
2 21 СƏУІР 2020 ЖЫЛСАЯСАТ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында т�тенше 
жағдай кезінде Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 
әлеуметтік т�лем тағайындау шарттары туралы жалған 
ақпарат бергені үшін жұмыс берушілер мен азаматтардың 
жауапкершілігі туралы онлайн-баспас�з мәслихаты �тті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы, Nur Otan партиясының Т�рағасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен 
мұқтаж адамдарға тікелей атаулы к�мек к�рсетуді 
к�здейтін «Біз біргеміз!» акциясының екінші 
толқыны бастау алды. Осылайша Jas Otan 

волонтерлері тағы да 10 000 отбасын азық-түлікпен қамтуды 
к�здеп отыр. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сенат Т�рағасы Дариға Назарбаеваның т�рағалық етуімен 
Жоғарғы палата Бюросының отырысы �тті. Мәжілісте 
мақұлданған заң жобаларын б�лу мәселесі қаралды, заң жо-
балары бойынша негізгі комитеттер белгіленіп, Сенаттың 
30 сәуірге жоспарланған кезекті отырысының күн тәртібі 
бекітілді, деп хабарлады Сенаттың баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бюро отырысында сөз алған 
Дариға Назарбаева Палата оты-
ры сының күн тəртібіне енгізілген 
заң жобалары біздің мемлекет 
пен қоғам үшін аса маңызды 
еке нін атап өтті. Соңғы жылда-
ры азаматтарымыз көтеріп жүр-
ген көптеген мəселе осы жаңа 
заң намалық актілерде көрініс 
тапты. Мəселен, «Арда гер лер 
туралы» жəне «Кейбір заңна ма-
лық актілерге əлеуметтік қам-
сыз дандыру мəселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заң жобалары 
Ота ны мыздың алдында əскери 
жəне азаматтық борышын өтеген 
арда герлер мен азаматтардың құ-
қықтары мен əлеуметтік мүд де-
лерін қорғау мəселелерін реттеуге 
бағытталған. Сонымен қатар осы 
құжатпен басқа мемлекеттердің 
аумағында ұрыс қимылдарына 
қатысқан ардагерлердің жаңа са-
наты енгізіледі. 

«Біз сонымен бірге бейбіт 
жи налыстарды ұйымдастыру 
жəне өткізу тəртібі туралы заң 
жобасын да қараймыз. Бұл заң 
жобасы елімізде жиналыстар 
мен митингілер ұйымдастыру, 
өткі  зудің қазіргі практикасын 
түбе  гейлі түрде өзгертеді. Жоба 
азамат тардың құқықтарын, ми-
тин гілер өткізу кезіндегі жауап-
ты  лықты оңтайлы ұштасты руға 
бағытталған жəне тұтастай ал-
ғанда халықаралық стандарт тарға 
сəйкес келеді», деді Д.Назар-
баева.

Сенат Төрағасы Д.Назарбаева 
Бюро отырысын қорытындылай 
келіп, елімізде коронавирус жұқ-
тыр ғандар саны артып, үдемелі 
кезеңге жетуіне байланысты 
төтен ше жағдай тəртібінің 1 ма-
мырға дейін ұзартылуы қажетті 
шара болғанын атап өтті. 

«Бүгіннен бастап Нұр-Сұлтан 
жəне Алматы қалаларындағы 
кейбір кəсіпкерлік субъектілері 
санитарлық-эпидемиялық ша-
раларды сақтай отырып жұ-
мыс тарын бастайтын болады. 
Осыған байланысты «кəсіп орын-
дар қызметкерлерін жұмысқа 
шығаруға дайын ба?» деген сұрақ 
маңызды болып отыр. Олар өз 
ұжымдарына қауіпсіздік пен ги-
гиена сақтауға қажетті барлық 
жағдайды жасай ала ма?» деді 
Д.Назарбаева. 

Сенат Төрағасы еліміздің тө-
тенше жағдай кезіндегі қол да-
ныс тағы əкімшілендіру, мем ле-
кет тік органдарды үйлестіру, заң-
нама мен заңнан кейінгі актілер 
жүйесін талдау қажеттігін айта 
келіп, төтенше жағдай мен тө тен-
ше оқиға тəртібіне елді жұмыл-
дыру дайындығы тақырыбына 
арналған парламенттік тыңдау-
ларды Сенаттың қазан айындағы 
жұмыс жоспарына енгізуді 
ұсынды. 

Д.Назарбаева əкімдіктер бер-
ген ақпараттарға сəйкес, орталық 
пен жергілікті жерлердегі жұ-
мысты үйлестіру нашар екенін, 
келісу мен мəселені шешуге көп 

уақыт кететінін атап өтті. «Жұ-
мылдыру резерві туралы мəселе 
ауқымды болып отыр. Қазір 
бізде жұмылдыру дайындығы 
бойынша заң жобасы бар. Ол 
заманауи талаптарға жүйелі əрі 
кешенді түрде жауап бере алмай-
ды. Жақсы болса да, жаман болса 
да бізде қазір іс жүзінде тəжірибе 
бар жəне оны қызметімізде пай-
далану керек», деді ол.

Сонымен қатар Сенат бас-
шысы бұқаралық ақпарат құрал-
дарында жарияланған журналис-
тер, дəрігерлер, полиция мен 
əскери қызметкерлердің, волон-
терлердің қатысуымен орын 
алған келеңсіз көріністерге де 
тоқ талды. 

«Бүгінгі таңда дəрігерлер де, 
журналистер де алғы шепте қызу 
еңбек етіп жатқанын еске салғым 
келеді. Олар ықтимал қауіп-
қатер мен күнде бетпе-бет келсе 
де өз дерінің кəсіби борышын 
адал атқарып жүр. Сондықтан 
олар ға құқықтық қорғау мен ада-
ми қолдау аса қажет», деді ол.

Дариға Назарбаева қазір 
кінəліні іздемей, түсінбеу ші-
ліктерді өршітпей, өзекті мəсе-
ле лерді бірігіп шешіп, ынты-
мақ пен жұмыс істейтін, бір-
бірі не көмектесетін уақыт еке-
нін атап өтті. Бұл ретте құқық 
қорғау органдарының қызмет-
кер леріне бағынбау, əсіресе 
поли цияға шабуыл жасау не-
месе қарсылық көрсетудің жо-
лын кесу керек. Құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері өз 
өкілеттіліктерінің аясында ғана 
əрекет етуі, сыпайы, əдепті бо-
луы тиіс.

«Қазір бəріне де қиын, бірақ 
бір-бірімізге жəрдемдесіп қана 
осы жағдайдан тезірек шыға ала-
мыз», деді Д.Назарбаева. 

Рауан ҚАЙДАР,
«Egemen Qazaqstan»  

Жиын барысында Еңбек 
жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрі Біржан Нұрымбетов 
бірде-бір адам 42 500 теңге ал-
ғаны, тіпті жіберген қателігі үшін 
қылмыстық жазаға тартылмайты-
нын атап өтті.

«Бүгінгі таңда төтенше жағ-
дайдың салдарына байланыс ты 
табысынан айырылған 3 млн 960 
мың адамға əлеуметтік төлем 
тағайындалды. Оларға 157 млрд 
тең ге төленді. Өкінішке қарай, 
соңғы 4-5 күн бойы əлеуметтік 
желі лерде, қоғамда «42 500 
теңге ал ғаны үшін қылмыстық 
тұрғы да жазалайды екен» деген 
əңгі ме көп таралып жатыр. Біз 
бəрін қарап шықтық. 5 сəуір ден 
бастап заңгерлеріміз осы мə-
селеге қатысты пікірлерін айта 
бас тады. Оның ішінде ерек-
ше та ралғаны сол күні zakon.
kz пор талында орыс тілінде 

Данияр Нұрланұлы мен Руслан 
Қо жахмет есімді заңгер-адво-
кат тардың Қылмыстық кодекстің 
алаяқтыққа қатысты бапта-
рын талдап, соны 42 500 теңге 
төлеміне қатыстырып жазған 
мақаласы болды. Ол азамат-
тар «министр Нұрымбетовтің 
ешкімді жаппай тексермейміз» 
деген сөзін жұмыс берушілер 
пайдаланып, жалған мəліметтер 
беруі мүмкін» дегенге келтірген. 
Осыған байланысты, бірде-бір 
адам 42 500 теңге алғаны үшін, 
тіпті жіберген қателігі үшін 
қылмыстық жазаға тартылмай-
ды. Оған негіз жоқ. Осыған нүкте 
қояйық. Ешкім жауапкершілікке 
тартылмайды. Оны талқылап 
жатқан заңгерлер де біледі. Біз 
ешкімді тексермейміз. Себебі 
бұл – əлеуметтік төлем. Бұл 
–  əлеуметке  бағытталған 
төлем. Же ке тұлғаларды, рес-
ми не бейрес ми болсын, жұмыс 
істеп жүр гендерді үйлерді ара-
лап, тек сермейміз. Ештеңеге 

уайымдамаңыздар. Сіздерге тө-
лен ді ме? Алыңыздар, жараты-
ңыз дар. Тексеру болса да бізді 
тексереді», деді министр.

Сонымен қатар ол жұмыс 
беру шісі жалақысының 50 пайы -
зын ғана төлеп отырған қызмет-
керлер 42 500 теңгеге өтінім бере 
алмайтынын жеткізді.

«Бұл 42 500 теңге əлеу мет-
тік төлем жалақысынан айырыл-
ғандарға ғана беріледі. Сондықтан 
жалақы мөлшері төмендеген 
жағдайда əлеуметтік төлем 
берілмейді. Яғни, бірде-бір тиын 
төленбейтін ақысыз демалысқа 
жіберілген жағдайда ғана 42 500 
теңге алуға құқығыңыз болады 
жəне өтініш бере аласыздар», деп 
жауап берді министр.

Сонымен қатар ол əлеуметтік 
төлемді заңсыз алғандар қара жат-
ты қашан қайтаруы керектігін де 
атап өтті.

«Қай уақытта қайтарғыңыз 
келсе, сол уақытта қайтара 
ала сыздар. Оның мерзімі де, 
қайтару тəртібі де жоқ. Егер сіз 
қате лескеніңізді көріп тұрып 
қай тарамын десеңіз, оны жағ-
дайыңыз келген кезде қай-
тарыңыз. Қайтармаймын десеңіз 
қайтармайсыз», деді Б.Нұрым-
бетов.

Рауан ҚАБИДОЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

Волонтерлер үлестіретін əр 
қо рапта 30 килодан астам азық-
түлік бар. Оған бірінші қажет-
тіліктегі азық-түлік өнімдері, 
жарма, макарон, күнбағыс майы 
жəне шай секілді тауарлар кіреді. 
Сондай-ақ азық-түлікпен бірге 
əр отбасына 50 бетперде табыс-
талады. 

– Акция аясында 10 000-
нан астам əлеуметтік осал са-
нат тағы отбасыларды бірінші 

қажеттіліктегі азық-түлік өнім-
дер мен жəне бетперделермен 
қамта масыз етеміз. Аталған ак-
ция ма мыр айының ортасына 
дейін жал ғасады, – деді Jas Otan 
Жастар қанатының жетекшісі 
Елнұр Бейсенбаев.

Айта кетейік, бұған дейін 
елімізде Н.Назарбаевтың баста-
масымен «Birgemiz» атты қо-
ғамдық қор құрылған болатын. 
Е.Бей сенбаевтың айтуынша, 
өткен аптада аталған қор сатып 
алған 5 млн қорғаныш бетпердесі 
еліміздегі Нұр-Сұлтан, Алматы 

жəне Шымкент сынды 3 ірі 
қала ның тұрғындарына тараты-
лып жатыр. Бүгінде 40 000 отба-
сына 2 млн-нан астам бетперде 
үлестірілді.

Осынау игі іске еліміз бо-
йынша 3000-нан астам волонтер  
қатысуда. Олар 19 наурыздан 
бастап 56 мыңнан астам отбасын 
бі рінші қажеттіліктегі тауар-
лармен қамтамасыз етуге көмек 
көр сетті. Күн са йын Нұр-Сұлтан 
жəне Алматы қалаларында 
волон терлер 1200-ден астам 
жалғыз басты зейнеткерді ыстық 
тамақ пен қамтып келеді. Сондай-
ақ «Bir gemiz» қоры бүгінде аз 
қам тылған 152 000 отбасына 
50 000 теңгеден қаржылай кө-
мек көрсетті. Осындай мөлшер-
дегі қаржылай көмекті қор Нұр-
Сұлтан жəне Алматы қала лары-
ның дəрігерлеріне де берді.

Дәрігерлер мен журналистерді 
қолдау аса қажет

Жауапкершілікке тартылмайды

Ерекше қамқорлықтың 
екінші толқыны басталды

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы 20 сəуірдегі №224 қаулысына 1-қосымша

Микро, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілерінің және жеке практикамен айналысатын 
тұлғалардың әлеуметтік салық, т�лем к�зінен ұсталатын жеке табыс салығы, міндетті зейнетақы 

жарналары, әлеуметтік аударымдар, жарналар мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдар м�лшерлемелеріне «0» коэффициентін қолдану үшін қызмет түрлерінің тізбесі

Р/с № ЭҚЖЖ Қызмет түрлері
1 2 3
1. 45.11.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілерінде автомобильдерді жəне жеңіл автокөлік 

құралдарын бөлшек саудада сату
2. 45.11.3 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. жəне одан үлкен) сауда объектілерінде 

автомобильдерді жəне жеңіл автокөлік құралдарын бөлшек саудада сату
3. 45.20 Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу
4. 45.32.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілерінде автомобильдерге арналған бөлшектерді, 

тораптар мен керек-жарақтарды бөлшек саудада сату
5. 45.32.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. жəне одан үлкен) сауда объектілерінде автомобиль-

дерге арналған бөлшектерді, тораптар мен керек-жарақтарды бөлшек саудада сату
6. 47 Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, бөлшек сауда (дəріханаларды жəне 

азық-түлік өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада сатуды қоспағанда)
7. 49.4 Жүк автомобиль көлігінің қызметі жəне көшу бойынша қызметтер ұсыну
8. 51.10 Əуе жолаушылар көлігінің қызметі
9. 52.23.2 Əуежайлар қызметі
10. 55.10 Қонақ үйлердің жəне тұруға арналған ұқсас орындардың қызметтерін ұсыну
11. 56.10 Мейрамханалар қызметі жəне тамақ өнімдерін жеткізу жөніндегі қызметтерді ұсыну
12. 58.2 Бағдарламалық қамтылымды шығару
13. 59.14 Кинофильмдерді көрсету жөніндегі қызмет
14. 62.01 Компьютерлік бағдарламалау саласындағы қызмет
15. 68.20 Меншікті немесе жалға алынған жылжымайтын мүлікті жалға беру жəне басқару 

(дəріханаларды жəне азық-түлік өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада 
сатуды қоспағанда, сауда желілері мен стационарлық сауда объектілері, меншікті жылжы-
майтын мүлікті жалға беру жəне басқару, коммерциялық үй-жайларды (сауда-ойын-сауық 
орталықтары, сауда объектілері) жалға беру

16. 69.10 Құқық саласындағы қызмет (заң консультанттары, жеке практикамен айналысатын тұлғалар: 
нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, медиаторлар, оның ішінде өзі үшін 
туындаған міндеттемелер бойынша қызметкерлер болмаған жағдайда)

17. 70.22 Коммерциялық қызмет мəселелері бойынша консультация беру жəне басқару мəселелері 
бойынша басқа да консультациялар беру

18. 71.20.1 Санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдардың қызметі
19. 79.1 Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі
20. 85.10 Мектепке дейінгі білім беру (жеке меншік мектепке дейінгі (бастауышқа дейінгі) білім беру)
21. 85.20 Бастауыш білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, жеке мектептер)
22. 85.30 Орта білім беру (халықаралық мектептерді қоспағанда, жеке мектептер)
23. 86.10 Аурухана ұйымдарының қызметі (жеке ұйымдар) 
24. 86.10.3 Санаторийлік-курорттық ұйымдардың қызметі
25. 86.2 Дəрігерлік практика жəне стоматология саласындағы қызмет (жеке ұйымдар)
26. 90.04 Концерттік жəне театр залдарының қызметі
27. 93.13 Фитнес-клубтардың қызметі
28. 96.01 Тоқыма жəне үлбір бұйымдарын жуу жəне химиялық тазалау
29. 96.02 Шаштараз жəне сұлулық салондарының қызмет көрсетуі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы 20 сəуірдегі №224 қаулысына 2-қосымша

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінің әлеуметтік салық, т�лем к�зінен ұсталатын 
жеке табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар, 
жарналар және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 

м�лшерлемелеріне «0» коэффициентін қолдану үшін қызмет түрлерінің тізбесі

Р/с № ЭҚЖЖ Қызмет түрлері
1 2 3
1. 45.11.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілерінде автомобильдерді жəне жеңіл автокөлік 

құралдарын бөлшек саудада сату
2. 45.11.3 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. жəне одан үлкен) сауда объектілерінде 

автомобильдерді жəне жеңіл автокөлік құралдарын бөлшек саудада сату
3. 45.20.1 Жол бойындағы белдеулерде орналасқан техникалық қызмет көрсету станциялары 

көрсететіндерден басқа, автомобильдерді жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету
4. 45.32.1 Сауда алаңы 2000 ш.м. кем сауда объектілерінде автомобильдерге арналған бөлшектерді, 

тораптар мен керек-жарақтарды бөлшек саудада сату
5. 45.32.2 Сауда алаңы 2000 ш.м. астам (2000 ш.м. жəне одан үлкен) сауда объектілерінде автомобиль-

дерге арналған бөлшектерді, тораптар мен керек-жарақтарды бөлшек саудада сату
6. 47 Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, бөлшек сауда (дəріханаларды жəне 

азық-түлік өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада сатуды қоспағанда, 
ірі сауда желілері жəне стационарлық сауда объектілері, сауда алаңы 2000 ш.м. астам сауда 
объектілері болып табылатын мамандандырылмаған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда)

7. 51.10 Əуе жолаушылар көлігінің қызметі
8. 55.10 Қонақ үйлердің жəне тұруға арналған ұқсас орындардың қызметтерін ұсыну
9. 56.10 Мейрамханалардың қызметі жəне тамақ өнімдерін жеткізу жөніндегі қызметтерді ұсыну
10. 68.20 Меншікті немесе жалға алынған жылжымайтын мүлікті жалға беру жəне басқару 

(дəріханаларды жəне азық-түлік өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада 
сатуды қоспағанда, сауда желілері мен стационарлық сауда объектілері, меншікті жылжы-
майтын мүлікті жалға беру жəне басқару, коммерциялық үй-жайларды (сауда-ойын-сауық 
орталықтары, сауда объектілері) жалға беру

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2020 жылғы 20 сəуір     №224      Нұр-Сұлтан, Үкімет үйі

«Экономиканы тұрақтандыру ж�ніндегі одан арғы шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2020 жылғы 16 наурыздағы 

№287 Жарлығын салық салу мәселелері бойынша iске 
асыру ж�нiндегi одан арғы шаралар туралы

«Экономиканы тұрақтандыру жөніндегі одан 
арғы шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң 2020 жылғы 16 наурыздағы №287 
Жарлығына сəйкес Қазақстан Республикасының 
Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1.  Мынадай салықтар мен əлеуметтік 
төлемдердің:

төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығының; 
жеке практикамен айналысатын тұлға дербес 

төлейтін жеке табыс салығының;
дара кəсіпкердің өзі үшін төлейтіндерін 

қоспағанда, əлеуметтік салықтың, міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы 
жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
жарналар мен аударымдардың мөлшерлемелеріне 
«0» коэффициенті белгіленсін. 

Осы тармақтың ережелері мынадай салық 
төлеушілер мен олардың жұмыскерлеріне қатысты 
қолданылады:

міндеттемелері бойынша төлеу (аудару) мерзімі 
2020 жылғы 1 сəуірден бастап 1 қазанға дейінгі 
кезеңде басталатын жеке практикамен айналысатын 
тұлғалар жəне осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес 
қызмет түрлерінің тізбесі бойынша қызметін жүзеге 
асыратын микро, шағын немесе орта кəсіпкерлік 
субъектілері; 

міндеттемелері бойынша төлеу (аудару) мерзімі 
2020 жылғы 1 сəуірден бастап 1 шілдеге дейінгі 
кезеңде басталатын, осы қаулыға 2-қосымшаға 
сəйкес қызмет түрлерінің тізбесі бойынша қызметін 
жүзеге асыратын ірі кəсіпкерлік субъектілері.

2. 2020 жылғы 1 сəуірден бастап 2020 жылғы 
1 қазанға дейінгі кезеңде:

əуе айлақтарындағы ұшу-қону жолақтары мен 
əуежайлардың терминалдары бойынша; 

жеке практикамен айналысатын тұлғалардың 
мүлік салығының мөлшерлемелеріне «0» 
коэффициенті белгіленсін.

3. Əуе жолаушылар көлігі қызметімен ай-
налысатын Қазақстан Республикасының 

резиденттері-салық төлеушілерге техникалық 
қызмет көрсету жəне əуе кемелері лизингінің 
мəмілелерін заңдық сүйемелдеу бойынша резидент 
емес үшін есептелген қосылған құн салығын төлеу 
бойынша 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін кейінге 
қалдыру берілсін.

Бұл ретте есептелген қосылған құн салығының 
сомасы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін бюджетке 
төленген жағдайда аталған салық төлеушілер рези-
дент емес үшін есептелген қосылған құн салығының 
сомасын резидент еместен осындай жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу салық салына-
тын айналым деп танылған салық кезеңінде есепке 
жатқызады.

4. «COVID-19 коронавирусымен күрес 
шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларға қатыса-
тын денсаулық сақтау ұйымдарының қызметкерлерін 
қаржылық қолдаудың кейбір мəселелері тура-
лы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің 2020 жылғы 4 сəуірдегі №28/2020 
бұйрығына сəйкес 2020 жылғы 1 наурыздан бастап 
төленетін эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған 
қызметкерлердің үстемеақылары төлем көзінен 
ұсталатын жеке табыс салығының, əлеуметтік 
салықтың, міндетті зейнетақы жарналарының, 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының, 
əлеуметтік аударымдардың, жарналардың жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдардың объектілері болып табылмайды 
деп белгіленсін.

5. 2019 жылғы міндеттемелер бойынша салық 
есептілігі нысандарын тапсыру мерзімі 2020 жылғы 
31 наурыздан 2020 жылғы 31 мамырға ауыстырыл-
сын. 

6. Осы қаулы 2020 жылғы 1 наурыздан бастап 
қолданысқа енгізілетін 4 жəне 5-тармақтарды 
қоспағанда, 2020 жылғы 1 сəуірден бастап 
қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi 
А.МАМИН


