________________________________________
 Күні, жылы /Дата, год «____» ___________________________________
 Берілген күні/Дата выдачи _____________________________________

«Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
20 __ жылғы «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» 

мемлекеттік қызмет көрсетуді тіркеу журналы

Р/с Өтініш 
берген 
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алушының 
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ы
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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 24 мамырдағы №86 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі №272 бұйрығына 7-қосымша

«Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
 3. Мемлекеттік қызметті денсаулық сақтау ұйымдары (бұдан əрі - 

көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
 Мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштерді қабылдау жəне олардың 

нəтижелерін беру:
 1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерция-

лық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
 2) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) 

арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
 4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
 1) құжатты Мемлекеттік корпорацияға тапсырған сəттен бастап жəне 

порталға жүгінген кезде – 30 (отыз) минут;
 2) құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 

(он бес) минут;
 3) көрсетілген қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ 

уақыты – 30 (отыз) минут.
 5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтан-

дырылған) жəне (немесе) қағаз түрінде;
 6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат түріндегі нысанда 
диспансерлік есепте тұратыны/тұрмайтыны туралы анықтама.

 Анықтама «Наркологиялық науқастардың тіркелімі» деректер базасында 
тексеруден кейін беріледі.

 7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі;
 8. Жұмыс кестесі:
 1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма 
аралығында үзіліссіз сағат 9.00-ден бастап 17.00-ге дейін.

 2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңна-
масына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – сенбі 
аралығында түскі үзіліссіз, сағат 9-00-ден 20-00-ге дейін (сенбі күні сағат 9.00 
–ден 16.00-ге дейін) белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес;

 Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызмет алушының таңдауы бойынша 
«электрондық кезек» тəртібінде, не жеделдетіп қызмет көрсетусіз «электрондық 
үкімет» веп-порталы арқылы электрондық кезекті броньдау жолымен жүзеге 
асырылады;

 3) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін жəне Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтінішті қабылдау жəне 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге 
асырылады).

 9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген 
кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар:

 1) Мемлекеттік корпорацияға:
 жеке басын сəйкестендіру үшін жеке басын куəландыратын құжат;
 заңды өкілдің өкілеттігін растайтын құжат (кəмелетке толмағандар үшін);
 қамқоршылықты растайтын құжат (сотпен əрекетке қабілетсіз деп танылған 

адамдар үшін);
 2) порталға:
 электрондық құжат нысандағы сұрату.
 Көрсетілетін қызметті беруші жеке басын куəландыратын құжаттар туралы 

мəліметті «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

 10. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алу үшін ұсынған құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) анық еместігін анықтауы мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту үшін негіз болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның
лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 

шағымдану тəртібі
 «11. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешім-
деріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне): мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тының 13-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр - Сұлтан қаласы, 
Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымданады.

 Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға 
жауап алу мерзімі мен орны (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) көрсетіле отырып, 
шағымның тіркелуі, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің 
кеңесінде оның қабылданғанын растау болып табылады. Шағым тіркелгеннен 
кейін жауапты орындаушыны айқындау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.

 Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға 
жатады. Көрсетілетін қызметті берушіге шағымды қарау нəтижелері туралы 
дəлелді жауап почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесіне қолма-қол беріледі. 

 Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда 
көрсетілген қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау 
жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағымымен жүгіне алады.

 Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілген қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

 12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілген қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін 
қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар
 13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары 

Министр ліктің www.dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде немесе көрсетілетін қызметті берушінің үй-жайларында 
орналастырылған.

 14. Көрсетілген қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы арқылы мемлекеттік қызмет 
көрсету тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

 15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 
қызметінің байланыс телефондары Министрліктің www.dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  стандартына 1-қосымша

Нысан
АНЫҚТАМА СПРАВКА

 Берілген күні/ дата выдачи _____________________________________
 1. ТАƏ/ФИО (при его наличии)
 ____________________________________________________________
 1-1. ЖСН/ИИН _______________________________________________
 2. Туған күні/дата рождения:_____күні/число______айы/месяц______ 

жылы/год.
 3. Мекенжайы/адрес (место постоянного жительства):
 ____________________________________________________________
 4. Диспансерлік есепте: тұрады/тұрмайды/На диспансерном учете: 

состоит/не состоит;
 Мөрдің орны/Место печати
 ____________________________________________________________
 Анықтама берген дəрігердің ТАƏ, Қолы/Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) врача, выдавшего справку, подпись
________________________________________
 Күні, жылы /Дата, год «____» ___________________________________
 Берілген күні/Дата выдачи _____________________________________

«Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

20 __ жылғы «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 
қызмет көрсетуді тіркеу журналы
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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 24 мамырдағы №86 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі №272 бұйрығына 19-қосымша

«Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен 
шетелге емделуге жіберу мүмкіндігіне құжаттарды қабылдау жəне 

қарау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен 

шетелге емделуге жіберу мүмкіндігіне құжаттарды қабылдау жəне қарау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

 3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы 
жəне Шымкент қалаларының жергілікті атқару органдары (ЖАО) көрсетеді.

 Мемлекеттік қызметті көрсетуге өтініштерді қабылдау жəне олардың 
нəтижелерін беру денсаулық сақтау субъектілері (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
 4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
 көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мəліметтерді 

берген сəттен бастап – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
 көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мəліметтерді 

тапсырудың ең жоғары рұқсат етілген уақыты – 30 минут;
 қызмет көрсетудің ең жоғары рұқсат етілген уақыты – 2 (екі) жұмыс күн 

ішінде.
 5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз.
 6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтің стандартына 1-қосымшаға сəйкес пациентті бюджет қаражаты 
есебінен шетелге емделуге жіберу үшін республикалық денсаулық сақтау 
ұйымының қорытындысы (бұдан əрі - қорытынды).

 Қорытынды «Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты 
есебінен шетелге емделуге жіберу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 30 маусымдағы №544 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11795 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан 
Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге 
жіберу қағидаларына (бұдан əрі - Қағидалар) сəйкес жүзеге асырылады.

 7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
 8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі - 2015 жылғы 23 қара-

шадағы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс 
жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 
14.30-ге дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

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

 1) еркін нысандағы өтініш;
 2) жеке басын сəйкестендіру үшін жеке басын куəландыратын құжат;
 3) пациенттің сырқатнамасынан үзінді көшірме (жарамдылық мерзімі 

кемінде 30 (отыз) жұмыс күні.)»;
 10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін:
 1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті 

алушының ұсынған құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) нақты еместігін белгілеуі;

 2) көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағымен көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық 
емес топтамасын жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды 
ұсынған жағдайларда негізі болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның
лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 

шағымдану тəртібі
 11. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қыз-

метті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекетіне (əрекетсіздігіне) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мəңгілік 
Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы бойынша 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының атына шағым 
беру арқылы шағымданады.

 Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға 
жауап алу мерзімі мен орны (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) көрсетіле отырып, 
шағымның тіркелуі, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің 
кеңесінде оның қабылданғанын растау болып табылады. Шағым тіркелгеннен 
кейін жауапты орындаушыны айқындау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.

 Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға 
жатады. Көрсетілетін қызметті берушіге шағымды қарау нəтижелері туралы 
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(Соңы. Басы 25-27-беттерде) 

дəлелді жауап почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесіне қолма-қол беріледі.

 Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда 
көрсетілген қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау 
жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағымымен жүгіне алады.

 Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілген қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

 12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілген қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

 4-тарау. Мемлекеттік, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін 
қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар
 13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Министр-

ліктің dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 
бөлімінде орналастырылған.

 14. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық 
қызметтің байланыс телефондары Министрліктің dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты  есебінен 
шетелге емделуге жіберу мүмкіндігіне құжаттарды қабылдау жəне қарау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Бюджет қаражаты есебінен пациентті шетелде емделуге жіберу туралы 
республикалық денсаулық сақтау ұйымының қорытындысы

 
1. ТАƏ (ол болған жағдайда)/ ФИО (при его наличии)
 ____________________________________________________________
 2. ЖСН / ИНН ________________________________________________
 3. Туған күні/дата рождения: ___________________________________
 4. Мекенжайы/Адрес (место жительства):
 ____________________________________________________________
 5. Толық клиникалық диагнозы/ полный клинический диагноз:
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 6. Қосалқы диагнозы/сопутствующий диагноз:
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 7. Ұсынылған емдеу (нақты манипуляцияны көрсетіңіз)/ 
 Рекомендуемое лечение (указать конкретно манипуляцию): 
 ____________________________________________________________
 8. Шетелге емделуге науқасты жіберу қажеттілігі туралы шешім: 
қажет/ қажет емес; 
 Решение о необходимости направления пациента на лечение за рубеж 
 нуждается/не нуждается:
 ____________________________________________________________
 9. Бұл технология Қазақстан Республикасының кез келген медициналық 

ұйымында жүзеге асырылмайтынын растау /Подтверждение, что данная 
технология  не выполняется ни в одной медицинской организации Республики 
Казахстан

 ____________________________________________________________
 10. Емдеудің күтілетін əсері /Ожидаемый эффект лечения;
 ____________________________________________________________
 11. Ағзалар мен тіндерді транспланттау үшін жіберілген жағдайда донор-

лардың бар-жоқтығы туралы ақпарат/ 
В случае направления на трансплантацию органов и тканей прилагаются 

сведения о наличии/отсутствии доноров:
 1. Үлгілеу деректері (қоса беріледі) - иə/жоқ; данные типирования 
 (прилагаются) – да/нет:
 ____________________________________________________________
 2. Туыстық донорлардың жоқтығын растайтын деректер
(қоса беріледі) - иə/жоқ; 
 данные, подтверждающие отсутствие родственных доноров (прилагаются) 
 да/нет_______________________________________________________
 3. Донорлардың елде жоқтығын растайтын деректер 
(қоса беріледі) - иə/жоқ; данные, 
 подтверждающие отсутствие доноров в стране (прилагаются) да/нет: 
 ____________________________________________________________
 4. Халықаралық тізілімде алдын ала іздеу деректері 
(қоса беріледі) - иə / жоқ; 
 Данные предварительного поиска в международных регистрах
(прилагаются) да/нет:
 ____________________________________________________________
 12. Қорытынды жасалған күні/дата заполнения заключения;
 ____________________________________________________________

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 24 мамырдағы №86 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі №272 бұйрығына 20 – қосымша

«Санаторийлік-курорттық емдеу қажеттілігі туралы қорытынды беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Санаторийлік-курорттық емдеу қажеттілігі туралы қорытынды беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
 3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Нұр - Сұлтан, Алматы 

жəне Шымкент қалаларының жергілікті атқару органдары (ЖАО) (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

 Мемлекеттік қызметті көрсетуге өтініштерді қабылдау жəне нəтижелерін 
беру көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
 4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
 көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды 

берген сəттен бастап – 1 жұмыс күні ішінде;
 көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мəліметтерді 

тапсырудың ең жоғары рұқсат етілген уақыты – 30 минут;
 қызмет көрсетудің ең жоғары рұқсат етілген уақыты – 1 жұмыс күн ішінде.
 5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз.
 6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтің стандартына 1-қосымшаға сəйкес «Денсаулық сақтау ұйымдарының 
бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) бекітілген №072/е 
нысаны бойынша берілген санаторийлік - курорттық картасы.

 7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
 8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі - 2015 жылғы 23 

қарашадағы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс 
жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 13.00-ден 
14.30-ге дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

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

 еркін нысандағы өтініш;
 тікелей жүгінген кезде сəйкестендіру үшін жеке басын куəландыратын 

құжат;
 клиникалық, зертханалық, рентгенологиялық жəне басқа зерттеулер 

нəтижесі.
 10. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті 

алушының ұсынған құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) нақты еместігін белгілеуі мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту үшін негіз болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның
лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 

шағымдану тəртібі
 11. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешім-
деріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тының 12-тармағында көрсетілген мекенжай не 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, 
Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, Министрліктер үйі, №5 кіреберіс мекенжайы 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрлік басшысының 
атына шағым беру арқылы шағымданады.

 Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға 
жауап алу мерзімі мен орны (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) көрсетіле отырып, 
шағымның тіркелуі, көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің 
кеңесінде оның қабылданғанын растау болып табылады. Шағым тіркелгеннен 
кейін жауапты орындаушыны айқындау жəне тиісті шаралар қабылдау үшін 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің басшысына жіберіледі.

 Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға 
жатады. Көрсетілетін қызметті берушіге шағымды қарау нəтижелері туралы 
дəлелді жауап почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесіне қолма-қол беріледі.

 Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда 
көрсетілген қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау 
жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағымымен жүгіне алады.

 Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілген қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

 12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілген қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін 
қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар
 13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Министр-

ліктің dsm.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 
бөлімінде орналастырылған.

 14. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық 
қызметтің байланыс телефондары Министрліктің dsm.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Приложение 1 к стандарту государственной услуги 
«Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении»

Форма
 САНАТОРИЙЛІК-КУРОРТТЫҚ КАРТА
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ КАРТА

 №___________________________
 20____ жылғы (года)___________________
 ____________________________________________________________
 Санаторийлік немесе амбулаториялық-курстық емделуге жолдау қағазын 

көрсеткенде беріледі. 
 Бұл картасыз жолдау қағазы күшіне енбейді/Выдается при предъявлении 

путевки на санаторное или амбулаторно-курсовое лечение. Без настоящей 
карты путевка недействительна.

 ____________________________________________________________
 Карта берген емдеу ұйымының мекенжайы/Адрес и телефон лечебной 

организации, выдавшей карту:
 Код КАТО ___________________________________________________
 Облыс/область _______________________________________________
 Аудан/район _________________________________________________
 Қала/город __________________________________________________
 Көше/улица __________________________________________________
 Емдеуші дəрігердің тегі, аты, əкесінің аты/Фамилия, имя, отчество 

лечащего врача)__________________________________________________
____________________________________________________________
 1. Науқастың ТАƏ (ФИО больного (полностью))
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Жынысы: ер, əйел (астын сызыңыз), туған жылы/
Пол: муж., жен., (подчеркнуть), дата рождения
 ____________________________________________________________
 Үйінің мекенжайы мен телефоны/Домашний адрес и телефон
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 2. Оқу (жұмыс) орны (Место учебы (работы)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 3. Лауазымы/Занимаемая должность
 ____________________________________
 БАЛАЛАР БЛОГІ (0-17 жасты қоса алғанда)
 ДЕТСКИЙ БЛОК (0-17 лет включительно)
 Ата-анасының жұмыс орны мен телефоны/Место работы родителей и 

телефон
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 1. Анамнез: туғандағы салмағы, даму ерекшеліктері, қандай аурулармен 

ауырды (неше жасында)/Анамнез: вес при рождении, особенности развития, 
перенесенные заболевания (в каком возрасте)

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 2. Тұқым қуалаушылығы/Наследственность
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 3. Профилактикалық екпелері (уақытын көрсетіңіз)/Профилактические 

прививки  (указать даты)
________________________________________________________
____________________________________________________________
 4. Осы ауруының анамнезі: неше жасынан ауырады, ерекшеліктері мен 

ағымының сипаттамасы, асқыну жиіліктері, соңғы асқынуы, жүргізілген емдеу 
шаралары (оның ішінде қайталануға қарсы), санаториялық-курорттық емдеу 
жүргізілді ме, қанша рет, қайда жəне қашан/Анамнез настоящего заболевания: 
с какого возраста болен, особенности и характер течения, частота обострений, 
дата последнего обострения, проводимое лечение (в т.ч. противорецидивное) 
указать пользовался ли санаторно-курортным лечением, сколько раз, 

 где и когда)__________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 5. Қазіргі уақыттағы шағымдар/Жалобы в настоящее время __________
 ____________________________________________________________
 6. Объективті қарау деректері/Данные объективного осмотра
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 7. Зертханалық, рентгенологиялық жəне басқа зерттеулер деректері (күні)
 /Данные лабораторного, рентгенологического и др. исследований (даты)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Негізгі диагнозы/Диагноз основной
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Қосалқы сырқаттары/Сопутствующие заболевания
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

Мөр орны
Место 
печати

Емдеуші дəрігердің қолы/
Подпись лечащего врача
________________________________________________
Бөлімше менгерушісінің қолы/Подпись заведующей 
отделением______________________________________

 Санаторийлік іріктеу комиссияның қорытындысы/ Заключение санаторно-
отборочной комиссии)_____________________________________________

 ____________________________________________________________
 Негізгі диагнозы/Диагноз основной
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Қосалқы сырқаттары/Сопутствующие заболевания
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Ұсынылған санаторийлік-курорттық емделу/Рекомендуемое санаторно-

курортное лечение___________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

Мөр 
орны
Место 
печати

Төраға/Председате
ль____________________________________
Комиссия мүшелері/Члены 
комиссии_______________________
Күні/Дата____________________________________________
__
күні, айы, жылы/число, месяц, год_________________________

Бұл карта барлық бағандары айқын толтырылып, қойылған қолдар анық, 
мөрі басылған жағдайда ғана күшіне енеді. Карта 2 ай мерзімі ішінде күшінде/
Данная карта заполняется при условии четкого заполнения всех граф, 
разборчивых подписей,  наличия печатей. Срок действия карты 2 месяца.

 Нысанының міндетті қосалқы парағы /Обязательное приложение к форме
 Баланың мекенжайындағы аудандық емханаға қайтарылуы тиіс/Подлежит 
 возврату в районную поликлинику по месту жительства ребенка
 Баланың тегі, аты/Фамилия, имя ребенка
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Санаторийде болды/Находился в санатории
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 (с) _______________бастап, (по) ______________________дейін
 Санаторий диагнозы/Диагноз санатория:
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Қосалқы сырқаттары/Сопутствующие заболевания
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Жүргізілген ем (емдеу түрлері, процедуралар саны)/Проведенное лечение 
 (виды лечения, количество процедур))
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Емдеу тиімділігі (антропометрикалық, гематологиялық көрсеткіштер, 

функциялық сынамалар динамикасы, соматикалық статусының өзгеруі 
жəне т.б., емдеу нəтижелерінің жалпы бағасы)/Эффективность (динамика 
антропометрических, гематологических показателей, функциональных проб, 
изменения в соматическом статусе и др., общая оценка результатов лечения)

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Былайғы емделуі туралы ұсыныстар/Рекомендации по дальнейшему 
 лечению____________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Инфекциялық аурулармен түйісуі/Контакты с инфекционными 

заболеваниями
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Бастан өткерген интеркурентті аурулары, негізгі жəне қосалқы сырқат-

тарының асқынуы/ Перенесенные интеркуррентные заболевания, обострение 
основного и сопутствующих заболеваний

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 Ординатордың қолы/ Подпись ординатора
 ____________________________________________________________
 Бас дəрігердің қолы/ Подпись главного врача)
 ____________________________________________________________
 Күні (Дата) __________________________________________________
 ЕРЕСЕКТЕРДІҢ БЛОГІ (18 жас жəне жасы үлкен)
 БЛОК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18 лет и старше)
 Шағымы, қашаннан бері сырқат, анамнез деректері, бұның алдындағы 

емделуі, оның ішінде санаторийлік-курорттық/Жалобы, давность заболевания, 
данные анамнеза, предшествующее лечение, в том числе санаторно-курортное

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 2. Клиникалық, зертханалық, рентгенологиялық жəне басқа зерттеулердің 

қысқаша деректері (күндері)/ Краткие данные клинического, лабораторного, 
 рентгенологического и других исследований (даты)
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
____________________________________________________________

 3. Диагноз: а) негізгі/основной __________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 б) қосалқы сырқаттары/сопутствующие заболевания
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ҚОРЫТЫНДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ):
 Курорттық емдеу/Курортное лечение ____________________________
 ____________________________________________________________
 ұсынылған курорттарды көрсетіңіз/указать рекомендуемые курорты
 ____________________________________________________________
 а) санаторийде /в санатории
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 бейінін көрсетіңіз/указать профиль
 ____________________________________________________________
 б) амбулаториялық – курстық/амбулаторно-курсовое
 Жергілікті санаторийде емделу ұсынылады (курорттан тыс)/Рекомендуется 
 лечение в местном санатории (вне курорта)
 ____________________________________________________________
санаторий бейінін көрсетіңіз/указать профиль санатория
 Жыл мезгілі/Время года _________________________________________

М.О
М.П

Емдеуші дəрігер/ Лечащий врач __________________________
Бөлімше меңгерушісі/Заведующий отделением______________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы      
27 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№18732 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайты-
нан алынған


