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Елбасы 
тағылымы

3-бет

Ұлт тәрбиесінің 
өзегі – ұлттық 
тағам

7-бет

Воркута 
лагерінде күй 
тартқан қазақ

11-бет

EUR/KZT  454.7             USD/KZT  405.66         RUB/KZT  5.71          CNY/KZT  57.43ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Мемлекет басшысы Ресей-
дің жаңа тарихындағы бұл 
маңызды оқиға елді одан əрі 

дамытудың жаңа кезеңіне жол 
ашып, ұзақ мерзімді даму стра-
тегиясын жүзеге асырудың, 

мемлекеттілікті, егемендікті жəне 
экономикалық өсімді қор ғаудың 
берік негізін қала ғанын айтты. 
Сонымен қатар халықтың Ресей 
көшбасшысына жоғары деңгейде 
қолдау көрсеткенін атап өтті.

С о н д а й - а қ  Қ . Т о қ а е в 
В.Путинге коронавирус інде-
тінің таралуына қарсы күресте 
елімізге гумани тарлық көмек 
көрсету мақсатымен дер кезінде 
шешім қабылдағаны үшін риза-
шылық білдірді.

Мирас АСАН,
«Egemen Qazaqstan»

Румидің əйгілі «Сыбызғы 
жырын» бəріміз жақсы білеміз. 
Жас қамысты өткір кездігімен 
қиып алып сыбызғы жасаған 
зарлық (қойшы) одан шыққан 
мұңды əуенді өзінің ішкі құсасы 
деп ойлады. Иə, ол шынымен ай-
ырылу зары еді. Бірақ қойшының 
емес, діңінен айырылған, түп-
тамырынан кесіліп, Отанынан 
ажырап кетіп бара жатқан жас 
қамыстың жанайқайы еді.

Əрине сыбызғы бізге жат 

аспап емес. Оның философиясы-
на бойлауда қазақ дүниетанымы 
қадым замандардан бері қадау-
қадау еңбектер қалдырып, қара 
қамыстан шыққан қазыналы 
сазды қадірлеп келеді. Десек те, 
біздің болмысымызды бүтіндей 
ашып беретін бірден-бір аспап 
домбыра дер едік. Түбі бір түр-
кі жұртының тарихы түгел 
тəпсірленген қолымыздағы қу 
тақтайда қазақтың тұтас тағ-
дыры жатыр. Ұлы даланың 
төсінде азаттығы үшін арпа-
лыс қан алашқа қатысты ірі оқи-
ғалардың барлығы сол қызыл 

арша домбыраның шанағында 
қатталды. Бабалар қалдырған 
бай мұраның көбі жас ұрпаққа 
осы тоғыз перненің тылсым 
тілімен жетті! 

Домбыра – ел шежіресін 
екі шегіне сыйғызған шешен, 
тоғыз пернесіне тоқайластырған 
ділмар!

Осыдан бірер жыл бұрын 
Ұлттық домбыра күніне арналған 
алғашқы шараның шымылдығын 
ашып тұрып Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың: 

Екі ішектегі ел шежіресі

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

«Салық және бюджетке т�ленетін басқа 
да міндетті т�лемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексіне (Салық 
кодексі) және «Салық және бюджетке 
т�ленетін басқа да міндетті т�лемдер 

туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа 

енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына �згерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына 
заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін:

1-бап. Қазақстан Республикасының мына 
заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін:

1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., №13, 
99-құжат; 2005 ж., №9, 26-құжат; 2006 ж., №1, 5-құжат; 
№3, 22-құжат; №11, 55-құжат; №12, 79, 83-құжаттар; 

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне ойын бизнесі 
мәселелері бойынша �згерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңна ма-
лық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгі зілсін:

1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы 
бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 
Жаршысы, 1994 ж., №23-24 (қосымша); 1995 ж., 
№15-16, 109-құжат; №20, 121-құжат; Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., 
№2, 187-құжат; №14, 274-құжат; №19, 370-құжат; 
1997 ж., №1-2, 8-құжат; №5, 55-құжат; №12, 
183, 184-құжаттар; №13-14, 195, 205-құжаттар;

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне

ауылдық елді мекендерде Интернеттің 
қолжетімділігін қамтамасыз ету 

мәселелері бойынша �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

Қымбатты отандастар! 
Қадірлі достар!

Өздеріңіз білетіндей, корона-
вирус инфекциясының қатерлі 
пандемиясы əлемнің көптеген 
елін, соның ішінде Қазақстанды 
да шарпыды. Миллиондаған адам 
осы ауыр дертпен сырқаттанды, 
ол мені де айналып өткен жоқ. 
Бірқатар шет мемлекеттер мен 
үкіметтер басшыларының, көр-
некті саясаткерлер мен қоғам 
қайраткерлер ін ің  шынайы 
жанашырлығын танытып, маған 
моральдық қолдау көрсеткені 
көңілімді тебірентті. Баршасы 
қалтқысыз ниеттестігін жеткізіп, 
сергектік тілеп, тезірек сауығып 
кетуіме тілектестігін жолдады, сол 
үшін бəріне зор ризашылығымды 
білдіремін. 

Олардың қатарында Ресей 
Президенті Владимир Путин, 
Қытай Халық Республикасының 
Төрағасы Си Цзиньпин, Қыр-
ғызстан Президенті Сооронбай 
Жээнбеков, Өзбекстан Президенті 
Шавкат Мирзиёев, Тəжікстан 
Президенті Эмомали Рахмон, 
Түрік менстан Президенті Гур-
бан гулы Бердымухамедов, Түр-
кия Президенті Реджеп Тайип 
Ердоған,  Америка  Құрама 
Штаттарының Мемлекеттік хат-
шысы Майкл Помпео, Біріккен 
Араб Əмірлік терінің Президенті 
Халифа Заид Əл Нахаян, Үндіс-
танның Премьер-министрі Нарен-
дра Моди, Жапония Премьер-
минис трі Синдзо Абэ, Иордания 
Королі ІІ Абдалла бен əл-Хусейн, 
Əзербайжан Президенті Ильхам 
Əлиев, Армения Президенті Армен 
Саркисян, Украина Президенті 
Владимир Зеленский, Корея 
Республикасының Пре зиденті 
Мун Чже Ин, Пəкстан Президенті 
Ариф Алви, Израиль Президенті 
Реувен Рив лин, Сербия Президенті 
Александр Вучич, Хорватия 
Президенті Зоран Миланович 
жəне т.б. бар. Бəрін түгел атап 
шығу мүмкін емес, бірақ мен 
олардың барлығының жолдаған 
хат-хабарымен таныстым. Қым-
батты достар, сіздердің шын 
көңілден шыққан тілектеріңіз, 
ыстық ықыластарыңыз маған 
күш беріп, өмірге құлшыныс-
қуатымды арттырды. Баршаңызға 
басымды иіп, зор денсаулық пен 
табыс тілеймін!

Мен еліміздің көптеген өн-
діріс ұжымдарынан, еңбек ар-
дагерлерінен, əскери қызмет-
шілерден, студенттер мен оқу-
шы лардан – өз қолдауы мен тілек-
тестіктерін жеткізіп, маған мықты 
денсаулық тілеп, толық сауығып 
кетуіме ниеттестік білдірген 
көп қазақстандықтардан хат-
тар мен жеделхаттар, сондай-
ақ əлеуметтік желі арқылы 
жолданған хат-хабарлар алдым.

Маған шынайы жанашырлығы 
мен қолдауын ғылыми қоғам-
дастық пен шығармашылық 
зиялы қауымның өкілдері де 
білдіргенін ризашылықпен айта 
кеткім келеді. Олардың арасын-
да Серік Қирабаев пен Əлия 
Бейсенова, Бибігүл Төлегенова, 
Төрегелді Шарманов, Мырзатай 
Жолдасбеков, Сұлтан Оразалин, 
Ғарифолла Есім,  Несіпбек 
Айтұлы, Жандарбек Мəлібеков, 
Талғат Теменов жəне басқа да 
Қазақстанға кеңінен танымал 
қайраткерлер болды. 

Менің атыма Ольга Рыпакова, 
Дмитрий Баландин, Илья Ильин, 
Əлия Юсупова, Зарина Диас 
сияқты белгілі спортшылары-
мыз ізгі тілектерін білдірді. Бар-
шаңызға көп рахмет айтамын! 
Мен бəріңізді де білемін. Сіздер 
жəне басқа да жастар – тəуелсіздік 
перзенттерісіздер. Денсаулық пен 
бақыт тілеймін!

Дəрігерлердің күш-жігері жəне 
олардың талаптарын мүлтіксіз 
орындаудың, сондай-ақ баршаның 
қолдауы мен жылы сөздерінің 
арқасында мен сырқаттан сауы-
ғып шықтым, қазір өзімді жақсы 
сезінемін, толыққанды жұ мыс-
қа кіріскелі отырмын. Хал-
қыммен бірге бұл сырқаттың бү-
кіл ауыртпашылығын сезіндім, 
қазір емделіп жатқандардың 
бəріне төзім мен қажыр-қайрат 
жəне тезірек сауығып кетулерін 
тілеймін.

Біз өткеріп жатқан күрделі 
кезең – бүкіл адамзаттың басы-
на түскен сын сағат. Сырқатпен 
күрестің ең алдыңғы шебінде 
жүрген дəрігерлер адамдарды 
аман алып қалу үшін барлық 
күшін жұмсауда. Бұл ретте меди-
цина қызметкерлерінің еңбегіне 
баға жетпейді – мұны қазіргі уақыт 
айқын көрсетіп отыр. Болашақта 
да отандық денсаулық сақтау са-
ласына баса көңіл аударып, оны 
дамытуға қажетті қаржылық жəне 
материалдық ресурстар бөлу ке-
рек. Осы орайлы сəтте еліміздің 

медицина қызметкерлеріне ерек-
ше ризашылығымды білдіремін. 

Естеріңізде болар, тəуел сіз-
діктің бастапқы жылдары менің 
шешіміммен арнау лы Ұлттық қор 
құрылып, алтын-валюта резерві 
жасалды. Бұл бізге əлемдік екі 
бірдей дағдарысты жеңіп шығуға 
септігін тигізді жəне сол қаражат 
қазір Үкіметке пандемияға қарсы 
ауқымды жұмыс пен тұрмысы 
төмендерге қолдау көрсету ба-
рысында көмегін тигізуде. Егер 
алдағы уақытта оны ақылмен, 
үнемдеп пайдалана білсек, өзге 
сын-қатерлерді де тиімді еңсере 
аламыз. Қазақстанның басқа ел-
дер алдында қарызы ең төмен 
мемлекеттің бірі екені де біздің 
артықшылығымыз. 

Еліміздің Президенті мен 
Үкіметі қалыптасқан жағдайды 
түзету үшін қажетті барлық ша-
раны қабылдауда. Бірақ көп нəрсе 
өзімізге байланысты. Дəрігерлер 
біз үшін қолдарынан келгеннің 
бəрін жасап жатыр. Алайда бұл 
ауруды жұқтырудан сақтану 
көбінесе əр адамның өзіне бай-
ланысты. Төзімді болу керек, 
əсіресе жастарға. Қажетті гигие-
на талаптарын орындап, тезірек 
вакцина пайда боларына үміттене 
отырып, ауру жұқтырудан барын-
ша ұзағырақ уақыт сау болуға 
тырысқан жөн. Тəртіп сақтап, өз 
денсаулығымызды, туған-туыстар 
мен жақындардың амандығын 
ойлауымыз қажет, дəрігерлерге 
сену керек. 

Халқымыз басқа түскен 
қиын дықты өзінің қайрат-жігері, 
ұйымшылдығы, болашаққа де-
ген ұмтылысы арқылы бүкіл 
халықаралық қоғамдастықпен 
бірге лайықты түрде еңсеріп, 
аман-есен шығарына сенімдімін. 
Біз тағы да жеңімпаз боламыз. 
Еліміздің жақсы күндері алда. 
Біз біргеміз! Біз жеңеміз! Біздің 
ұранымыз осы. 

Барлық отандастарымызға 
мықты денсаулық пен игілік, 
елімізге бақ-береке тілеймін!

5 ШІЛДЕ – ҰЛТТЫҚ ДОМБЫРА КҮНІ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың

Қазақстан халқына үндеуі

Ресей Федерациясының Прези денті Владимир Путин 
Елбасына ар найы бейнеқұттықтау жолдады. «Мен біздің 
көпжылдық досты ғымызды қадірлеймін жəне мақтан тұта-
мын. 

ЕЛБАСЫ ПОШТАСЫНАН

Елбасына ыстық 
ықыластарын білдірді

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елорда күніне және Елбасының туған күніне байла-
нысты Қазақстанның Тұңғыш Президентінің атына 
елорда күні мен Нұрсұлтан Назарбаевтың 80 жылдық 
мерейтойына орай к�птеген хат келіп түсуде, деп ха-
барлады Елбасының баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Соңы 2-бетте) (Соңы 13-бетте) (Соңы 13-бетте) (Соңы 14-бетте) 

––––––––––––––––––––
М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  
Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Астана» халықаралық 
қаржы орталығы Басқару 
кеңесінің кеңейтілген оты-
рысын �ткізді, деп ха-
барлады Президенттің 
баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––

Онлайн-форматта өт кен жиын-
да қаралған негізгі мəсе лелердің 
бірі – Қазақстанның экономикалық 
өсімін қайта қалпына келтіру 
жəне аталған үде рістегі «Астана» 
халықаралық қар жы орталығының 
(АХҚО) рөлі.

Қасым-Жомарт Тоқаев өз 
сөзінде АХҚО биржасына был тыр 
Полиметалл, «Қазатомөнеркəсібі» 
ҰАК» АҚ жəне Halyk Bank 
секілді ірі корпоратив тік компа-
ниялар акцияларының сəтті 
орналастырылғанын атап өтті. 
Қазақстан Президенті панде-
мия мен мұнай бағасының құл-
дырауынан туындаған жа һандық 
дағдарыс жағдайында жəне 

дамушы елдердің нарығынан 
капиталдың кетуі кезінде ұлттық 
экономиканы əртараптандыру 
үшін жаңа реформаларды жүзеге 
асыру қажет екенін айтты.

Мемлекет басшысының 
пікірінше, АХҚО ел дамуының 

орта мерзімді перспективаға 
арналған стратегиялық бағытын 
айқындау аясында экономикалық 
бастамаларды жүзеге асыруға 
белсенді атсалысуы керек. 

Телефон арқылы сөйлесті
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Влади мир Путинді Ресей Фе дера-
циясының Консти туциясына �згеріс тер енгізу ж�ніндегі жалпыхалықтық дауыс берудің нәтижелі 
�туі мен құттықтады, деп хабарлады Президенттің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қаржы орталығы әмбебап 
платформаға айналуы керек

(Соңы 2-бетте) 

(Соңы 11-бетте) 
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(Соңы. Басы 1-бетте)

1. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 22-I, 22-II, 
107-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 37-құжат; 
№ 13, 41-құжат; № 14, 42, 44-құжаттар; № 15, 
50-құжат; № 19, 62-құжат; № 22, 82, 83-құжаттар; 
№ 24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., №1, 2, 4-құжаттар; 
№2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; 
№8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; 
№21-22, 90, 91-құжаттар; №23, 103, 108-құжаттар; 
№24-І, 118, 119-құжаттар; №24-II, 123-құжат; 
2020 жылғы 7 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне (Салық кодексі) жəне «Салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін 
(Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы» 
2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы):

1) 24-баптың бірінші бөлігінің 19) тармақшасындағы 
«беруге міндетті.» деген сөздер «беруге;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 20) тармақшамен 
толықтырылсын:

«20) уəкілетті органға Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің, уəкілетті органның жəне қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне 
қадағалау жөнін дегі уəкілетті органның бірлескен 
актісімен бекітіл ген кəсіпкерлік субъектілерінің 
банктік шоттардан қолма-қол ақша алу қағидаларына 
сəйкес мəліметтерді жəне (немесе) құжаттарды 
ұсынуға міндетті.»;

2) 425-баптың бірінші бөлігінде:
1) тармақшадағы «2) жəне» деген сөздер «1-1), 2) 

жəне» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықты-

рылсын:
«1-1) қосылған құн салығы бойынша міндеттемелер 

туындаған жылдан кейінгі жылдың екінші айының 
25-күнінен кешіктірмей – осы баптың бірінші бөлігінің 
2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген қосылған құн 
салығын қоспағанда, есепті салықтық кезеңнің екінші 
жəне үшінші тоқсандары үшін бюджетке төленуге 
жататын қосылған құн салығының сомасы;»;

3) 550-баптың 2-тармағының 9) тармақшасы алып 
тас талсын;

4) 553-бапта:
4-тармақ кестесінің 4.4-жолы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«

4.4. жүктерді автомобильмен халықаралық 
тасымалдауды жүзеге асыратын ершікті 
тартқыштарды қоспағанда,  N3 санатындағы 
көлік құралдары (ершікті тартқыштар):

»
8-тармақ алып тасталсын;
5) 554-бапта:
4-тармақтың кестесінде:

1.51.1, 1.52 жəне 1.53-жолдар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«
1.51.1. екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Респуб-

ли касы бейрезидент – банктерінің филиалдары
800

»;
«

1.52. Банктердің, Қазақстан Республикасы 
бейрезидент – банктері филиалдарының 
бағалы қағаздар нарығында кəсіби қызметті 
жүзеге асыру жөніндегі операциялары

800

1.53. Банктер, Қазақстан Республикасы 
бейрезидент – банктерінің филиалдары 
жүзеге асыратын өзге де операциялар

800

»;
мынадай мазмұндағы 1.53.1-жолмен толықтырылсын:
«

1.53.1. Микроқаржылық қызмет 30
»; 

8-тармақ кестесінің 6-жолы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«
6. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымының, сақтандыру брокерінің, 
Қазақстан Республикасы бейрезидент 
– банкі филиалының, Қазақстан 
Республикасы бейрезидент – сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, 
Қазақстан Республикасы бейрезидент – 
сақтандыру брокері филиалының, банк, 
сақтандыру холдингтерінің, «Сақтан-
дыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» 
акционерлік қоғамының басшы қызмет-
керлерін сайлауға (тағайындауға) келісім

25

».
2. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті  төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін (Салық кодексі) 
қолданысқа енгізу туралы» 2017 жылғы 25 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2017 ж., №22-III, 108-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат; №14, 42, 44-құжаттар; №22, 83-құжат; №24, 
93-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат; №15-16, 
67-құжат; №23, 106-құжат; №24-І, 118, 119-құжаттар; 
№24-II, 123-құжат; 2020 жылғы 7 мамырда «Егемен 
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) жəне 
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер 
енгізу туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1) 33-баптың 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы 
бес жүз қырық сегізінші – бес жүз елу үшінші абзац-
тармен толықтырылсын: 

«51) квазимемлекеттік сектор субъектісі болып 
табыл майтын жəне:

телевизиялық бағдарламаларды жасау жəне трансля-
ция лау жөніндегі қызметпен

жəне (немесе) 
радио хабарларын таратумен
жəне (немесе)

газеттер, журналдар жəне (немесе) мерзімді 
жарияла нымдар шығарумен айналысатын салық 
төлеуші қызмет керінің кірістері.»;

2) мынадай мазмұндағы 57-5, 57-6 жəне 57-7-бап-
тармен толықтырылсын:

«57-5-бап. Салық төлеуші – жеке тұлға, 2019 жыл 
үшін мүлік салығы мен жер салығын төлеу бойынша 
міндеттемелерін қоспағанда, 2020 жылғы 1 қаңтарға 
дейінгі салықтық кезеңдер үшін мүлік салығы, жер 
салығы жəне көлік құралдары салығы бойынша 
түзілген бересі сомасын 2020 жылғы 31 желтоқсанға 
дейін төлеген жағдайда, 2020 жылғы 1 сəуірдегі 
жағдай бойынша салық төлеушінің жеке шотындағы 
өсімпұл сомасы, сондай-ақ төлеу күнін қоса алғанда, 
төленген күніне дейін осындай бересі сомасына есепке 
жазылған өсімпұл сомасы салықтық берешек деп 
танылмайды, бюджетке енгізуге жатпайды, сондай-
ақ уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен есептен 
шығаруға жатады деп белгіленсін. Бұл ретте өсімпұл 
бересі төленген салықтың сол түрі бойынша есептен 
шығарылады.

Осы баптың бірінші бөлігінің ережелері дара кəсіп-
кер ретінде тіркеу есебінде тұрған тұлғаларға жəне 
жеке прак тикамен айналысатын адамдарға, осындай 
тұлға лардың салықтық міндеттемелері кəсіпкерлік 
қыз метті, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, 
адвокат не месе кəсіпқой медиатор қызметін жүзеге 
асырумен бай ланысты емес жағдайларды қоспағанда, 
қолда нылмайды. 

57-6-бап. 2020 жылғы 1 маусымнан 31 желтоқсанға 
дейінгі кезеңде:

1) Салық кодексінің 434-бабының мақсаттары үшін 
қосылған құн салығының асып кетуін оңайлатылған 
тəртіппен қайтару мөлшері Салық кодексінің 130-бабы-
ның 3-тармағына сəйкес ірі салық төлеушілер монито-
рингіне жататын салық төлеушілер тізбесіне енгізілген 
тау-кен өндіру (көмірсутектер өндіруді жүзеге асыра-
тын дарды қоспағанда), тау-кен металлургия жəне 
металлур гия кəсіпорындары үшін 2020 жылғы бірінші, 
екінші жəне үшінші тоқсандар кезеңі үшін 80 пайызға 
дейін құрайды;

2) осы баптың 1) тармақшасында аталған салық 
төлеу шілердің 2020 жыл үшін іс жүзіндегі есептелген 
корпо ративтік табыс салығының сомаларын есептелген 
аванс тық төлемдер сомасынан 33 пайыздан аспайтын 
мөлшерде асыруға құқығы бар;

3) ұшақтарға қосалқы бөлшектердің импор-
ты (қозғалт қыштар, күш қондырғылары, жылу 
алмастырғыштар, радиобиіктік өлшегіштер, радарлар, 
датчиктер, қапта малар) қосылған құн салығынан бо-
сатылады;

4) əуе жолаушылар көлігі қызметімен айналы-
сатын салық төлеушілер роялти, бағдарламалық 
қамтылымға техникалық қызмет көрсету жəне оны 
жаңарту, ақпарат беру жəне өңдеу, интернет-ресурсқа 
қолжетімділік беру жөніндегі көрсетілетін қызметтер 
бойынша бейрезидент үшін қосылған құн салығынан 
босатылады;

5) əуеайлақтардағы ұшу-қону жолақтары мен 
əуежай лар дың терминалдары орналасқан жер 
учаскелері бойын ша жер салығы мен жер учаскелерін 
пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелеріне 
0 мөлшеріндегі коэф фициент қолданылады деп 
белгіленсін.

57-7-бап. Мыналар:
1) Салық кодексінің 666-бабы 4-тармағы екінші 

бөлігінің 1) тармақшасын, 7-тармағын, 667-бабының 
3-тармағын қолдану мақсаттары үшін:

2019 жыл үшін бейрезиденттің резиденттігін 
растайтын құжатты ұсыну (заңдастыруды қоса алғанда) 
2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылады;

салық агентінің 2019 жыл үшін бейрезиденттің рези-
дент тігін растайтын құжаттың көшірмесін өзі тұрған 
жер дегі салық органына ұсыну мерзімі 2020 жылғы 31 
желтоқ санға ауыстырылады;

2) Қазақстан Республикасының аумағында төтенше 
жағдай қолданылған кезеңде салық төлеушілер 
Қазақстан Республикасының аумағында төтенше 
жағдайдың қолда нылуы тоқтатылған айдан кейінгі жеті 
ай ішінде бастапқы құжаттар түпнұсқаларын ресімдеу 
шартымен бастапқы құжаттардың көшірмелері 
(сканерленген көшірмелер) негізінде салықтық 
есепке алуды жүргізуге құқылы деп бел гіленсін. 
Бұл ретте Қазақстан Республикасының аумағында 
төтенше жағдайдың қолданылуы тоқтатылған айдан 
кейінгі жеті айлық кезең аяқталғанға дейін мұндай 
бастапқы құжаттардың көшірмелері төтенше жағдай 
қолданылған салықтық кезеңдерде тексерулер жəне 
өзге де бақылау əдістері жүргізілген кезде түпнұсқалар 
ретінде танылады;

3) Қазақстан Республикасының аумағында төтенше 
жағдай қолданылған кезеңде бастапқы құжаттардың 
көшірмелері (сканерленген көшірмелер) Қазақстан 
Республикасының аумағында төтенше жағдайдың 
қолда нылуы тоқтатылған айдан кейінгі жеті ай 
ішінде бастапқы құжаттар түпнұсқаларын ресімдеу 
шартымен есепке алу құжаттамасы ретінде танылады 
деп белгіленсін.».

2-бап. 
1. Осы Заң:
1) 2020 жылғы 1 сəуірден бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 2-тармағының 1) тармақшасын;
2) 2020 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 2-тармағы 2) тармақшасының 
төртінші – тоғызыншы абзацтарын;

3) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізі летін 1-баптың 1-тармағының 1) жəне 3) 
тармақшаларын, 4) тармақшасының төртінші абза-
цын жəне 5) тармақшасын қоспағанда, 2020 жылғы 1 
шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

2. Мыналар:
1) осы Заңның 1-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы 

2020 жылғы 1 қазанға дейін қолданылады;
2) осы Заңның 1-бабы 1-тармағы 4) тармақшасының 

екінші жəне үшінші абзацтары 2021 жылғы 1 қаңтарға 
дейін қолданылады;

3) осы Заңның 1-бабы 1-тармағының 2) тармақшасы 
2021 жылғы 26 ақпанға дейін қолданылады деп белгілен-
сін.

3. Осы Заңның 1-бабы 1-тармағы 2) тармақшасы 
төр тінші абзацының ережесі Ұлттық инфрақұрылым 
операторына қолданылады деп белгіленсін.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 2 шілде
№354 – VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

«Салық және бюджетке т!ленетін басқа да  міндетті т!лемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке т!ленетін басқа да міндетті т!лемдер туралы» 

Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына !згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы. Басы 1-бетте)

№ 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 
14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; 
№ 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; 
№ 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 
64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 
2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; 
№ 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 
23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 
5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 
12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 
ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; 
№ 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 
80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 
124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 
72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 
2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 
12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 
№ 21, 118, 122-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 
145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 
19-I, 99, 101-құжаттар; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 
113-құжат; № 20-VII, 115, 117-құжаттар; № 21-I, 124, 
126-құжаттар; № 22-II, 145-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 
2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 53, 56-құжаттар; № 8-ІІ, 
72-құжат; № 10, 79-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 4, 
7-құжат; № 12, 34-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар; № 23-V, 
113-құжат; 2018 ж., № 9, 27-құжат; № 10, 32-құжат; 2019 
ж., № 1, 4-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 37, 39-құжаттар; № 
19-20, 86-құжат; № 21-22, 90, 91-құжаттар; № 23, 103, 
108-құжаттар; № 24-I, 119-құжат; 2020 жылғы 14 мамыр-
да «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбiр заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн рет-
теу мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 1 маусымда 
«Еге мен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Қарулы Күштердің, басқа 
да əскерлер мен əскери құралымдардың арсеналдары, 
базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған 
аймақтар мен тыйым салынған аудандар мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2020 жылғы 29 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2020 жылғы 10 маусымда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне тұрғын үй бағдарламалары операторларының 
санын қысқарту мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 9 
маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 25-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын: 

«Жер учаскесі жəне (немесе) оның бір бөлігі ұялы 
немесе спутниктік байланыс жабдығына арналған 
антен на-діңгекті құрылыстар жəне (немесе) тіреуіштер 

салу үшін жалға берілген кезде бүкіл жер учаскесі үшін 
де, оның бір бөлігі үшін де нысаналы мақсатын өзгерту 
талап етілмейді.»;

2) 44-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын: 

«Жер учаскесін ұялы немесе спутниктік байланыс 
жабдығына арналған антенна-діңгекті құрылыстар 
жəне (немесе) тіреуіштер салу үшін сұрау жер санатына 
қарамастан, осы Кодекстің 44-1-бабына сəйкес жүзеге 
асырылады.»;

3) 52-баптың 7-тармағы «меншік құқығына» деген 
сөздерден кейін «, ұялы немесе спутниктік байланыс 
жабдығына арналған антенна-діңгекті құрылыстарға 
жəне (немесе) тіреуіштерге» деген сөздермен толық-
тырылсын;

4) 97-баптың 3-тармағы екінші бөлігінің бірінші 
сөйлемі «телімдерінде» деген сөзден кейін «, ұялы неме-
се спутниктік байланыс жабдығына арналған антенна-
діңгекті құрылыстар жəне (немесе) тіреуіштер салуды 
қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;

5) 115-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Жол қызметі, сыртқы (көрнекі) жарнама объек-
тілерін, полиция, санитариялық-эпидемиологиялық 
бақы лау, кеден органдары, шекаралық, көліктік бақылау 
бекеттерін, ветеринариялық жəне фитосанитариялық 
бақылау бекеттерін, ұялы немесе спутниктік байланыс 
жабдығына арналған антенна-діңгекті құрылыстарды 
жəне (немесе) тіреуіштерді қоспағанда, жалпыға ортақ 
пайдаланылатын автомобиль жолы бойынан бөлінген 
белдеу шегінде ғимараттар мен құрылыстар салуға, 
сон дай-ақ инженерлік коммуникациялар тартуға тый-
ым салынады.

Халықаралық, республикалық, облыстық жəне 
аудан дық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарын реконструкциялау жөніндегі 
жұмыстар жүргізілген кезде ұялы немесе спутниктік 
байланыс жабдығына арналған антенна-діңгекті 
құрылыстардың жəне (немесе) тіреуіштердің иелері 
оларды ауыстыруды өз қаражаты есебінен қамтамасыз 
етеді.»;

6) 119-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі «күзет 
аймақтары» деген сөздерден кейін «, ұялы немесе спут-
никтік байланыс жабдығына арналған антенна-діңгекті 
құрылыстар жəне (немесе) тіреуіштер салу үшін бөлініп 
берілген жер» деген сөздермен толықтырылсын.

2. «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы» 2001 
жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 
142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 
ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 
144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 
2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; 
№ 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 
84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; 

№ 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 
ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; 
№ 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 
9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 
№ 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 
2, 10, 12-құжаттар; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 
10, 52-құжат; № 14, 86-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 
№ 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-I, 99, 101-құжаттар; 
№ 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 
128-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 23-II, 170-құжат; 
2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 53-құжат; 2017 ж., № 
4, 7-құжат; № 14, 51-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; 2018 
ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат; № 22, 82-құжат; 
№ 24, 93-құжат; 2019 ж., № 7, 37, 39-құжаттар; № 8, 
45-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 23, 103, 108-құжаттар; 
№ 24-I, 119-құжат; 2020 жылғы 1 маусымда «Егемен 
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне Қарулы Күштердің, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардың арсеналдары, ба-
залары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған 
аймақтар мен тыйым салынған аудандар мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2020 жылғы 29 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы):

68-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Ұялы немесе спутниктік байланыс жабдығына 
арнал  ған антенна-діңгекті құрылыстарды жəне (не-
месе) тіре уіш терді салуға, оның ішінде ұялы немесе 
спутниктік байланыс жабдығына арналған орынға 
жер учаскесінің нысаналы мақсатына қарамастан, жер 
учаскесінің меншік иесімен жер учаскесін жəне (неме-
се) оның бір бөлігін жалдау шарты болған кезде жол 
беріледі.».

3. «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 
17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2001 ж., № 17-18, 246-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 
2006 ж., № 1, 5-құжат; № 14, 89-құжат; № 24, 148-құжат; 
2007 ж., № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; 
№ 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 
24, 146-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 15, 125-құжат; 
2012 ж., № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 
9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 
21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 8, 44-құжат; 
№ 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 
№ 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 
2015 ж., № 19-I, 100-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 
22-VI, 159-құжат; 2017 ж., № 14, 49-құжат; 2018 ж., № 
19, 62-құжат; 2019 ж., № 1, 4-құжат; № 8, 45-құжат; № 
21-22, 90-құжат):

9-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Жол қызметі, сыртқы (көрнекі) жарнама объек-

тілерін, полиция, санитариялық-эпидемиологиялық 
бақы лау, кеден органдары, шекаралық, көліктік бақылау 
бекеттерін, ветеринариялық жəне фитосанитариялық 

бақылау бекеттерін, ұялы немесе спутниктік байланыс 
жабдығына арналған антенна-діңгекті құрылыстарды 
жəне (немесе) тіреуіштерді қоспағанда, жалпыға ортақ 
пайдаланылатын автомобиль жолы бойынан бөлiнген 
белдеу шегінде ғимараттар мен құрылыстар салуға, 
сондай-ақ инженерлік коммуникациялар тартуға тый-
ым салынады.

Халықаралық, республикалық, облыстық жəне 
аудан дық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарын реконструкциялау жөніндегі 
жұмыстар жүргізілген кезде ұялы немесе спутниктік 
байланыс жабдығына арналған антенна-діңгекті 
құрылыстардың жəне (немесе) тіреуіштердің иелері 
оларды ауыстыруды өз қаражаты есебінен қамтамасыз 
етеді.».

4. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 14, 
81-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 
24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; 
№ 19, 148-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 24, 
129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 
№ 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146, 
150-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 
№ 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 25-құжат; № 8, 63, 
64-құжаттар; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 
2013 ж., № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 
ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; 
№ 10, 52-құжат; № 14, 87-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 
№ 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 
22-І, 141-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 8-I, 
65-құжат; № 8-II, 67-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 
124, 126-құжаттар; 2017 ж., № 23-III, 111-құжат; № 24, 
115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат; 
№ 22, 82-құжат; 2019 ж., № 5-6, 27-құжат; № 21-22, 
91-құжат; № 24-I, 119-құжат):

1) 10-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«3-1)  ұялы немесе спутниктік байланыс 
операторының өтініші бойынша, уəкілетті органмен 
келісу арқылы ұялы немесе спутниктік байланыс 
операторларының ұялы немесе спутниктік байланыс 
жабдығына арналған антенна-діңгекті құрылыстарды 
жəне (немесе) тіреуіштерді салуы үшін электрмен 
жабдықтау жүргізілген орын ұсынады;»;

2) 12-баптың 5-1-тармағының 2) тармақшасындағы 
«ұйымына» деген сөз «қызметтерін көрсету үшін» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы  2 шілде
№355 – VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
ауылдық елді мекендерде Интернеттің қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселелері 

бойынша !згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
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(Соңы. Басы 1-бетте)

1998 ж., № 2-3, 23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; 
№ 17-18, 224, 225-құжаттар; № 23, 429-құжат; 1999 ж., № 20, 
727, 731-құжаттар; № 23, 916-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; 
№ 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 7-құжат; № 8, 52-құжат; № 17-
18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 2, 17-құжат; № 10, 
102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 11, 56, 57, 66-құжаттар; 
№ 15, 139-құжат; № 19-20, 146-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; 
№ 10, 56-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 
10, 31-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 
1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 
10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 2, 
18-құжат; № 3, 20, 21-құжаттар; № 4, 28-құжат; № 16, 131-құжат; 
№ 18, 143-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 
13-14, 58-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114, 115-құжаттар; 2009 
ж., № 2-3, 7, 16, 18-құжаттар; № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; 
№ 19, 88-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 
2-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 
2011 ж., № 2, 21, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 4, 37-құжат; № 
5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 
2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 13, 15-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 8, 
64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 20, 121-құжат; № 
21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 7, 36-құжат; 
№ 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., 
№ 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61, 63-құжаттар; № 
14, 84-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 7, 
34-құжат; № 8, 42, 45-құжаттар; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; 
№ 16, 79-құжат; № 20-I, 110-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-
VII, 115-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 
22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; 
№ 8-II, 70-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 15, 
55-құжат; № 22-III, 109-құжат; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 
32-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 50-құжат; 
2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 37-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 19-
20, 86-құжат; № 23, 103-құжат; № 24-І, 118-құжат; 2020 жылғы 
14 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр 
заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелерi 
бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

27-баптың 1 жəне 2-тармақтарындағы «Спирт iшiмдiк-
терiне», «Азаматтық іс жүргізу» жəне «спирт iшiмдiк терiне 
немесе есiрткi заттарға жəне нашақорлыққа» деген сөздер 
тиісінше «Құмар ойындарға, бəс тігуге, спирт тік ішімдіктерге», 
«Азаматтық процестік» жəне «құмар ойындарға, бəс тігуге, 
спирттік ішімдіктерге немесе есiрткi заттарға» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

2. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республика-
сының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 16-17, 
642-құжат; № 23, 929-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 
244-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; № 24, 
338-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 7-құжат; 
№ 4, 25-құжат; № 11, 56-құжат; № 14, 103-құжат; № 15, 138, 
139-құжаттар; 2004 ж., № 3-4, 16-құжат; № 5, 25-құжат; № 6, 
42-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 21-22, 
87-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24, 25-құжаттар; № 
8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 3, 
21-құжат; № 4, 28-құжат; № 5-6, 37-құжат; № 8, 52-құжат; № 
9, 67-құжат; № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 9-10, 
48-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 
2010 ж., № 3-4, 12-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 
15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; 
№ 5, 43-құжат; № 6, 50, 53-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 24, 
196-құжат; 2012 ж., № 2, 13, 14, 15-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 
10, 77-құжат; № 12, 85-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; 
№ 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; 
№ 10-11, 56-құжат; № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 
4-5, 24-құжат; № 11, 61, 69-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 19-
I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., 
№ 7, 34-құжат; № 8, 42, 45-құжаттар; № 13, 68-құжат; № 15, 
78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-VII, 117, 
119-құжаттар; № 22-I, 143-құжат; № 22-II, 145-құжат; № 22-III, 
149-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; 2016 ж., № 
7-I, 49-құжат; № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; 
№ 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 13, 45-құжат; № 
21, 98-құжат; 2018 ж., № 11, 37-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 
44-құжат; № 15, 47, 50-құжаттар; № 19, 62-құжат; 2019 ж., № 2, 
6-құжат; № 7, 37-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 19-20, 86-құжат; 
№ 23, 103-құжат; № 24-І, 118-құжат):

929-баптағы «Əрекетке қабiлеттiлiгi шектеулi деп танылған 
азаматтың спирттi iшiмдiктердi немесе есiрткi заттарды жөнсiз 
пайдалануы салдарынан келтiрген зиянды (осы Кодекстiң 27-
бабы)» деген сөздер «Құмар ойындарға, бəс тігуге, спирттік 
ішімдіктерге немесе есiрткi заттарға салыну салдарынан əрекет 
қабiлетi шектеулi (осы Кодекстiң 27-бабы) деп танылған азамат 
келтiрген зиянды» деген сөздермен ауыстырылсын. 

3. 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайып-
тылық) жəне отбасы туралы» Қазақстан Респуб  лика сының 
Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парла ментінің Жаршысы, 
2011 ж., № 22, 174-құжат; 2012 ж., № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., 
№ 1, 3-құжат; № 2, 13-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; 
№ 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 6, 28-құжат; № 14, 
84-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 
22, 128-құжат; 2015 ж., № 10, 50-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 
22-ІІ, 145-құжат; № 23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., № 8-ІІ, 67-құжат; 
2017 ж., № 8, 16-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 ж., № 14, 42-құжат; 
2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 36-құжат; № 21-22, 90-құжат; № 
24-ІІ, 120-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
көшi-қон процестерiн реттеу мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-баптың 1-тармағының 19) тармақшасындағы «спирттік 
ішімдіктерге немесе есірткі заттарына» деген сөздер «құмар 
ойындарға, бəс тігуге, спирттік ішім діктерге немесе есiрткi 
заттарға» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) 75-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы «спирт 
ішімдіктеріне немесе есірткі заттарына салынса, психотроптық 
заттарды жəне (немесе) осыларға ұқсас заттарды теріс пайда-
ланса» деген сөздер «құмар ойындарға, бəс тігуге, спирттік 
ішімдіктерге немесе есірткі, психотроптық заттарға жəне (не-
месе) сол тектестерге салынса» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 150-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «спирттік 
ішімдіктерді, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді 
теріс пайдалануы» деген сөздер «құмар ойындарға, бəс тігуге, 
спирттік ішімдіктерге, есірткі, психотроптық заттарға, сол тек-
тестерге салынуы» деген сөздермен ауыстырылсын.

4. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Респуб ликасының 
Азаматтық процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы 
Парламентiнiң Жаршысы, 2015 ж., № 20-V, 20-VІ, 114-құжат; 
2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 1-2, 
3-құжат; № 4, 7-құжат; № 8, 16-құжат; № 16, 56-құжат; № 
21, 98-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 13, 41-құжат; № 
14, 44-құжат; № 16, 53-құжат; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 
2, 6-құжат; № 7, 36, 37-құжаттар; № 15-16, 67-құжат; № 23, 
103-құжат; № 24-І, 118, 119-құжаттар; 2020 жылғы 7 мамырда 
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне əлеуметтік қамсыздандыру мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 6 
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 
11 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская прав-
да» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
Азаматтық процестік кодексіне соттар жұмысының заманауи 
форматтарын ендіру, артық сот рəсімдері мен шығындарын 
қысқарту мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2020 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1) 323-баптың бірінші бөлігіндегі «спирттік ішім дік терге 
немесе есірткі заттарына, психотроптық заттарға, оларға ұқсас 
заттарға құнығу» деген сөздер «құмар ойындарға, бəс тігуге, 
спирттік ішімдіктерге немесе есірткі, психотроптық заттарға, 
сол тектестерге салыну» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 324-баптың бірінші бөлігіндегі «спиртті ішімдіктерге неме-
се есірткі заттарға, психотроптық заттарға, оларға ұқсас заттарға 
құныққан адамның өз отбасын ауыр материалдық жағдайда 
қалдыратынын» деген сөздер «құмар ойындарға, бəс тігуге, 
спирттік ішімдіктерге немесе есірткі, психотроптық заттарға, 
сол тектестерге салынған адамның өз отбасын материалдық 
жағынан ауыр жағдайға ұшырататынын» деген сөздермен ау-
ыстырылсын.

5. «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет 
туралы» 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Рес пуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парла ментінің 
Жаршысы, 2001 ж., № 13-14, 175-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; 
2003 ж., № 23, 168-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., 

№ 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 17, 139-құжат; 2008 
ж., № 13-14, 57-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 
5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 
111-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 
2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 
19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 
113-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-II, 144-құжат; 2016 ж., № 
23, 118-құжат; 2017 ж., № 12, 34-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; 
№ 13, 41-құжат; № 19, 62-құжат; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 
7, 37-құжат):

11-бап мынадай мазмұндағы 20-7) жəне 20-8) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«20-7) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, 
туризм саласындағы білім беру ұйымдарында жоғары жəне 
жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды 
даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыруға 
қатысады;

20-8) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, 
туризм саласындағы білім беру ұйымдарында жоғары жəне 
жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды 
даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлуді жəне 
орналастыруды бекітеді;».

6. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 14, 81-құжат; 2006 ж., 
№ 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 
2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 20, 
89-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 
84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146, 
150-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 
111-құжат; 2012 ж., № 3, 25-құжат; № 8, 63, 64-құжаттар; № 14, 
92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 12, 57-құжат; № 
14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 
8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 14, 87-құжат; № 19-I, 19-
II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 
22-І, 141-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 8-I, 65-құжат; 
№ 8-II, 67-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126-құжаттар; 
2017 ж., № 23-III, 111-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 
32-құжат; № 19, 62-құжат; № 22, 82-құжат; 2019 ж., № 5-6, 
27-құжат; № 21-22, 91-құжат; № 24-І, 119-құжат):

41-1-баптың 1-тармағы «шақыруды қамтитын» деген 
сөздерден кейін «, электрондық казино, интернет-казино 
жарнамасын, сондай-ақ Қазақстан Республикасында ойын 
бизнесі саласындағы қызметпен айналысуға құқығы жоқ 
тұлға ұйымдастыратын жəне өткізетін құмар ойындар жəне 
(немесе) бəс тігу жарнамасын қамтитын» деген сөздермен 
толықтырылсын.

7. «Ойын бизнесі туралы» 2007 жылғы 12 қаң-
тардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақ-
стан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 
15-құжат; 2009 ж., № 9-10, 48-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 
88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат; № 22, 
132-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 19, 
145-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 9-құжаттар; 
№ 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 
143-құжат; 2015 ж., № 8, 44-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2017 
ж., № 22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

1) 1-бапта:
3), 4), 6) жəне 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«3) букмекерлік кеңсе – қатысушылармен бəс тігу жасасатын 

ойын бизнесін ұйымдастырушы; 
4) заңдастырылған белгілер – ойын бизнесін ұйымдас-

тырушының қағидаларында айқындалған тəртіппен құмар 
ойындарға қатысу үшін қолма-қол ақшаны алмастыра-
тын жəне ойын мекемелерінде пайдаланылатын белгілі бір 
номиналдағы фишкалар, жетондар жəне (немесе) электрондық 
жеткізгіштер;»;

«6) казиноның немесе ойын автоматтары залының кассасы – 
ойын бизнесін ұйымдастырушы арнайы жабдық таған, ақшамен 
операциялар, сондай-ақ заңдастырылған белгілерді беру жəне 
(немесе) қайтару жүзеге асырылатын ойын мекемесіндегі орын;

7) құмар ойын – ұтысты көздейтін, қатысушылардың өз ара-
сында не ойын бизнесін ұйымдастырушымен аталған адамдар 
қатысатын оқиға нəтижесіне жасалған, тəуекелге негізделген 
келісім;»;

мынадай мазмұндағы 7-2) тармақшамен толықтырыл сын:
«7-2) құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысуы 

шектелген адам – құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге 
салыну салдарынан сот əрекет қабілетін шектеген жеке тұлға, 
сондай-ақ құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысудан 
өзін шектеген жеке тұлға;»;

15) тармақшадағы «, осы Заңда белгіленген талаптарға сəйкес 
құмар ойындары жəне (немесе) бəс тiгу өтетiн ғимарат, үй-жай, 
құрылыс» деген сөздер «құмар ойындар осы Заңда белгіленген 
талаптарға сəйкес өтетiн ғимарат, үй-жай, құрылысжай» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 15-1) жəне 17-3) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«15-1) ойын сессиясы – ойын бизнесін ұйымдастыру шының 
қағидаларында айқындалатын, ұтысты анық таумен (тіркеумен) 
аяқталатын, құмар ойынға қатысу шының ойын бизнесін 
ұйымдастырушымен өзара қаты нас жасау тəртібі;»;

«17-3) мөлшерлемелерді есепке алу орталығы – байланыс 
желілері арқылы букмекерлік кеңсенің немесе тотализатордың 
аппараттық-бағдарламалық кешеніне қосылған жəне қолма-қол 
ақшамен жəне қолма-қол ақшасыз төлемдерді, оның ішінде 
электрондық ақшаны пайдалана отырып қабылдауды (жүзеге 
асыруды), бəс тігудің əрбір қатысушысы бойынша бəс тігуге 
қабылданған мөлшерлемелер (оның ішінде электрондық), бəс 
тігу нəтижесінің нұсқаларына коэффициенттер, олар бойынша 
ұтыстар мен төлемдер туралы ақпаратты қабылдауды, есеп-
ке алуды жəне сақтауды қамтамасыз ететін бағдарламалық 
қамтылым мен техникалық құралдар жиынтығы.

Мөлшерлемелерді есепке алу орталығын жүргізуді уəкілетті 
орган жүзеге асырады.

Осы тармақшаның бірінші бөлігінде көрсетілген ақ паратты 
қабылдау, есепке алу жəне сақтау, сондай-ақ оны, салықтардың 
жəне бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету 
саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік ор-
ганды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес өзге тұлғаларға беру қағидаларын уəкілетті орган 
белгілейді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) тотализатор – бəс тігу жасалған кезде оған қатысу шылар 

арасында делдалдық қызметтер көрсететін ойын бизнесін 
ұйымдастырушы;»; 

2) 6-баптың 2-тармағында:
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) букмекерлік кеңселер мен тотализаторлар дан (бук-

мекерлік кеңселердің жəне (немесе) тотализатор лардың 
кассаларынан) тыс жерде бəс тігуді жасасуға, бəс тігу 
мөлшерлемелерін қабылдауға (есепке алуға), бəс тігу бо йынша 
ұтыс төлеуге;»;

6) тармақшадағы «ұтыс төлеуіне тыйым салынады.» деген 
сөздер «ұтыс төлеуіне;» деген сөздермен ауыстырылып, мына-
дай мазмұндағы 7), 8) жəне 9) тармақшалармен толықтырылсын: 

«7) тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 
сатуды ынталандыруға бағытталған жүлделердің ұтыс ойы-
ны түрінде құмар ойындарды жəне (немесе) бəс тігуді 
ұйымдастыруға жəне өткізуге;

8) бағдарламалық қамтылым генерациялайтын жəне (немесе) 
жабдықты (механикалық, электрлі, электрондық немесе өзге 
де техникалық жабдықты) пайдалану жəне (немесе) оқиғаны 
тікелей трансляциялаудан басқа, оны кез келген визуализация-
лау арқылы оқиғаларға бəс тігуді ұйымдастыруға жəне өткізуге;

9) қызметі сот актісі негізінде Қазақстан Республика сының 
аумағында заңсыз деп танылған шетелдік ойын бизнесін 
ұйымдастырушылардың пайдасына төлемдерді жүзеге асыру 
бойынша қызметтер көрсетуге тыйым салынады.»;

3) 9-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Құмар ойындар саласындағы қызмет өтінім беру шіге 

əрбір ойын мекемесіне он жыл мерзімге берілетін лицензия 
негізінде жүзеге асырылады.

Бəс тігу саласындағы қызмет өтінім берушіге букмекер лік 
кеңсе не тотализатор қызметіне он жыл мерзімге берілетін ли-
цензия негізінде жүзеге асырылады.»;

4) 11-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«11-бап. Ойын мекемелерінің, букмекерлік кеңселер мен 

тотализаторлардың (букмекерлік кеңселер жəне (немесе) то-
тализаторлар кассаларының) орналасатын жері»; 

1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Казино, ойын автоматтары залдары, букмекерлік кеңселер 

мен тотализаторлар (букмекерлік кеңселердің жəне (немесе) 

тотализаторлардың кассалары) Алматы облысында Қапшағай 
су қоймасының жағалауында жəне Ақмола облысының Бурабай 
ауданында жергілікті атқарушы органдар айқындайтын 
аумақтар шегінде орналастырылуға жатады.

Казиноны, ойын автоматтары залдарын, букмекерлік 
кеңселер мен тотализаторларды (букмекерлік кеңсе лер дің 
жəне (немесе) тотализаторлардың кассаларын) орна ластыруға 
арналған аумақтардың шекараларын жергілікті атқарушы ор-
гандар уəкілетті органмен келісу бойынша айқындайды.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, адамдардың 
өмірі мен денсаулығын қорғау қажет болатын жағдайларды, 
сондай-ақ тарихи-мəдени мұра объектілерінің жойылу жəне 
бүліну қатері төнген, қорғаныс мұқтаждары мен елдің ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағдайларын қоспағанда, 
жергілікті атқарушы органдардың казиноны, ойын автомат-
тары залдарын, букмекерлік кеңселер мен тотализаторларды 
(букмекерлік кеңселердің жəне (немесе) тотализаторлардың 
кассаларын) орналастыруға арналған аумақтардың шекарала-
рын өзгертуіне тыйым салынады.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген аумақтарды 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында казино-
ны, ойын автоматтары залдарын, букмекерлік кеңселер мен 
тотализаторларды (букмекерлік кеңселердің жəне (немесе) 
тотализаторлардың кассаларын) орналастыруға тыйым салы-
нады.»;

3-тармақта:
«Ойын мекемелері, тотализатордың немесе букмекер 

кеңсесінің кассалары» деген сөздер «Казино, ойын автомат-
тары залдары, букмекерлік кеңселер мен тотализаторлар 
(букмекерлік кеңселердің жəне (немесе) тотализаторлардың 
кассалары)» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Букмекерлік кеңсе мен тотализатор қызметін жүзеге асыра-

тын ойын бизнесін ұйымдастырушыға бəс тігуге қатысушыларға 
өздері нəтижесіне мөлшерлемелер жаса ған оқиғаның дамуы мен 
нəтижесін байқауға мүмкіндік беретін жабдықты букмекерлік 
кеңселердің жəне (немесе) тотализаторлардың кассаларынан 
тыс жерге орна ластыруға, сондай-ақ бəс тігуге қатысушыларға 
бук мекерлік кеңсенің жəне (немесе) тотализатордың элек-
трондық кассаларына қол жеткізу үшін, байланыс қызметтерін 
қоса алғанда, техникалық құралдарды немесе қабылданған 
мөлшерлемелер, төленген жəне төлен беген ұтыстар туралы 
ақпарат беруге тыйым салынады.»; 

5) 12-бапта:
7-тармақ «мекемелерінің» деген сөзден кейін «, букме-

керлік кеңселер мен тотализаторлардың» деген сөздермен 
толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
«7-1. Букмекерлік кеңселердің жəне (немесе) тотализа-

торлардың кассалары металл есікпен, брондалған шынымен 
жəне жеке күзет ұйымының немесе аумақтық ішкі істер орга-
ны кезекші бөлімінің орталықтандырылған пультіне қосылған 
дабыл сигнализациясымен жарақтан дырылуға тиіс.»;

11, 12, 14 жəне 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Тотализатор қызметін жүзеге асыратын ойын биз несін 

ұйымдастырушы ат спорты жарыстары (атшабыстар, ат жары-
стары) жəне (немесе) ит жарыстыру шеңберінде болатын алдағы 
нақты оқиғаларға мөлшерлемелер қабылдайды.

12. Букмекерлік кеңсе немесе тотализатор мөлшер лемелерді 
букмекерлік кеңсенің немесе тотализатордың тиісті кассасы 
жəне (немесе) букмекерлік кеңсенің немесе тотализатордың 
электрондық кассасы арқылы қабыл дайды. Букмекерлік кеңсе 
немесе тотализатор мөлшер лемелерді есепке алу орталығында 
есепке алынбаған ақша есебінен мөлшерлемелер қабылдауға 
құқылы емес.»;

«14. Букмекерлік кеңсе қызметін жүзеге асыратын ойын 
бизнесін ұйымдастырушы мөлшерлемелерді аппа рат тық-
бағдарламалық кешен есептеген коэффициенттер негізінде 
жəне аккредиттелген спорт федерациялары өткізетін немесе 
халықаралық спорт ұйымдары, федерациялары, комитеттері 
аясында өткізілетін спорттық жарыстар шеңберінде болатын 
алдағы нақты оқиғаларға ғана қабылдайды. 

15. Букмекерлік кеңселер мен тотализаторлар аппа раттық-
бағдарламалық кешенмен жабдықталуға тиіс. Букмекерлік 
кеңсе немесе тотализатор қызметін жүзеге асыратын ойын 
бизнесін ұйымдастырушы мөлшерлемені қабылдағанға дейін 
бəс тігуге қатысушыны тіркеуді қатысушының жеке ба-
сын анықтауға мүмкіндік беретін деректерді енгізе отырып, 
аппараттық-бағдарламалық кешен арқылы жүргізуге міндетті.»;

6) 12-1-бапта:
тақырыптағы «Букмекер кеңсесінің» деген сөздер 

«Букмекерлік кеңсенің немесе тотализатордың» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

1-тармақ «аумағында» деген сөзден кейін «ойын бизнесін 
ұйымдастырушы орналасқан жерде» деген сөздермен 
толықтырылсын;

2-тармақтағы «Букмекер кеңсесінің» деген сөздер 
«Букмекерлік кеңсе немесе тотализатор» деген сөздермен ау-
ыстырылсын;

3-тармақтағы «букмекер кеңселерінің» деген сөз дер 
«букмекерлік кеңселердің жəне (немесе) тотализа тор лардың» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 13-баптың 1-тармағында:
3) тармақшадағы «жеке жəне» деген сөздер алып тасталсын;
4) тармақша «ойын мекемесі» деген сөздерден кейін «, 

букмекерлік кеңсе немесе тотализатор» деген сөздермен 
толықтырылсын;

6) тармақшадағы «əрбiр ойын мекемесi үшiн» жəне «букме-
кер кеңселерін» деген сөздер тиісінше «əрбір лицензияға» жəне 
«букмекерлік кеңселерді» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 14-баптың 1-тармағындағы «əрбiр ойын мекемесiне» деген 
сөздер «əрбір лицензияға» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«15-бап. Ойын мекемелеріне, букмекерлік кеңсе лердің 

немесе тотализаторлардың кассаларына келудің тəртібі 
мен ерекшеліктері

1. Құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге жиырма бір 
жасқа дейінгі жеке тұлғалардың, сондай-ақ құмар ойындарға 
жəне (немесе) бəс тігуге қатысуы шектелген адамдардың 
қатысуына тыйым салынады.

2. Ойын мекемесі, букмекерлік кеңсе немесе тотализатор 
жұмысы, мөлшерлемелер қабылдау жəне өткізілетін құмар 
ойындар жəне (немесе) бəс тігу қағидаларын ойын бизнесін 
ұйымдастырушы ойын мекемесінде, букмекерлік кеңсенің жəне 
(немесе) тотализатордың кассасында көрінетін жерге, сондай-ақ 
ойын бизнесін ұйымдастырушының интернет-ресурсында (ол 
болған кезде) орналастырады жəне онда мынадай мəліметтер 
қамтылуға тиіс: 

1) ойын мекемесінің, букмекерлік кеңсенің немесе тотали-
затордың атауы;

2) ойын бизнесін ұйымдастырушының орналасқан жері, 
банктік деректемелері, сəйкестендіру нөмірі, интернет-ресурсы 
(ол болған кезде) көрсетіле отырып, оның атауы;

3) Қазақстан Республикасында ойын бизнесі саласын дағы 
қызметпен айналысу құқығына лицензиясы, оның қолданылу 
мерзімі туралы ақпарат;

4) құмар ойындармен жəне (немесе) бəс тігумен шектен тыс 
əуестенудің зияны туралы ескерту;

5) құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысуды өз 
бетінше шектеу тəртібі;

6) құмар ойынға жəне (немесе) бəс тігуге қатысушы-
ларға, сондай-ақ олардың жақын туыстарына психо логиялық 
көмек көрсететін мамандардың (мекемелердің, ұйымдардың, 
қызметтердің) орналасқан жері мен байланыс телефон 
нөмірлері;

7) құмар ойынға жəне (немесе) бəс тігуге қатысушының жеке 
басын анықтау тəртібі;

8) өткізілетін құмар ойындардың жəне (немесе) бəс тігудің 
түрлері;

9) бəс тігуге қатысушылар мөлшерлемелер жасайтын оқиға 
қорытындысының нəтижелерін анықтау үшін пайдаланылатын 
ақпарат көздерінің тізбесі;

10) құмар ойында жəне (немесе) бəс тігуде тікелей пайдала-
нылатын негізгі терминдер мен анықтамалар;

11) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сəйкес ойын бизнесін ұйымдастырушы мен құмар ойынға жəне 
(немесе) бəс тігуге қатысушының құқықтары мен міндеттері;

12) құмар ойынға жəне (немесе) бəс тігуге қатысу шарттары;
13) құмар ойынның жəне (немесе) бəс тігудің, сондай-ақ ойын 

сессиясының өткізілу тəртібі;
14) құмар ойында жəне (немесе) бəс тігуде мөлшерлемелерді 

қабылдау шарттары;
15) тотализатор қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін 

ұйымдастырушының бəс тігуді ұйым дас  тырудағы делдалдық 
үшін сыйақысының (комиссия сының) мөлшері;

16) құмар ойынға жəне (немесе) бəс тігуге қатысушыға ұтыс 
төленуге тиісті нəтиже;

17) дауларды қарау тəртібі;
18) өзге де мəліметтер.
3. Ойын бизнесін ұйымдастырушы:
1) ойын мекемесіне, букмекерлік кеңсеге немесе тота лизаторға 

(букмекерлік кеңсенің жəне (немесе) то тализатордың кассасына) 
еркін келуге Қазақстан Рес пуб ликасының заңнамасына қайшы 
келмейтін шектеулер белгілеуге;

2) ойын мекемесі, букмекерлік кеңсе немесе тотализатор 
(букмекерлік кеңсенің жəне (немесе) тотализатордың кассасы) 
жұмысы, мөлшерлемелер қабылдау жəне өт кізілетін құмар ойын-
дар жəне (немесе) бəс тігу қағи даларын бұзатын адамдарды құмар 
ойындарға жібер меуге құқылы.»; 

10) мынадай мазмұндағы 15-1-баппен толықтырылсын:
«15-1-бап. Құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге 

қатысуды шектеу 
1. Жеке тұлға кез келген ойын бизнесін ұйымдастыру шыға 

еркін нысандағы жазбаша өтінішін жеке өзі беру арқылы алты 
айдан бір жылға дейінгі мерзімге өзін құмар ойындарға жəне (не-
месе) бəс тігуге қатысудан өз бетінше шектей алады. 

2. Өтініште тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куə-
ландыратын құжатта көрсетілсе), жеке басын куəландыратын 
құжат деректері, құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге 
қатысудан шектеу мерзімі, өтініш берушінің жеке қолтаңбасы 
болуға тиіс. Берілген өтініш қайтаруға немесе кері қайтарып 
алуға жатпайды. Ойын бизнесін ұйымдастырушылардың біріне 
өтініш беру Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық 
ойын бизнесін ұйымдастырушыларға өтініш беру ретінде 
қаралады. 

Ойын бизнесін ұйымдастырушы қабылдаған жəне тіркеген 
өтініштің көшірмесі қабылданған күннен кейінгі бес жұмыс 
күнінен кешіктірілмей уəкілетті органға жіберіледі. 

Жақын туыстары, отбасы мүшелері азаматтың əрекет қабілетін 
шектеу туралы соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде 
мұндай адамды құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге 
қатысуы шектелген адамдар тізіміне енгізу туралы өтінішпен 
уəкілетті органға жүгінуге құқылы.

3. Уəкілетті орган мұндай өтініш келіп түскен күннен кейінгі 
үш жұмыс күнінен кешіктірмей жеке тұлға туралы мəліметтерді 
құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысуы шектелген 
адамдар тізіміне енгізеді, оған қолжетімділік уəкілетті органның 
интернет-ресурсы арқылы ойын бизнесін ұйымдастырушыларға 
ғана қамтамасыз етіледі. 

Құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысуы шек телген 
адамдар туралы ақпарат құпия болып табылады.

Құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысуы шек телген 
адамдар туралы ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалар өтініш 
берушінің немесе оның заңды өкілінің келісімінсіз не өзге де 
заңды негіз болмаса, оны таратуға жол бермеу талабын сақтау 
арқылы оның құпиялылығын қамтамасыз етеді.

Құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысуы шектел-
ген адамдар туралы мəліметтер кəсіптік, қыз меттік қажеттілікке, 
сондай-ақ еңбек қатынастарына бай ланысты белгілі болған адам-
дар оның құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті. 

4. Құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысуын шектеу 
мерзімі өткенге дейін жеке тұлға шектеуді жаңа мерзімге ұзарту 
туралы өтініш бере алады. 

5. Құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысудан 
өзін-өзі шектеу мерзімі аяқталған күннен кейін уəкілетті орган 
құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысушыны құмар 
ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысуы шектелген адамдар 
тізімінен алып тастауды қамтамасыз етеді.

Осы баптың 2-тармағының үшінші бөлігіне сəйкес құмар 
ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысуы шек телген адам-
дар тізіміне енгізілген адамды уəкілетті орган азаматтың əрекет 
қабілетін шектеудің күшін жою туралы соттың заңды күшіне 
енген шешімі негізінде тізімнен алып тастайды.

6. Құмар ойындарға жəне (немесе) бəс тігуге қатысуы шектел-
ген адамдар тізіміндегі адамдармен құмар ойындарды жəне (не-
месе) бəс тігуді ұйымдастыруға жəне өткізуге тыйым салынады.

Бəс тігуге қатысушы мен букмекерлік кеңсе немесе тотали-
затор арасында, ұтыс төлеуді қоса алғанда, қолма-қол ақшамен 
жəне қолма-қол ақшасыз төлемдерді, оның ішінде электрондық 
ақшаны пайдалана отырып, мөл шерлемелерді есепке алу 
орталығының қатысуынсыз қабылдауға (жүзеге асыруға) тый-
ым салынады.

Мөлшерлемелерді есепке алу орталығы құмар ойындарға 
жəне (немесе) бəс тігуге қатысуы шектелген адамдар тізіміндегі 
адамнан (оның пайдасына) қолма-қол ақшамен жəне қолма-қол 
ақшасыз төлемдерді, оның ішінде электрондық ақшаны пайдала-
на отырып қабылдаудан (жүзеге асырудан) бас тартуға міндетті.».

8. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; 
№ 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; 
№ 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат; 
№ 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; 
№ 21-III, 135-құжат; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-V, 156, 
158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 
ж., № 1, 2, 4-құжаттар; № 6, 45-құжат; № 7-I, 50-құжат; № 7-II, 
53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 68-құжат; № 12, 87-құжат; 
2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; № 9, 21, 22-құжаттар; 
№ 11, 29-құжат; № 12, 34-құжат; № 23-ІІІ, 111-құжат; № 23-
V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 
13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 47, 49-құжаттар; № 23, 
91-құжат; № 24, 94-құжат; 2019 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 6-құжат; 
№ 5-6, 27-құжат; № 7, 37, 39-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 15-16, 
67-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 21-22, 90-құжат; № 23, 103, 
108-құжаттар; № 24-ІІ, 120-құжат):

1-қосымшаның 67, 68, 69 жəне 70-жолдары мынадай редак-
цияда жазылсын: 

«
67. Ойын автоматтары 

залы қызметімен ай-
на лысуға лицензия

Иеліктен шығарылмайтын; 
лицензияның қолданылу 
мерзімі 10 жыл; 2-сынып

68. Казино қызметімен 
айналысуға лицен-
зия

Иеліктен шығарылмайтын; 
лицензияның қолданылу 
мерзімі 10 жыл; 2-сынып

69. Тотализатор қызме-
тімен айналысуға 
лицензия

Иеліктен шығарылмайтын; 
лицензияның қолданылу 
мерзімі 10 жыл; 1-сынып

70. Букмекерлік кеңсе 
қызметімен айна-
лысуға лицензия

Иеліктен шығарылмайтын; 
лицензияның қолданылу 
мерзімі 10 жыл; 1-сынып

».

9. «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016 
жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 
12, 86-құжат; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 12, 36-құжат; № 13, 
45-құжат; № 14, 53-құжат; № 21, 98-құжат; № 22-III, 109-құжат; 
2018 ж., № 10, 32-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 
15, 47-құжат; 2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 37-құжат; № 15-
16, 67-құжат; № 21-22, 90-құжат; № 23, 103-құжат; № 24-І, 
118-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

2-баптың 2-тармағында:
«іс-қимыл туралы» деген сөздерден кейін «жəне «Ойын 

бизнесі туралы» деген сөздермен толықтырылсын;
«Заңында белгіленген» деген сөздер «заңдарында 

белгіленген» деген сөздермен ауыстырылсын.
2-бап. 
1. Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты 

ай өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 7-тармағы 1) 
тармақшасының он екінші, он үшінші жəне  он төртінші абзац-
тарын, 4) тармақшасының екін ші, үшінші, төртінші, бесінші, ал-
тыншы, жетінші жəне сегізінші абзацтарын, 5) тармақшасының 
үшінші, төртінші жəне жетінші абзацтарын, 10) тармақшасының 
он бесінші жəне он алтыншы абзацтарын қоспағанда, алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 2 шілде
№356 – VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі 
мәселелері бойынша "згерістер мен толықтырулар енгізу туралы


