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Əңгімелесу барысында 
Қазақ станның Парламент ара-
лық одақпен өзара ықпалдас-
тығының маңызды бағыттары 
талқыланды.

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев Дуарте Пашекоға ілти-
пат білдіре отырып, Парла-
мент аралық одақпен ара дағы 
ынтымақтастықты нығай ту-
ға тың серпін беру тұр ғы сы-
нан оның елімізге жаса ған 
сапары ның маңыздылығын 
атап өтті.

– Парламентаралық одақ 

пар ламентаралық байланыстар-
ды дамыту ісінде маңызды əрі 
жетекші ұйым саналады. Сіздің 
сапарыңыз парламенттік дипло-
матияны кеңейту тұрғысынан 
саяси маңызға ие. Біз аталған 
Одақпен өзара тығыз қарым-
қаты настарды дамытуға баса 
мəн береміз жəне осы маңыз-
ды ұйымның төрағасы лауазы-
мындағы Сіздің миссияңызды 
қолдаймыз, – деді Мемлекет 
басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
Дуарте Пашекоға еліміздегі 

демократиялық институттарды 
жəне заң үстемдігін нығайтуға, 
адам құқығы мен гендерлік тең-
дікті қамтамасыз етуге бағыт-
талған ауқымды саяси рефор-
малардың жүзеге асырылуы 
жөнінде айтты. Сондай-ақ Мем-
лекет басшысы оны 2022 жыл-
дың қыркүйек айында болатын 
Əлемдік жəне дəстүрлі діндер 
көшбасшыларының VII съезіне 
қатысуға шақырды.

Ө з  к е з е г і н д е  Д у а р т е 
Пашеко кездесуге мүмкіндік 
бер  гені үшін Қасым-Жомарт 
Тоқаевқа алғыс білдіріп, Мем-
ле кет басшысын Қазақ стан 
Тəуел сіздігінің 30 жы лды ғы-
мен құттықтады. Соны мен қа-
тар ол еліміздің осы кезеңдегі 
эко номикалық жəне дипло-
матиялық табыстарын жоғары 
бағалап, Қазақстанның мем-
лекеттер мен адамдар арасын-
да диалог орнатудың жарқын 
үлгісі болып отырғанына назар 
аударды.

Португалия парламентариі 
Мемлекет басшысына Парла-
мент аралық одақты дамытудың 
алдағы кезеңдегі басымдықтары 
туралы айтты.

Сонымен қатар Қазақстан 
мен Португалия қатынастарын 
өркендету аясында Нұр-Сұлтан 
мен Лиссабон арасындағы 
ынтымақтастықтың қарқын-
ды дамып келе жатқаны атап 
өтілді.

Мемлекет басшысының Жарлығы-
мен Алексей Владимирович Цой 
Қазақстан Республикасының Денсау-
лық сақтау министрі лауазымынан 
босатылды.

* * *
Мемлекет басшысының өкімімен 

Ермек Əшімханұлы Оспанов Қазақ-
стан Республикасының Қаржы лық 
мо ниторинг агенттігі төрағасы ның 
бірінші орынбасары лауазымынан 
босатылды.

Президентке 11 ай ішіндегі 
елорданың əлеуметтік-экономи-
ка лық жəне инфрақұрылым дық 
дамуы туралы ақпарат берілді.

Сонымен қатар Мемлекет бас-
шысына Нұр-Сұлтан қала сын дағы 

эпидемиялық ахуалды тұ рақ тан-
дыру үшін жүзеге асырылып жат-
қан шаралар жəне халыққа вакци-
на салу жұмыстарының барысы 
туралы баяндалды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Алтай 

Көлгіновке жылумен қамту, 
инфрақұрылым, инженерлік 
желілер, əлеуметтік тұрғын 
үйлер мен нысандардың құрылы-
сы сияқты салалар бойынша 
қордаланған мəселелерді ше-
шуге қатысты, сондай-ақ шағын 
жəне орта бизнесті дамыту, жаңа 
жұмыс орындарын ашу үшін 
қолайлы жағдай жасау жөнінде 
бірқатар тапсырма берді.

КӨКЕЙКЕСТІ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қостанай облысының ауылшаруашылық тауарларын 
�ндірушілері Ауыл шаруашылығы министрлігі ұсынған 
жаңаша субсидиялау ережелерінің жобасын талқылады. 
Фермер-шаруалардың пікіріне сүйенсек, түзетіліп қайта 
ұсынылған жаңа Ереже салада к�птен бері қордаланып 
қалған күрмеулі мәселелерді шешпейді. Керісінше, 
жағдайды ушықтыра түседі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Сүзгіден өткен субсидия

Нұрқанат ҚҰЛАБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Субсидиялау ережесін тал-
қы лаған жиын облыстық кə-
сіп  керлер палатасында өтті. 
Палата бөлімінің жетек шісі 
Саят Жүсіпов ауылшаруа-
шылық кешенін субсидиялау 
жү йесін реформалау əбден тол-
ғағы жеткен, əрі қарай созбақ-
қа салу ға келмейтін маңыз-
ды мəселе екенін айта келіп, 
жи нал ған көпшілікке Ауыл 
шаруа шылығы министрлігі 
қосарын қосып,  аларын 

алып, қайта əзірлеген жаңа 
құжаттағы өзгерістер жөнінде 
баяндап берді. 

– Жаңа ереже бойынша 
субси диялаудың бағыттары 
бұ рын 47 еді, енді ол 20-ға де-
йін қысқарып отыр. Субси дия 
беру барысында қос тарап ты 
міндеттемелер енгізіл ді. Суб-
сидия алу үдерісі жеңіл детіл-
ді. Сондай-ақ бюд жет қа лып-
тастыру үшін «күту пара ғын» 
енгізу қарастырыл ған, – деді 
бөлім жетекшісі.

(Соңы 3-бетте)

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанда жол мамандары тапшы. Кадрлық дефицит �зекті мәселеге айналды. 
Жолдың құрылысына атсалысатын мамандар былай тұрсын, тәуір жолды күтіп 
ұстайтын кадрды табудың �зі қиын. Неліктен мұндай жағдай қалыптасты? Мәселені 
шешудің қандай жолы бар? Сала мамандарын с�йлетіп к�рдік. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жол маманы жоққа тән 

Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Болашақ жұмыссыздарды 
даярлап жатырмыз 

Жол активтерінің ұлттық сапа орталы-
ғы ның бас директоры Замир Сағынов-
тың пікірінше, жол құрылысына қажетті 

мамандар даярлау саясатын түбегейлі 
өзгерту керек.

– «Инженерлік мамандық азайса, иннова-
ция болмайды» деген ұстаным бар. Инже-
нер лер ғана инновацияны тудырады. Демек, 
тех ни калық мамандықтарды көбейту керек. 
Өкі нішке қарай, біздің елдегі жағдай керісін-
ше сипатта болып отыр. Ұлттық статистика 

бюро сының мəліметіне сүйенсек, 2020-2021 
оқу жыл дарында 40 мыңнан астам сту дент 
«заңгер» мамандығы бойынша бі лім алып 
жатыр. Экономист, бухгалтерлік есеп маман-
дығын таңдағандардың үлесі 30 мың ның үс-
тінде. «Дене шынықтыру пəнінің мұға  лімі» 
мамандығын 20 мыңдай студент мең геріп 
жатыр. Осы орайда, Ұлы бри тания ның атақты 
Оксфорд универси тетінің мына бір зерт-
теуіне назар аударған абзал. Универси тет тің 
зерттеуінше, 2025-2030 жылдары «заңгер» де-
ген мамандық болмайды, – дейді З.Сағынов. 

(Соңы 3-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 
мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық 

заңына �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 
мəртебесі туралы» 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 14-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

(Соңы 6-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне сот жүйесі мәселелері 
бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

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

1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексіне:

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

(Соңы 6-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

азаматтық процестік заңнаманы жетілдіру және дауларды соттан 
тыс және сотқа дейінгі реттеу институттарын дамыту мәселелері 

бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне 
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілсін:

1. 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы 
туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне:

1) 158-бап мынадай редакцияда жазылсын:

(Жалғасы 7-8-беттерде)

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. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі):

(Жалғасы 8-10-беттерде)

Елорда әкімін қабылдадыЕліміздің табыстарын 
жоғары бағалады

Алғыс білдірді
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев бұрынғы 
Денсау лық сақтау министрі А.Цойға 
алғыс айтты. Бұл туралы Президенттің 
баспас�з хатшысы Берік Уәли �зінің 
Фейсбуктегі парақшасына жазды.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұрынғы 
Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойға белсенді 
жұмыс істегені, əсіресе Қазақстанда коронавирус 
індетінің таралуына қарсы күресте атқарған еңбегі үшін 
алғыс білдірді», делінген Б.Уəлидің жазбасында. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтан 
қаласының әкімі Алтай К�лгіновті қабылдады, деп хабарла-
ды Президенттің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ХРОНИКА

РЕСМИ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламентаралық 
одақтың президенті Дуарте Пашеконы қабылдады, деп хабар-
лады Президенттің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Туристік хабқа газ 
коммуникациялары 
тартылды

4-бет 5-бет

«Қылкөпір» – 
адамзат 
трагедиясы

Тартысқа 
толы 
чемпионат 

11-бет
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(Соңы. Басы 1-бетте)

«3-1) тəртіптік іс жүргізу шеңберінде судьяның 
əрекеттерін тексеру үшін оған қатысты материал-
дарды Сот жюриіне беру туралы мəселені Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген мер-
зімдерде облыстық соттың жалпы отырысының талқы-
лауына шығаруды қамтамасыз етеді;»;

2) 22-баптың 2-1-тармағының бірінші бөлігі мына-
дай редакцияда жазылсын:

«2-1. Жоғарғы Соттың судьялары, сондай-ақ 
облыс тық соттардың кеңейтілген жалпы отырыстары 
жіберетін жергілікті соттардың судьялары қатысатын 
Жоғарғы Соттың кеңейтілген жалпы отырысы:

1) сот жүйесінің бюджетін шығыстардың деңгейлері 
мен бағыттары бойынша бөлуді бекітеді;

2) Жоғары Сот Кеңесінің, Жоғары Сот Кеңесі 
жанын дағы Сот жюриінің жəне Кадр резерві жөніндегі 
комиссияның құрамдарына, сондай-ақ Жоғарғы 
Сот жанындағы Сот төрелігінің сапасы жөніндегі 
комиссияның құрамына кандидаттарды ұсынады.»;

3) 29-бапта:
7-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен 

толықтырылсын:
«1-1) егер Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комис-

сия оған қатысты басқа сотқа, басқа мамандануға ауыс-
тыру туралы шешім шығарған күннен бастап екі жылдан 
аз уақыт өтсе, судьяның;»;

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықты рыл-
сын:

«9-1. Жоғары Сот Кеңесінің құрамына тағайындалған 
судьяларға Жоғары Сот Кеңесінің мүшесі болып жұмыс 
істеген уақыты судьялық жұмыс өтіліне қосылады жəне 
отставкаға шыққан кезде ескеріледі.»;

10-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасы лауазымына 
тағайындалуына байланысты өз өкілеттігін тоқтатқан 
судьяға Жоғары Сот Кеңесінің Төрағасы болып жұмыс 
істеген уақыты судьялық жұмыс өтіліне қосылады жəне 
отставкаға шыққан кезде ескеріледі.»;

4) 30-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Жоғарғы Соттың ұсынысы бойынша тізбесін 

Жоғары Сот Кеңесі бекітетін, құқықтың жекелеген 
салаларында мамандар болып табылатын, облыстық 
сот судьясының бос лауазымына орналасуға үміткер 
адамдар үшін жеке конкурс өткізілуі мүмкін. Мұндай 
жеке конкурстық іріктеудің тəртібін Жоғары Сот Кеңесі 
айқындайды.»; 

4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Шалғай жерде орналасқан соттарда немесе штат 
саны үш бірліктен аспайтын соттарда кемінде бес 
жыл жұмыс істеген судьялар аудандық соттарда тең 
дəрежелі лауазымдарға кандидаттарды іріктеу кезінде 
өзге жағдайлары тең болса, басымдыққа ие болады.»;

5) 30-1-бапта:
1-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда 

жазылсын:
«Судьяның кəсіби қызметін бағалау бірінші рет 

судья лауазымындағы бір жылдық жұмысының 
нəтижелері бойынша жүргізіледі. Одан кейін судьяның 
кəсіби қызметін бағалау əр бес жыл сайын жүргізіледі.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Судьяның кəсіби қызметін бағалауды Сот 

төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия жүзеге асырады.
Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия жеті 

мүшеден – облыстық соттардың үш судьясынан, 
Жоғарғы Соттың үш судьясынан жəне отставкадағы 
бір судьядан тұрады.

Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияны 
қалыптастыру жəне оның жұмысын ұйымдастыру 
тəртібі Қазақстан Республикасының Президенті 
бекітетін Ережеде айқындалады.

Судьяның кəсіби қызметін бағалауды жүргізу 
əдістемесін Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комис-
сия əзірлейді жəне Жоғары Сот Кеңесімен алдын ала 
келісілгеннен кейін Жоғарғы Соттың жалпы отырысы 
бекітеді.»;

6) 33-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен 

толықтырылсын:
«1-1) судья Жоғары Сот Кеңесінің мүшесі болып 

тағайындалса;»;
мынадай мазмұндағы 2-3-тармақпен толықтырыл-

сын:
«2-3. Судья Жоғары Сот Кеңесінің мүшесі болып 

тағайындалған кезде оның судья атағы мен судьялар 
қоғамдастығына жататыны сақтала отырып, өкілеттігі 
тоқтатыла тұрады.»;

7) 42-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Судьяға қатысты тəртіптік іс жүргізу теріс қылық 

анықталған күннен бастап – бір жылдан кешіктірілмей 
жəне теріс қылық жасалған күннен бастап екі жылдан 
кешіктірілмей басталуы мүмкін.

Судьяның тəртіптік теріс қылық анықталған күннен 
кейін дəлелді себеппен жұмыста болмаған уақыты осы 
тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімдерге 
қосылмайды.»;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырыл-
сын:

«1-1. Жоғары тұрған сот сатысының заңдылықты 
бұзу фактісін анықтаған сот актісінің заңды күшіне ен-
ген күні судьяның сот ісін қарау кезінде заңдылықты 
бұзуына байланысты тəртіптік теріс қылықтың 
анықталған күні болып есептеледі, ал заңсыз сот актісі 
шығарылған күн осындай теріс қылықтың жасалған 
күні болып есептеледі.

Судья əдебі жөніндегі комиссияның судьяның су-
дья əдебіне қайшы келетін, атына кір келтіретін теріс 
қылық жасау фактісін анықтаған шешім шығарған күні 
судья əдебіне қайшы келетін тəртіптік теріс қылықтың 
анықталған күні болып есептеледі, ал осындай теріс 

қылық жасалған күн немесе кезең оның жасалған күні 
болып есептеледі.

Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуы енгізілген, 
лауазымдық міндеттерді тиісінше орындамау фактісін 
анықтаған облыстық соттардың жəне Жоғарғы Соттың 
жалпы отырыстарының шешімдер қабылдаған күні 
соттар төрағаларының, соттардың сот алқалары төр-
ағаларының өз лауазымдық міндеттерін тиісінше орын-
дамауына байланысты тəртіптік теріс қылықтың анық-
талған күні болып есептеледі, ал соттар төрағаларының, 
соттардың сот алқалары төрағаларының өз лауазымдық 
міндеттерін тиісінше орындамаған күні немесе 
кезеңі осындай теріс қылықтың жасалған күні болып 
есептеледі.

Егер тəртіптік теріс қылық жасалған күн уақыт 
кезеңімен айқындалатын болса, осы баптың 1-тарма-
ғында белгіленген мерзімдерді есептеу кезең аяқтал ған-
нан кейінгі келесі күннен бастап жүзеге асырылады.»;

8) 44-бапта:
1-тармақта:
2) жəне 6) тармақшалар алып тасталсын;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның 

осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында 
көзделген шешімі ұсынымдық сипатта болады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Жоғары Сот Кеңесінің судьяны атқаратын лау-

азымынан босату туралы ұсыным беруден бас тартуы 
Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия шығарған 
шешімнің күшін жояды. Жоғары Сот Кеңесінің Сот 
төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия шешімінің күшін 
жоюы Жоғары Сот Кеңесінің не Сот төрелігінің сапасы 
жөніндегі комиссияның осы бапта көзделген өзге шешім 
қабылдауы үшін негіз болып табылады.»;

9) 44-1-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Жоғары Сот Кеңесінің сот төрағасын, сот алқа-
сының төрағасын жəне судьяны атқаратын лауазы-
мынан босату туралы ұсыным беруден бас тартуы не 
Жоғары Сот Кеңесінің судьяға қандай да бір тəртіптік 
жаза қолданудың негізсіздігі туралы шешімі Сот жюриі 
шығарған шешімнің күшін жояды жəне тəртіптік іс 
қайта қарауға жіберіледі.

Сот жюриі шешімінің күші жойылған кезде Жоғары 
Сот Кеңесі Сот жюриіне осы Конституциялық заңның 
40-бабының 1-тармағында көзделген өзге тəртіптік 
жазаны қолдануды не судьяға қатысты тəртіптік іс 
жүргізуді тоқтатуды ұсынуға құқылы.»;

10) 57-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«57-бап. Соттарды қаржыландыру
1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотын, 

жергілікті жəне басқа соттарын қаржыландыру респуб-
лика лық бюджет қаражатының есебінен жүзеге асы-
рылады.

2. Сот жүйесінің бюджеті соттардың өз констит-
ция лық өкілеттіктерін орындауын толық қамтамасыз 
етуге тиіс.

Сот жүйесінің шығыстары өткен қаржы жылы 
үшін республикалық бюджетте белгіленген барлық 
мемлекеттік органдардың 001-бюджеттік бағдарламасы 
бойынша шығыстарының жалпы сомасының кемінде 
алты жарым пайызын құрайды.

3. Республикалық бюджетті нақтылау, респуб лика-
лық бюджетті түзету немесе секвестр жүргізу нəтиже-
сінде барлық мемлекеттік органдардың бюджеттік 
бағдар ламасы бойынша шығыстардың жалпы сомасы 
төмендеген жағдайда республикалық бюджетте тиісті 
жоспарлы кезеңге белгіленген сот жүйесіне арналған 
шығыстардың мөлшері азайтуға жатпайды.

4. Республикалық бюджетте тиісті жоспарлы кезеңге 
белгіленген сот жүйесіне арналған шығыстар секвес-
трлеуге жатпайды.

Ағымдағы қаржы жылы ішінде республикалық бюд-
жетті нақтылау, түзету кезінде республикалық бюджет-
те тиісті жоспарлы кезеңге белгіленген сот жүйесіне 
арналған шығыстар азайтуға жатпайды.

Сот жүйесінің бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
үшін Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде 
көзделген ағымдағы əкімшілік шығыстар лимиті 
белгіленбейді.

5. Сот жүйесінің бюджетін шығыстардың деңгейлері 
мен бағыттары бойынша бөлу өзі бекітетін регламентке 
сəйкес Жоғарғы Соттың кеңейтілген жалпы отырысын-
да бекітіледі.

6. Сот жүйесінің бюджеттік бағдарлама əкімшісінің 
бюджеттік өтінімі республикалық бюджет жобасына 
өзгерістер жасалмай енгізіледі.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган 
Республикалық бюджет комиссиясының қарауына 
шығару үшін Қазақстан Республикасының бюджет 
заңнамасында белгіленген тəртіппен сот жүйесінің 
бюджеттік бағдарлама əкімшісінің бюджеттік өтініміне 
Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына 
сəйкестігі мен есеп-қисаптардың дұрыстығына қоры-
тынды дайындайды.

7. Халықаралық кеңестің қызметін ұйымдастыру 
үшін республикалық бюджеттен бөлінген қаражатты 
пайдалану тəртібін уəкілетті орган айқындайды.

8. Уəкілетті органның басшысы Қазақстан Респуб-
ликасының Бюджет кодексінде көзделген тəртіппен 
құрылатын Республикалық бюджет комиссиясының 
мүшесі болып табылады.».

2-бап. Осы Конституциялық заң:
1) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 2) жəне 10) тармақшаларын;
2) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 3) тармақшасының төртінші жəне 
бесінші абзацтарын жəне 6) тармақшасын қоспағанда, 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 20 желтоқсан
№ 82-VIІ ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі 
туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы. Басы 1-бетте)

«Сот жүйесін қаржыландыру ерекшеліктері «Қа-
зақстан Республикасының сот жүйесі мен судья ларының 
мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңында реттеледі.»;

2) 2-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен 
толықтырылсын:

«2-1. Осы Кодекстің ережелері «Қазақстан Респуб-
ликасының сот жүйесі мен судьяларының мəр те-
бесі туралы» Қазақстан Республикасының Консти-
туциялық заңында реттелмеген бөлігінде сот жүйесін 
қаржыландыруға қолданылады.».

2. 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Респуб-
ликасының Əкімшілік рəсімдік-процестік кодексіне:

1) мазмұны алып тасталсын;
2) 18-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда 

жазылсын:
«3. Сот актілерін, сол сияқты сот талаптарын орын-

дамау осы Кодексте көзделген процестік мəжбүрлеу ша-
раларын қолдануға жəне заңда көзделген жауаптылыққа 
алып келеді.»;

3) 127-баптың төртінші бөлігіндегі «көрсеткішке 
дейінгі мөлшерде» деген сөздер «көрсеткіш мөлше-
рінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 138-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«138-бап. Келіп түскен іс бойынша соттың (судья-

ның) əрекеттері»;
екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакция-

да жазылсын:
«2. Сот (судья) мынадай негіздер бойынша талап 

қоюды қайтару туралы ұйғарым шығарады:»;
5) 143-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 

үшінші абзацпен толықтырылсын:
«Осы Кодекстің 102-бабының үшінші бөлігінде 

көзделген даулар бойынша əкімшілік істерді алдын 
ала тыңдау сотқа талап қою берілген күннен бастап бір 
айдан кешіктірілмей өткізілуге тиіс.».

3. «Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі 
туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 
Респуб ликасының Заңына:

1) 3-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1) 
жəне 11-1) тармақшалармен толықтырылсын:

«2-1) судьялардың бос лауазымдарына кандидат-
тарды конкурссыз тағайындау мəселелерін қарайды;

халықаралық соттардың Қазақстан Республикасынан 
жіберілген судьяларын өздерінің соңғы атқарған лауа-
зымына конкурссыз тағайындау мəселелерін қарайды; 

халықаралық соттардың Қазақстан Республикасынан 
жіберілген судьяларын тиісті сотта судьялардың бос ла-
уазымдары болмаған жағдайда, тең дəрежелі немесе 
төмен тұрған сот судьясының бос лауазымына кон-
курссыз тағайындау мəселелерін қарайды; 

жергілікті жəне басқа соттардың төрағалары мен сот 
алқаларының төрағаларын олардың өкілеттік мерзімі 
аяқталғаннан кейін, сондай-ақ тиісті сотта судьялардың 
бос лауазымдары болмаған жағдайда, олардың өз 
қалауы бойынша тең дəрежелі немесе төмен тұрған сот 
судьясының бос лауазымына конкурссыз тағайындау 
мəселелерін қарайды;

Жоғарғы Соттың Төрағасын жəне сот алқаларының 
төрағаларын олардың өкілеттік мерзімі аяқталғаннан 
кейін, сондай-ақ тиісті сотта судьялардың бос лауазым-
дары болмаған жағдайда, олардың өз қалауы бойынша 
төмен тұрған сот судьясының бос лауазымына конкурс-
сыз тағайындау мəселелерін қарайды;

тиісті сот қайта ұйымдастырылған, таратылған 
жағдайларда, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі мен судьяларының мəртебесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 
44-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында көзделген 
жағ дайда басқа сотқа ауысқан кезде жергілікті жəне 
басқа соттардың төрағалары мен сот алқаларының 
төр ағаларын тең дəрежелі немесе төмен тұрған сот 
судьясының бос лауазымына конкурссыз тағайындау 
мəселелерін қарайды;

тиісті сот қайта ұйымдастырылған, таратылған, 
судьяларының саны азайтылған жағдайларда жер-
гілікті жəне басқа соттардың судьяларын, сондай-ақ 
«Қазақстан Республикасының сот жүйе сі мен судья-
ларының мəртебесі туралы» Қазақстан Респуб ликасы 
Конституциялық заңының 44-бабы 1-тармағының 
4) тармақшасында көзделген жағдайда басқа сотқа 
ауысқан кезде судьяларды тең дəрежелі немесе төмен 
тұрған сот судьясының бос лауазымына конкурссыз 
тағайындау мəселелерін қарайды;

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судья-
ларының мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 40-бабы 1-тармағының 
4) тармақшасында көрсетілген негіздер бойынша 
қызметінен босатылған жергілікті жəне басқа соттар-
дың төрағалары мен сот алқаларының төрағаларын, 
Жоғарғы Соттың Төрағасын жəне сот алқаларының 
төрағаларын тиісті сотта судьялардың бос лауазым-
дары болмаған жағдайда, тең дəрежелі немесе төмен 
тұрған сот судьясының бос лауазымына конкурссыз 
тағайындау мəселелерін қарайды;

судьялардың бос лауазымдарына конкурссыз та-
ға йындау үшін кандидаттарды Қазақстан Респуб-
ликасының Президентіне ұсынады.»;

«11-1) судьяның кəсіби қызметін бағалауды жүргізу 
əдістемесін алдын ала келіседі;»;

2) 4-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігіндегі «Əділет министрін, 

мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
басшысын,» деген сөздер алып тасталсын;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Судьялар, мемлекеттік қызметшілер, заңгер-

ғалымдар мен адвокаттар қатарындағы Кеңес мүше-
лерінің еңбегіне ақы төлеу Қазақстан Республикасының 
Президентімен келісу бойынша Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік бюджет 
есебінен ұсталатын барлық органдар үшін қаржылан-
дырудың жəне жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеудің 
бірыңғай жүйесіне сəйкес Кеңеске бюджеттен бөлінген 
қаражат есебінен жүргізіледі. 

Судьялар, мемлекеттік қызметшілер, заңгер-ғалым-
дар мен адвокаттар қатарындағы Кеңес мүшелері 
жалақы деңгейі бойынша Жоғарғы Сот судьяларына 
теңестіріледі.

Судьялар, мемлекеттік қызметшілер, заңгер-ғалым-
дар мен адвокаттар қатарындағы Кеңес мүшелеріне 
екі лауазымдық айлықақы мөлшерінде сауықтыруға 
арналған жəрдемақы төлене отырып, ұзақтығы күнтіз-
белік отыз күн болатын жыл сайынғы ақы төленетін 
еңбек демалысы беріледі.»; 

3) 13-бапта:
2-тармақ алып тасталсын;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Психологиялық тестілеуді тапсырмаған адам-

дар оны қайта тапсыруға кемінде алты айдан кейін 
жіберіледі.

Біліктілік емтиханының басқа кезеңдерін тапсыр-
маған адамдар оларды қайта тапсыруға кемінде үш 
айдан кейін жіберіледі.»; 

мынадай мазмұндағы 9-1 жəне 10-1-тармақтармен 
толықтырылсын:

«9-1. Кандидаттар Комиссия мүшелерімен əңгіме-
лесуге арнаулы тексеруден өткеннен кейін жіберіледі. 

Арнаулы тексерудің нəтижелері туралы құжат 
берілген күнінен бастап бір жыл ішінде жарамды бо-
лады.»;

«10-1. Заңгерлік кəсібі бойынша кемінде он бес 
жыл жұмыс өтілі бар жəне құқықтың жекелеген са-
лаларында мамандар болып табылатын, осы Заңның 
16-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде көзделген 
конкурс тəртібімен облыстық сот судьясы лауазымына 
орналасуға үміткер адамдар үшін біліктілік емтиханын 
тапсыру рəсімі мыналарды қамтиды:

психологиялық тестілеу;
сот практикасынан алынған жағдайларды модель-

дейтін міндеттерді шешу (кейстік міндеттерді шешу) 
негізінде үміткердің өзінде бар білімін практикада 
қолдана білу қабілетін тексеру.

Осы тармақта көрсетілген біліктілік емтиханын тап-
сыру нəтижелері осы Заңның 16-бабы 1-тармағының 
екінші бөлігінде көзделген конкурсқа қатысу үшін 
жарамды.»;

4) 15-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы 
«жалған» деген сөз «қолдан жасалған» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

5) 16-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судья-

ларының мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 29-бабының 4-тармағында 
белгіленген талаптарға сəйкес келетін жəне Жоғарғы 
Соттың ұсынысы бойынша тізбесін Кеңес бекітетін 
құқықтың жекелеген салаларында мамандар болып 
табылатын, облыстық сот судьясының бос лауазымы-
на кандидаттар үшін жеке конкурс өткізілуі мүмкін. 
Мұндай жеке конкурстық іріктеуді өткізу тəртібі Кеңес-
тің регламентінде айқындалады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Кеңестің аудандық соттың төрағасы жəне су-

дьясы, облыстық соттың сот алқасының төрағасы 
жəне судьясы, Жоғарғы Сот судьясы бос лауазымы-
на орналасу үшін конкурс туралы хабарландыруын 
Кеңес аппараты Кеңестің регламентінде белгіленген 

мерзімдерде, бірақ конкурстан кемінде екі апта 
бұрын Кеңестің интернет-ресурсында қазақ жəне 
орыс тілдерінде жариялайды. Бұл ретте аудандық сот 
жəне облыстық соттың сот алқасы төрағаларының 
лауазымдарына орналасу үшін конкурс аудандық сот 
төрағасы мен облыстық соттың сот алқасы төрағасы 
өкілеттіктерінің мерзімі өткенге дейін жариялануы 
мүмкін.»;

6) 18-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықты-

рылсын:
«1-1. Судьялардың бос лауазымдарына кандидат-

тарға конкурстық іріктеу өткізу тəртібі Кеңестің 
регламентімен айқындалады.»;

2-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Шалғай жерде орналасқан соттарда немесе штат 
саны үш бірліктен аспайтын соттарда кемінде бес 
жыл жұмыс істеген судьялар аудандық соттарда тең 
дəрежелі лауазымдарға кандидаттарды іріктеу кезінде 
өзге жағдайлары тең болса, басымдыққа ие болады.»;

6-тармақтың 1) тармақшасындағы «басқа» деген 
сөз алып тасталсын;

7) 24-бапта:
3-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Сот жюриінің шешімін негізсіз деп тану жəне іс 

жүргізуді тоқтата отырып, оның күшін жою;»;
мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырыл-

сын:
«4) Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның 

шешімін негізсіз деп тану, оның күшін жою жəне жаңа 
шешім шығару.»;

мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Кəсіби қызметті мерзімдік бағалау нəтижелері 

бойынша Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның 
шешіміне судьяның шағымын қарау нəтижелері бойын-
ша қабылданған Кеңестің судьяны басқа сотқа ауысты-
ру туралы шешімі Жоғарғы Сот Төрағасының Кеңеске 
– судьяны басқа сотқа ауыстыру туралы ұсыну, ал су-
дья ауысудан бас тартқан жағдайда судьяны атқаратын 
лауазымынан босату туралы ұсыну енгізуі үшін негіз 
болып табылады.».

2-бап. Осы Заң:
1) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 1-тармағын;
2) 2022 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 3-тармағы 2) тармақшасының 
екінші абзацын;

3) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 3-тармағы 2) тармақшасының 
үшінші, төртінші, бесінші жəне алтыншы абзацтарын 
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 20 желтоқсан
№ 83-VIІ ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот жүйесі 
мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

РЕСМИ



21 ЖЕЛТОҚСАН 2021 ЖЫЛ 7

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

«158-бап. Алимент төлеу туралы келісімнің нысаны
Соттан тыс тəртіппен жасалған алимент төлеу туралы 

келісімді: 
1) нотариус – алимент төлеу туралы келісім;
2) медиатор – дауды (жанжалды) реттеу туралы келісім;
3) адвокаттар, заң консультанттары палатасының 

мүшелері болып табылатын тұлғалар – партисипативтік рəсім 
тəртібімен алимент төлеу туралы дауды реттеу туралы келісім 
нысанында жазбаша түрде жасайды.»;

2) 165-баптағы «нотариатта куəландырылған» де-
ген сөздер «осы Кодекстің 158-бабында көзделген» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

3) 166-баптағы «Нотариатта куəландырылған» де-
ген сөздер «Осы Кодекстің 158-бабында көзделген» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

4) 167-баптың 1-тармағындағы «нотариатта куəлан-
дырылған» деген сөздер «осы Кодекстің 158-бабында көздел-
ген» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 169-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «нотариатта куəлан-

дырылған» деген сөздер «осы Кодекстің 158-бабында 
көзделген» деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтағы «нотариатта куəландырылған келісімнің» 
деген сөздер «осы Кодекстің 158-бабында көзделген алимент 
төлеу туралы келісімнің» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 240-бап мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Егер ерлі-зайыптылардың бірі некені (ерлі-зайып-
тылықты) бұзу туралы арызды қайта бергеннен кейін некені 
(ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу үшін 
тіркеуші органға келе алмаса, некені (ерлі-зайыптылықты) 
бұзуға оның нотариатта куəландырылған келісімі болған кез-
де некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу ол болмағанда жүргізілуі 
мүмкін.».

2. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Азаматтық процестік кодексіне:

1) бүкіл мəтін бойынша «талап қоюды (арыз)», «Талап 
қою (арыз)», «талап қою арызы (арыз)», «талап қою арызын», 
«талап арызды», «талап қоюды (арызды)», «талап қоюдан 
(арыздан)», «талап қою арызына», «талап арыз», «талап қою 
арызы», «Талап қою арызының», «Талап қою арызы», «талап 
арызда», «Талап арызға», «Талап қою арызына», «талап қою 
арызының», «талап арызға», «Талап қою арызын», «Талап 
арызды», «талап қою арызында», «талап арыздың», «талап 
қою арызымен», «анықталса, арызды қараусыз қалдырады», 
«Талап қою арызын қарау үшін», «Талап қою арыздарын», 
«талап қою арыздарын» деген сөздер тиісінше «талап қоюды», 
«Талап қою», «талап қою», «талап қоюды», «талап қоюды», 
«талап қоюды», «талап қоюдан», «талап қоюға», «талап 
қою», «талап қою», «Талап қоюдың», «Талап қою», «талап 
қоюда», «Талап қоюға», «Талап қоюға», «талап қоюдың», 
«талап қоюға», «Талап қоюды», «Талап қоюды», «талап 
қоюда», «талап қоюдың», «талап қоюмен», «анықталса, 
талап қоюды қараусыз қалдырады», «Өтінішті қараусыз», 
«Талап қоюларды», «талап қоюларды» деген сөздермен 
 ауыстырылсын;

2) 19-баптың екінші бөлігінде:
бірінші абзац «істерді» деген сөзден кейін «, сондай-

ақ бала асырап алу туралы істерді» деген сөздермен 
толықтырылсын;

екінші абзацта:
«бала асырап алу құпиясын,» деген сөздер алып тастал-

сын;
«өтінішхаты бойынша» деген сөздерден кейін «неме-

се соттың бастамасы бойынша» деген сөздермен толық-
тырылсын;

3) мынадай мазмұндағы 27-1 жəне 28-1-баптармен 
толықтырылсын:

«27-1-бап. Азаматтық істердің облыстық жəне оған 
теңестірілген соттың соттылығына жатқызылуы

Облыстық жəне оған теңестірілген сот тараптардың 
келісуімен осы облыстың аудандық (қалалық) соттары мен 
оларға теңестірілген соттарының іс жүргізуіндегі біртекті 
істердің бірін талап ете алады, өз іс жүргізуіне қабылдай 
алады, бірінші сатыдағы соттың қағидалары бойынша қарай 
алады жəне шеше алады.»;

«28-1-бап. Азаматтық істердің Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының соттылығына жатқызылуы
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты тараптардың 

келісуімен аудандық (қалалық), облыстық жəне оларға 
теңестірілген соттардың іс жүргізуіндегі біртекті істердің 
бірін талап ете алады, өз іс жүргізуіне қабылдай алады, 
бірінші сатыдағы соттың қағидалары бойынша қарай алады 
жəне шеше алады.»;

4) 32-баптағы «осы істің аумақтық соттылығын, оның 
ішінде істі сот талқылауына дайындау сатысындағы соттың іс 
жүргізуінде жатқан істер бойынша да аумақтық соттылықты 
өзара келісім бойынша өзгерте» деген сөздер «өзара келісім 
бойынша істі сот талқылауына дайындау сатысында осы іс 
үшін, оның ішінде соттың іс жүргізуінде жатқан істер бо-
йынша аумақтық соттылықты өзгерте алады, эксаумақтық 
соттылықты таңдай» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 34-бапта: 
екінші бөлік 5) тармақшадағы «туындаса сот істі басқа 

соттың қарауына береді.» деген сөздер «туындаса;» деген 
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен 
толықтырылсын:

«6) осы Кодекстің 27-1 жəне 28-1-баптарында көзделген 
негіздер болса, сот істі басқа соттың қарауына береді.»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Тараптардың істің осы соттың соттылығына жатпай-

тыны туралы арыздарын осы сот шешеді. Істі басқа сотқа 
беру туралы мəселе бойынша, сондай-ақ осы Кодекстің 
27-1 жəне 28-1-баптарында көзделген жағдайларда ұйғарым 
шығарылады. Ұйғарымға апелляциялық сатыдағы сотқа жеке 
шағым берілуі, прокурор өтінішхат келтіруі мүмкін, оның 
шешімі түпкілікті болып табылады жəне ол шағым жасалуға, 
наразылық білдірілуге жатпайды.»;

6) 35-бап мынадай мазмұндағы 3-1-бөлікпен толықты-
рылсын:

«3-1. Осы Кодекстің 27-1-бабында көзделген азаматтық 
істерді судья бірінші сатыдағы соттың қағидалары бойынша 
облыстық жəне оған теңестірілген сотта жеке-дара қарайды 
жəне шешеді.

Осы Кодекстің 28-1-бабында көзделген азаматтық 
істерді судья бірінші сатыдағы соттың қағидалары бойынша 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотында жеке-дара 
қарайды жəне шешеді.»;

7) 73-бапта:
бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«1. Дəлелдемелерді тараптар жəне іске қатысатын басқа 

да тұлғалар бірінші сатыдағы сотқа олар сотқа дейінгі хатта-
маны жасай отырып, талап қоюды қабылдаған кезде ұсынады, 
онда тараптардың жəне іске қатысатын басқа да тұлғалардың 
олар өздерінің талаптарының немесе қарсылықтарының негізі 
ретінде сілтеме жасауға жəне істі сотта қараған жағдайда олар-
ды пайдалануға ниет білдірген дəлелдемелерді ашу, ұсыну 
жəне алмасу бойынша əрекеттері көрсетіледі.»;

екінші бөліктегі «істі сот талқылауына дайындау барысын-
да не осы баптың бірінші бөлігінде белгіленген жағдайларда 
сот талқылауы барысында ашылған» деген сөздер «осы 
баптың бірінші бөлігінде белгіленген жағдайларда істі сот 
талқылауына дайындау барысында не сот талқылауы бары-
сында ашылған жəне сотқа дейінгі хаттамада көрсетілген» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 133-2-бап мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толық-
тырылсын:

«1-1. Соттың процестік құжаттарының жобалары сот тың 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесі пайдаланылып да-
йындалуы мүмкін.»;

9) 2-бөлімнің 1-кіші бөлімінің тақырыбындағы 

«Оңай латылған» деген сөз «Бұйрық арқылы» деген сөздермен 
 ауыстырылсын;

10) 12-тараудың бүкіл мəтіні бойынша:
«өндіріп алушыны», «өндіріп алушының», «Өндіріп 

алушының», «өндіріп алушы», «Өндіріп алушы», «өндіріп 
алушыға», «Өндіріп алушыға» деген сөздер тиісінше «та-
лап қоюшыны», «талап қоюшының», «Талап қоюшының», 
«талап қоюшы», «Талап қоюшы», «талап қоюшыға», «Талап 
қоюшыға» деген сөздермен ауыстырылсын;

«борышкерді», «борышкерден», «борышкердің», «Борыш-
кердің», «Борышкерден», «борышкерге», «Борышкерге», «бо-
рышкер», «Борышкер» деген сөздер тиісінше «жауапкерді», 
«жауапкерден», «жауапкердің», «Жауапкердің», «Жауап-
керден», «жауапкерге», «Жауапкерге», «жауапкер», 
«Жауапкер» деген сөздермен ауыстырылсын;

11) 135-бапта:
2) тармақша алып тасталсын;
5) жəне 6) тармақшалар алып тасталсын;
12) 13-тарау алып тасталсын;
13) 150-баптың тақырыбы жəне бірінші бөлігі мынадай 

редакцияда жазылсын: 
«150-бап. Талап қоюды қабылдау
1. Судья талап қою келіп түскен күннен бастап бес 

жұмыс күні ішінде оны соттың іс жүргізуіне қабылдау тура-
лы мəселені шешеді.

Татуласу рəсімдері жүргізілген кезде талап қоюды 
қабылдау ол келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
жүзеге асырылады. 

Сотқа дейінгі хаттама осы Кодекстің 73-бабының бірінші 
жəне екінші бөліктеріне сəйкес жасалған жағдайда, талап 
қоюды қабылдау ол келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс 
күні ішінде жүзеге асырылады. 

Татуласу рəсімдерін талап қоюды қабылдаған кезде судья 
осы Кодекстің 17-тарауында көзделген қағидалар бойынша 
жүргізеді.»;

14) 165-баптың 15) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«15) егер тараптар арасында сотқа дейін реттеу тəртібімен 
партисипативтік рəсім жүргізілген жағдайда не талап қоюды 
қабылдаған кезде сотқа дейінгі хаттамада көрсетілген 
дəлелдемелер өзара ашылса жəне ұсынылса, тараптарды 
партисипативтік рəсімді жүргізу барысында алынған не-
месе сотқа дейінгі хаттамада көрсетілген құжаттар мен 
дəлелдемелерді ұсынуға міндеттейді; талап қоюшыдан ол 
мəлімдеген талаптардың мəні бойынша жауап алады, одан 
ол даулап отырған фактілерді, жауапкер тарапынан ықтимал 
қарсылықтарды анықтайды, егер бұл қажет болса, қосымша 
дəлелдемелер беруді ұсынады, тараптарға олардың процестік 
құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді;»;

15) 174-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Сот (судья) тараптарға татуласу рəсіміне қатысуы үшін 
шақыру жібере отырып, тараптардың татуласуына шаралар 
қабылдайды, оларға дауды процестің барлық сатысында рет-
теуде жəрдемдеседі.

Шақыруда тараптар татуласу рəсімі (бітімгершілік 
келісім, медиация, партисипативтік рəсім) шеңберінде дау-
ды (жанжалды) шешу құқығын түсіндіре отырып, сотқа та-
лап қоюдың келіп түскені, татуласудың артықшылықтары 
туралы, сондай-ақ осы Кодекстің 73-бабының бірінші жəне 
екінші бөліктеріне сəйкес дəлелдемелерді өзара ашу жəне 
ұсыну құқығы туралы хабардар етіледі.

Қамтамасыз ету шараларын қабылдау кезінде шақыру 
тиісті ұйғарым шығарылғаннан кейін жіберіледі.»;

16) 196-баптың бесінші бөлігі алып тасталсын;
17) 226-бап мынадай мазмұндағы 5-1 жəне 5-2-бөліктермен 

толықтырылсын:
«5-1. Сот біртекті істерді осы Кодекстің 27-1 жəне 

28-1-баптарында көзделген соттылыққа сəйкес қарау кезінде 
жоғары тұрған сатыдағы соттың шешімде жазылған құқықтық 
ұстанымдарына сілтеме жасауға құқылы.

5-2. Сот апелляциялық немесе кассациялық сатыдағы 
соттың қаулысында жазылған ережелерді орындау мүмкін 
болмаған жағдайда, істі жаңадан қараған кезде олардың орын-
далмау себептерін келтіруге тиіс.»;

18) 21-тарау алып тасталсын;
19) мынадай мазмұндағы 21-1-тараумен толықтырылсын:
«21-1-тарау. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу
267-1-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібі
1. Сот оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен 

істерді осы тарауда белгіленген ерекшеліктермен бірге осы 
Кодекстің 14-тарауының қағидалары бойынша қарайды.

2. Судья оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен 
істерді талап қою қабылданған күннен бастап бір ай мерзімде 
қарайды. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен 
істерді қарау мерзімі ұзартылуға жатпайды.

3. Сот, егер:
1) тарап бұл туралы өтінішхат берсе;
2) үшінші тұлғаның іске кіруі туралы өтінішхаты 

қанағаттандырылса;
3) қарсы талап қою қабылданса;
4) осы іс бойынша қабылданған сот актісімен басқа 

тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуы 
мүмкін болса;

5) дəлелдемелерді олардың тұрған жерінде қарап тексеру 
жəне зерттеу жүргізу, сараптама тағайындау немесе куəның 
айғақтарын тыңдау қажет болса;

6) қосымша мəн-жайларды анықтау немесе қосымша 
дəлелдемелерді зерттеу қажет болса, істі талап қою ісін 
жүргізу қағидалары бойынша қарауға көшеді, бұл туралы 
істі сот талқылауына дайындау туралы ұйғарымда көрсетеді.

4. Істі сот талқылауына дайындау туралы ұйғарымда 
іске қатысатын адамдар жасауға тиіс əрекеттер мен осы 
əрекеттерді жасау мерзімдері көрсетіледі. Іс осы Кодексте 
тиісті санаттағы істер үшін белгіленген мерзімдерде қаралуға 
тиіс. Істі қарау мерзімі талап қою қабылданған күннен бастап 
есептеледі.

5. Егер бір мезгілде бірнеше талап мəлімделсе, оның біреуі 
немесе одан да көбі осы Кодекстің 267-2-бабында көрсетілген 
тізбеге сəйкес келмесе жəне сот осы талаптарды жеке іс 
жүргізуде бөліп қарамаса, олар осы Кодекстің 14-тарауында 
белгіленген тəртіппен қаралады.

267-2-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен  
қаралатын істер

1. Мынадай:
1) егер талап қою бағасы заңды тұлғалар үшін – екі мың 

айлық есептік көрсеткіштен, дара кəсіпкерлер, азаматтар үшін 
бір мың айлық есептік көрсеткіштен аспаса, ақшаны өндіріп 
алу туралы талап қоюлар бойынша;

2) талап қою бағасына қарамастан, талап қоюшы ұсынған, 
жауапкердің ақшалай міндеттемелерін белгілейтін құжаттарға 
жəне (немесе) шарт бойынша берешекті растайтын құжаттарға 
негізделген талап қоюлар бойынша істер оңайлатылған (жаз-
баша) іс жүргізу тəртібімен қаралуға жатады.

2. Егер осы Кодекстің 267-1-бабы үшінші бөлігінің 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген мəн-жайлар 
болмаса, талап қою ісін жүргізудің өзге де істері тараптар-
дың өтінішхаты бойынша немесе соттың бастамасы бойын-
ша оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен қаралуы 
мүмкін.

3. Алиментті өндіріп алу туралы дауларды қоспағанда, 
балалардың құқықтарын қозғайтын даулар бойынша істер 
оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен қаралуға жат-
пайды.

4. Осы баптың бірінші бөлігінде санамаланған талап қою 
талаптары оларды оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізуде қарау 
көрсетілмей қойылған кезде олар осы тараудың қағидалары 
бойынша қаралады.

267-3-бап. Істерді оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу 
 тəртібімен қараудың ерекшеліктері
1. Талап қою нысаны мен мазмұны бойынша осы 

Кодекстің 148 жəне 149-баптарының талаптарына сəйкес 
келуге тиіс.

2. Сот тараптарды істі оңайлатылған (жазбаша) іс 

жүр гізуде қарау туралы ол қабылданған күннен бастап келесі 
жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық пошта мекенжайы 
немесе ұялы байланыстың абоненттік нөмірі бойынша, 
сондай-ақ хабарламаның тіркелуін қамтамасыз ететін өзге 
де байланыс құралдарын пайдалана отырып хабардар етеді.

Хабарламада сот тараптардың татуластыру рəсімдері 
шеңберінде дауды реттеуге құқығы туралы, сондай-ақ осы 
Кодекстің 73-бабының бірінші жəне екінші бөліктеріне 
сəйкес дəлелдемелерді өзара ашу жəне ұсыну құқығы тура-
лы көрсетеді.

3. Істі оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізуде қараумен 
келіспеген тараптар – хабарламаны алған күннен бастап он 
бес жұмыс күні ішінде сотқа дауды талап қою ісін жүргізу 
қағидалары бойынша жалпы тəртіппен қарау туралы 
өтінішхат, ал жауапкер құжаттар мен дəлелдемелерді қоса 
бере отырып, талап қоюға пікір (қарсылық) ұсынуға құқылы.

4. Шешім шығарылғаннан кейін сотқа келіп түскен, дау-
ды жалпы тəртіппен қарау туралы өтінішхат осы шешімнің 
күшін жою туралы арыз ретінде қабылданады жəне қаралады.

5. Пікірді, дəлелдемелерді жəне өзге де құжаттарды ұсыну 
үшін сот белгілеген мерзімдер өткеннен кейін сот тараптар-
ды шақырмастан, істі оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу 
тəртібімен электрондық форматта қарайды.

6. Осы Кодекстің 267-1-бабының екінші бөлігінде 
белгіленген мерзімдер сақталған кезде сот осы Кодекстің 
267-1-бабы үшінші бөлігінің 5) жəне 6) тармақшаларында 
көзделген жекелеген процестік əрекеттерді жүргізуге құқылы.

Жекелеген процестік əрекеттер жүргізілгеннен кейін 
оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізуді одан əрі жүзеге асыру 
қосымша ұйғарымдар шығарылмастан жалғасады.

7. Сот тараптар ұсынған құжаттарда жазылған түсінік-
темелерді, қарсылықтарды жəне (немесе) дəлелдемелерді 
зерттейді жəне шешім қабылдайды.

8. Істі оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен 
қарау кезінде осы Кодекстің 26-тарауында жəне 198-бабында 
көзделген қағидалар қолданылмайды.

267-4-бап. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен  
қаралған іс бойынша шешім

1. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен қаралған 
іс бойынша сот кіріспе жəне қарар бөліктерден тұратын 
шешім шығарады. Сот шешімінің көшірмесі тараптарға оның 
алынғанын тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдары 
пайдаланыла отырып жіберіледі не шешім шығарылған 
күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі.

Сот тараптың шешім заңды күшіне енгенге дейін 
мəлімдеген жазбаша өтінішхаты бойынша не өзінің бастама-
сы бойынша кіріспе, уəждеу жəне қарар бөліктерден тұратын 
шешімді дайындайды.

2. Жауапкер оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен 
шешім шығарған сотқа сот шешімінің көшірмелерін алған 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы шешімнің күшін 
жою туралы арыз беруге құқылы. Арыз, егер жауапкер та-
лап қоюдың келіп түскені жəне оның оңайлатылған (жазба-
ша) іс жүргізу тəртібімен қаралатыны туралы тиісті түрде 
хабарландырылмаған жəне шешімнің мазмұнына əсер ете 
алатын пікірді, сондай-ақ дəлелдемелерді ұсына алмаған 
жағдайда беріледі.

3. Шешімнің күшін жою туралы арызды сот ол сотқа 
келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.

Осы баптың екінші бөлігінде көрсетілген негіздердің 
жиынтығы болған кезде сот істі мəні бойынша қарауды 
қайта бастай отырып, шешімнің күшін жою туралы ұйғарым 
шығарады, ол шағым жасалуға жатпайды.

Шешімнің күшін жоюдан бас тартылған жағдайда 
сот арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым 
шығарады.

Судья шешімнің күшін жоюдан бас тарту туралы 
ұйғарыммен бірге, егер бұрын мұндай шешім берілмеген 
болса, тараптарға кіріспе, уəждеу жəне қарар бөліктерден 
тұратын шешімді беруге міндетті.

4. Шешімге – осы шешімнің күшін жою туралы арыз беру 
мерзімі өткеннен кейін, ал егер арыз берілген жағдайда, сот 
осы арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым 
шығарғаннан кейін бір ай мерзімде апелляциялық шағым 
берілуі, прокурор апелляциялық өтінішхат келтіруі мүмкін.

5. Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тəртібімен тарап-
тар ұсынған құжаттар бойынша тараптарды шақырмастан, 
осы Кодекстің 277 жəне 279-баптарында белгіленген негіздер 
бойынша іс бойын ша іс жүргізу тоқтатылуы, арыз қараусыз 
қалдырылуы мүмкін.»;

20) 273-бап мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«1-1) іс бойынша одан əрі іс жүргізуге уақытша кедергі 
келтіретін еңсерілмейтін күштің əсері болған жағдайларда іске 
қатысатын адамдардың арызы бойынша немесе өз бастамасы-
мен іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұра алады.

Іс бойынша одан əрi iс жүргiзуге уақытша кедергi 
келтiретiн еңсерілмейтін күштің əсері деп төтенше жағдайдың 
енгізілуін, табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдай 
қатерін немесе туындауын түсiнген жөн;»;

21) 274-бап мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«1-1) осы Кодекстің 273-бабы 1-1) тармақшасының бірін-
ші абзацында көзделген жағдайда – еңсерілмейтін күштің 
əсері тоқтатылғанға дейін;»;

22) 30-тараудағы «Арыз беру», «арызбен», «Арыз», 
«Арызға», «арыз беру», «арыз», «Арызды», «арызын», «арыз-
ды» деген сөздер тиісінше «Талап қоюды беру», «талап 
қоюмен», «Талап қою», «Талап қоюға», «талап қоюды беру», 
«талап қою», «Талап қоюды», «талап қоюын», «талап қоюды» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

23) 302-баптың бірінші бөлігі 18) тармақшадағы «бо-
йынша істер жатады.» деген сөздер «бойынша;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен 
толықтырылсын:

«19) жоғалған сот немесе атқарушылық іс жүргізуді 
қалпына келтіру туралы істер жатады.»;

24) 401-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші 
абзацпен толықтырылсын:

«Мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесі сот 
шешіміне апелляциялық шағым жасау құқығын жоғары 
тұрған органның міндетті түрде келісуімен іске асырады.»;

25) 402-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«Аудандық жəне оларға теңестірілген соттар шығарған 
шешімдерге, сондай-ақ осы Кодекстің 27-1-бабының қағи да-
лары бойынша қаралған істер бойынша шығарылған шешім-
дерге апелляциялық шағымды, прокурордың өтінішхатын 
облыстық жəне оған теңестірілген соттың азаматтық істер 
жөніндегі апелляциялық сот алқасы алқаның кемінде үш 
судьясының алқалы құрамында қарайды.»;

26) 403-баптың бірінші бөлігі «прокурордың өтінішхаты» 
деген сөздерден кейін «, осы Кодекстің 27-1-бабының 
қағидалары бойынша қаралған істер бойынша шешім 
шығарылған жағдайларды қоспағанда,» деген сөздермен 
толықтырылсын;

27) 406-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Осы Кодекстің 401-бабы екінші бөлігінің екінші аб-
зацында, 403-бабының екінші бөлігінде жəне 404-бабында 
көзделген талаптарға сəйкес келмейтін апелляциялық шағым 
берілген, прокурордың апелляциялық өтінішхаты келтірілген 
кезде судья шағымды, прокурордың өтінішхатын қозғаусыз 
қалдыратын ұйғарым шығарады жəне шағым берген адамға, 
өтінішхат келтірген прокурорға кемшіліктерді түзету үшін 
мерзім тағайындайды.»;

28) 424-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«424-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттіктері
1. Апелляциялық сатыдағы сот:
1) шешімді өзгеріссіз, ал шағымды, прокурордың өтініш-

хатын қанағаттандырусыз қалдыруға;
2) бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгертуге;
3) бірінші сатыдағы сот шешімінің күшін жоюға жəне 

жаңа шешім шығаруға;

4) осы Кодекстің 277-бабында жəне 279-бабының 2), 4), 
5), 9) жəне 10) тармақшаларында көзделген негіздер бойын-
ша шешімнің күшін толық немесе бір бөлігінде жоюға жəне 
іс бойынша іс жүргізуді тоқтатуға не талап қоюды қараусыз 
қалдыруға;

5) осы Кодекстің 427-бабы төртінші бөлігінің 1), 3), 4) 
жəне 5) тармақшаларында көзделген процестік құқық нор-
маларын бұзушылықтар анықталған жағдайда, шешімнің 
күшін жоюға жəне істі бірінші сатыдағы сотқа жаңадан 
қарауға жіберуге;

6) осы Кодекстің 427-бабы төртінші бөлігінің 2) 
тармақшасында көзделген негіз бойынша сот шешімінің күші 
жойылған жағдайда, бірінші сатыдағы соттың қағидалары 
бойынша істі мəні бойынша қарау үшін өз іс жүргізуіне 
қабылдауға;

7) шешімнің күшін толық немесе бір бөлігінде жоюға 
жəне талап қоюды, егер мұндай арыз бірінші сатыдағы сотқа 
берілген жəне сот мəні бойынша шешпеген жағдайда, осы 
Кодекстің 279-бабының 8) тармақшасында көзделген негіз 
бойынша қараусыз қалдыруға;

8) шешімнің күшін толық немесе бір бөлігінде жоюға 
жəне талап қоюды, егер талап қоюшы мұндай талап қоюды 
апелляциялық сатыдағы сотта қолдамаса, осы Кодекстің 
279-бабының 3) тармақшасында көзделген негіз бойынша 
қараусыз қалдыруға құқылы.

2. Сот актілерінің күші жойылған жəне іс жаңадан 
қарауға жіберілген кезде апелляциялық сатыдағы сот қандай 
да бір дəлелдеменің анықтығы немесе анық еместігі тура-
лы, бір дəлелдеменің басқаларынан артықшылығы туралы, 
материалдық құқықтың қандай нормасы қолданылуға тиіс 
екендігі туралы, сондай-ақ істі жаңадан қараған кезде қандай 
шешім шығарылуға тиіс екендігі туралы мəселелерді алдын 
ала шешуге құқылы емес.

3. Сот актілерінің күші жойылған жəне іс жаңадан 
қарауға берілген жағдайда апелляциялық сатыдағы соттың 
қаулысында жазылған процестік əрекеттерді жасау қажеттігі 
туралы нұсқаулар істі жаңадан қарайтын сот үшін міндетті 
болады.»;

29) 425-баптағы «424-бабының» деген сөздер «424-бабы 
бірінші бөлігінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

30) 427-бап мынадай мазмұндағы 5-1-бөлікпен толық-
тырылсын:

«5-1. Бірінші сатыдағы сот шешімінің күші қайтадан 
жойылған кезде апелляциялық сатыдағы сот істі талап 
қоюшы мəлімдеген талаптар шегінде бірінші сатыдағы 
сот қағидалары бойынша қарау үшін өзінің іс жүргізуіне 
қабылдауға міндетті.»;

31) 428-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«428-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата отырып не-

месе талап қоюды қараусыз қалдыра отырып, сот шешімінің 
күшін жою

Бірінші сатыдағы сот шешімі осы Кодекстің 277-бабында 
жəне 279-бабының 2), 3), 4), 5), 9) жəне 10) тармақшаларында 
көрсетілген негіздер бойынша, сондай-ақ 424-бабы бірінші 
бөлігінің 7) жəне 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда 
іс бойынша іс жүргізуді тоқтатуға немесе талап қоюды 
қараусыз қалдыруға байланысты апелляциялық тəртіппен 
күші жойылуға жатады.»;

32) 434-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жергілікті жəне басқа соттардың заңды күшіне енген 

сот актілерін оларға шағым жасаудың апелляциялық тəртібі 
сақталған жағдайда, осы Кодекстің 28-1-бабының қағидалары 
бойынша қаралған істер бойынша шығарылған сот актілерін 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты кассациялық 
тəртіппен қайта қарауы мүмкін.»;

екінші бөлікте:
1) тармақшадағы «13» деген цифрлар «21-1» деген цифр-

лармен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Осы бөліктің күші осы Кодекстің 28-1-бабының қағи-

далары бойынша қаралған істер бойынша шығарылған сот 
актілеріне қолданылмайды.»;

33) 435-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толықтырылсын:
«1-1. Мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесі осы 

Кодекстің 434-бабының бірінші бөлігінде көзделген сот 
актілеріне дау айту туралы өтінішхат беру құқығын жоғары 
тұрған органның міндетті түрде келісуімен іске асырады.»;

екінші бөліктің бірінші абзацындағы «өз бастамасы бо-
йынша да, осы баптың бірінші бөлігінде аталған адамдардың 
өтінішхаты бойынша да» деген сөздер «осы баптың бірінші 
бөлігінде аталған адамдардың өтінішхаты бойынша» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

34) 442-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасындағы 
«осы Кодекстің» деген сөздерден кейін «435-бабының 
1-1-бөлігінің,» деген сөздермен толықтырылсын; 

35) 451-бап мынадай мазмұндағы 4-1-бөлікпен толық-
тырылсын:

«4-1. Кассациялық сатыдағы соттың қаулысында жазыл-
ған процестік əрекеттерді жасау қажеттігі туралы нұсқаулар 
сот актілерінің күші жойылған жəне іс жаңадан қарауға 
берілген жағдайда істі жаңадан қарайтын сот үшін міндетті.».

3. «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасының 1997 
жылғы 14 шілдедегі Заңына:

92-1-баптың 2-тармағында:
1) жəне 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) нотариатта куəландырылған мəмілеге негізделген 

міндеттемені орындау туралы, оның ішінде осы Заңда 
белгіленген немесе шартта көзделген жағдайларда нотариус 
сотқа дейін реттеу тəртібімен куəландырған дауды реттеу 
туралы келісімдерді орындау туралы;»;

 «9) қызметкерге есептелген, бірақ төленбеген жалақыны 
жəне өзге де төлемдерді өндіріп алу туралы, оның ішінде 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы 
аударымдарын өндіріп алу туралы;»;

мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
«10) партисипативтік рəсім тəртібімен жасалған, дауларды 

реттеу туралы келісімдерді орындау туралы.».
4. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 33-баптың 1-тармағының 6-1) тармақшасындағы 
«тиісті жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органды кəсіби емес медиаторлар тізілімін жүргізу үшін 
уəкілетті орган ретінде» деген сөздер «қоғамдық медиа-
торлар тізілімін жүргізу үшін тиісті жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын атқарушы органды» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) 35-баптың 1-тармағының 22) тармақшасындағы 
«кəсіпқой емес медиаторлардың» деген сөздер «қоғамдық 
медиаторлардың» деген сөздермен ауыстырылсын.

5. «Атқарушылық iс жүргiзу жəне сот орындаушылары-
ның мəртебесi туралы» 2010 жылғы 2 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңына: 

1) 44-баптың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«8) осы Заңның 42-бабы бірінші бөлігінің 12) тармақ-
шасында көзделген жағдайда – өндіріп алушыдан арыз 
келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын 
мерзімге, ал тараптар медиация туралы шарт жасасқан кезде 
күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімге;».

6. «Медиация туралы» 2011 жылғы 28 қаңтардағы Қазақ-
стан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 

белгіленбесе, жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар, əкімшілік 
органдар, лауазымды адамдар қатысатын азаматтық, еңбек, 
отбасылық, əкімшілік құқықтық қатынастардан жəне өзге де 
қоғамдық қатынастардан туындайтын, сондай-ақ əкімшілік 
құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізу 
барысында, қылмыстық теріс қылықтар, онша ауыр емес

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық 
процестік заңнаманы жетілдіру және дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі 

реттеу институттарын дамыту мәселелері бойынша �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(Соңы 8-бетте) 
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жəне ауырлығы орташа қылмыстар, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 68-бабының екінші 
бөлігінде көзделген жағдайларда ауыр қылмыстар тура-
лы істер бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу барысында 
қаралатын даулар (жанжалдар) жəне атқарушылық іс жүр-
гізуді орындау кезінде туындайтын қатынастар медиацияның 
қолданылу саласы болып табылады.»;

2-тармақ «мүмкін болса» деген сөздерден кейін «жəне 
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де 
жағдайларда» деген сөздермен толықтырылсын;

2) 2-бапта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) медиатор – осы Заңның талаптарына сəйкес кəсіби 

немесе қоғамдық негізде медиация жүргізу үшін тараптар 
тартатын тəуелсіз жеке тұлға;»;

мынадай мазмұндағы 3-1), 5-1) жəне 5-2) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«3-1) медиацияға қатысушылар – медиатор жəне меди-
ация тараптары, медиация тараптарының уағдаластығы бо-
йынша медиация рəсіміне тартылған тұлғалар, оның ішінде 
өкілдер, аудармашылар, сарапшылар, мамандар жəне басқа 
да тұлғалар;»;

«5-1) медиация рəсіміне шақыру – медиатордың жəне 
(немесе) дау (жанжал) тараптарының бірінің медиация тура-
лы шартқа қол қойылғанға дейін екінші тарапты медиация 
рəсіміне шақыруы жөніндегі қызметі;

5-2) медиация саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – 
уəкілетті орган) – медиация саласындағы мемлекеттік саясат-
ты іске асыруды жəне қызметті мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыратын орталық атқарушы орган;»;

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«6) медиация тараптары – медиация рəсіміне қатысатын 

жеке жəне заңды тұлғалар немесе тұлғалар топтары, əкімшілік 
органдар, лауазымды адамдар;»;

8) тармақша алып тасталсын;
3) 3-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жа-

зылсын: 
«1) дауды (жанжалды) шешудің медиация тараптарын 

қанағаттандыратын нұсқасына қол жеткізу;»;
4) 7-баптың 1-тармағындағы «мемлекеттік» деген сөз 

«əкімшілік» деген сөзбен ауыстырылсын;
5) 1-тарау мынадай мазмұндағы 8-1-баппен толықтырыл-

сын: 
«8-1-бап. Уəкілетті органның құзыреті
Уəкілетті орган:
1) медиация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асы-

руды қамтамасыз етеді;
2) медиаторлар ұйымдарының қызметін үйлестіреді;
3) өз құзыреті шегінде медиация мəселелері бойынша 

нормативтік құқықтық актілерді əзірлейді жəне бекітеді;
4) Қазақстан Республикасының медиация туралы заңна-

масына құқықтық мониторинг жүргізеді;
5) медиация саласындағы халықаралық ынтымақтастықты 

жүзеге асырады;
6) медиация жүйесінің жұмыс істеуін жəне дамуын 

қамтамасыз етеді;
7) халықты медиаторлар ұйымдары, медиацияны қолда-

нудың тетіктері, негіздері мен шарттары туралы хабардар 
етуді қамтамасыз етеді;

8) медиаторлар ұйымдарының тізілімін жүргізеді;
9) қоғамдық медиаторды сайлау қағидаларын əзірлейді 

жəне бекітеді;
10) қоғамдық медиаторлар тізілімін жүргізу қағидаларын 

əзірлейді жəне бекітеді;
11) медиатор қызметін кəсіби негізде жүзеге асыратын 

отставкадағы судьялардың тізілімін жүргізеді;
12) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де 

заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;

6) 9-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Медиатордың қызметі кəсіби негізде (кəсіпқой медиа-

тор) де жəне қоғамдық негізде (қоғамдық медиатор) де жүзеге 
асырылуы мүмкін.»;

3-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) қырық жасқа толған жəне қоғамдық медиаторлар 

тізілімінде тұрған адамдар;»;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік 

кодексіне жəне Қазақстан Республикасының Əкімшілік 
рəсімдік-процестік кодексіне сəйкес сотта татуластыру рəсім-
дерін жүргізу кезінде судьялар медиатор қызметін қоғамдық 
негізде жүзеге асыра алады.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2) медиатор қызметін кəсіби негізде жүзеге асыратын 
отставкадағы судьялар тізілімінде тұрған отставкадағы судья-
лар медиатор қызметін кəсіби негізде жүзеге асыра алады.»;

7) 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«10-бап. Медиатордың құқықтары мен міндеттері
1. Медиатор:
1) медиация барысында бір мезгілде барлық тараптар-

мен де, тараптардың əрқайсысымен жеке-жеке де кездесулер 
өткізуге жəне тараптардан медиация жүргізу үшін қажетті 
жəне жеткілікті көлемде даудың (жанжалдың) өзі туралы 
ақпарат алуға;

2) құпиялылық қағидатын сақтай отырып, жұртшылықты 
өз қызметін жүзеге асыруы (саны, ұзақтығы, нəтижелілігі) 
туралы хабардар етуге;

3) егер оның пікірінше, медиацияны жүргізу процесіндегі 
одан арғы күш-жігер тараптар арасындағы дауды (жанжал-
ды) шешуге алып келмесе, оны жүргізуден бас тартуға не 
тараптардың жазбаша нысанда бекітілген келісуімен медиа-
цияны тоқтатуға құқылы.

2. Медиатор:
1) медиация жүргізу кезінде медиация тараптарының 

келісуімен ғана əрекет етуге;
2) медиация басталғанға дейін медиация тараптарына 

оның мақсаттары мен қағидаттарын, оны жүргізу тəртібін, 
тараптар мен медиатордың құқықтары мен міндеттерін, 
 дауды (жанжалды) медиация тəртібімен реттеу туралы келісім 
жасасудың тəртібі мен құқықтық салдарын түсіндіруге;

3) тараптарға талқыланатын мəселелер бойынша құжат-
тармен, мəліметтермен жəне хабарлармен дəйекті түрде ал-
масуда жəрдемдесуге;

4) медиация тараптарын өзінің кəсіби тəжірибесі мен 
құзыреті туралы хабардар етуге;

5) медиатордың жеке мүдделері мен оның медиация 
жүргізу кезіндегі міндеттері арасында бейтараптығына 
жəне тəуелсіздігіне əсер етуі мүмкін қайшылықтар болған 
жағдайда, сондай-ақ оның қатысуын болғызбайтын немесе 
оның медиацияға қатысуын тоқтатуды талап ететін басқа да 

мəн-жайлар болған кезде медиацияны тоқтатуға;
6) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 

қағидалар бойынша, медиаторларды даярлау бағдарламасы 
бойынша өзінің кəсіби деңгейін ұдайы арттырып отыруға 
міндетті.

3. Медиатор қандай да бір тарапқа заңдық, консультациялық 
немесе өзге де көмек көрсетуге құқылы емес.

4. Медиатордың Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген басқа да құқықтары мен міндеттері де бар, сондай-
ақ жауапты болады.»;

8) 11-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықты-
рылсын:

«2-1. Дауды (жанжалды) дұрыс шешу қажет болған 
жағдайда медиация тараптарының сарапшыларды, маман-
дарды, сондай-ақ аудармашыларды шақыруға құқығы бар.»;

9) 12-бап алып тасталсын;
10) 13-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Медиаторлардың медиацияны жүргізу жөнінде 

қызметтер көрсетуінің материалдық, ұйымдық-құқықтық 
жəне өзге де шарттарын қамтамасыз ету мақсатында медиа-
торлар ерікті негізде құрған өзін-өзі реттейтін ұйым медиа-
торлар ұйымы деп танылады.»;

2-тармақ алып тасталсын;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Медиаторлар ұйымы мынадай функцияларды жүзеге 

асырады:
1) кəсіпқой медиаторлардың – медиаторлар ұйымы 

мүшелерінің тізілімін жүргізеді;
2) қызметін кəсіби негізде жүзеге асыратын медиаторлар 

мүшелігінің шарттарын əзірлейді жəне бекітеді;
3) медиаторлар қызметін жүзеге асыру саласында ме-

диаторлар ұйымы мүшелерін ақпараттық жəне əдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

4) мемлекеттік органдармен, сондай-ақ халықаралық ме-
диаторлар ұйымдарымен қарым-қатынастарында медиаторлар 
ұйымы мүшелерінің мүдделерін білдіреді;

5) медиаторлар ұйымы мүшелерінің осы Заңның жəне 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 
актілерінің талаптарын сақтауын қамтамасыз етеді;

6) медиаторлар ұйымының мүшелеріне қатысты ықпал 
ету шараларын белгілейді жəне қолданады;

7) медиаторларды даярлау бағдарламасы бойынша 
оқытудан өткенін растайтын құжат (сертификат) бере отырып, 
медиаторларды кəсіптік даярлауды жəне олардың біліктілігін 
арттыруды ұйымдастырады.»;

11) 14-баптың 1-тармағы алып тасталсын;
12) 15, 16 жəне 17-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«15-бап. Қоғамдық медиаторлардың медиацияны жүргізуі
1. Медиацияны уəкілетті орган айқындайтын тəртіпке 

сəйкес жергілікті қоғамдастықтың жиналысы (жиыны) сай-
лайтын, өмірлік тəжірибесі мол, абыройлы жəне мінсіз беделі 
бар қоғамдық медиаторлар жүргізе алады.

2. Жергілікті қоғамдастық жиналысының (жиынының) 
қоғамдық негіздегі медиаторлар ретінде жергілікті 
қоғамдастық мүшелерін сайлау туралы хаттамасы он жұмыс 
күні ішінде осы Заңның 16-бабының 3-тармағына сəйкес 
мəліметтерді ұсына отырып, қоғамдық медиаторлар тізіліміне 
қосу үшін облыстық маңызы бар қаланың, қаладағы ауданның, 
аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық 
округтің əкіміне жіберіледі. 

16-бап. Облыстық маңызы бар қала, қаладағы аудан, 
аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
əкімінің қоғамдық медиаторлар тізілімін жүргізуі

1. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірлікте медиацияны 
қоғамдық негізде жүзеге асыратын қоғамдық медиаторлардың 
тізілімін облыстық маңызы бар қала, қаладағы аудан, 
аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімі 
жүргізеді.

2. Медиацияны қоғамдық негізде жүзеге асыратын ме-
диаторлар уəкілетті орган айқындайтын қағидаларға сəйкес 
қоғамдық медиаторлар тізіліміне енгізу үшін облыстық 
маңызы бар қаланың, қаладағы ауданның, аудандық маңызы 
бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің əкіміне 
жүгінуге міндетті.

3. Қоғамдық медиаторлар тізілімі мыналарды қамтиды:
1) медиатордың тегі, аты жəне əкесінің аты (егер ол жеке 

басты куəландыратын құжатта көрсетілсе);
2) медиатордың заңды мекенжайы;
3) медиатордың байланыс деректері (пошталық мекен-

жайы немесе электрондық поштасының мекенжайы не теле-
фон немесе телефакс нөмірі);

4) медиатор маманданып жүрген медиация саласы тура-
лы мəліметтер;

5) медиатор медиацияны жүзеге асыруға қабілетті тіл 
туралы мəліметтер;

6) медиатордың қызметін тоқтата тұру туралы мəліметтер. 
4. Облыстық маңызы бар қаланың, қаладағы ауданның, 

аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық 
округтің əкімі медиаторларды осы Заңның 9-бабының та-
лаптарына сəйкес келген кезде тиісті өтініш алынған күннен 
бастап күнтізбелік он күн ішінде хабардар ету тəртібімен 
қоғамдық медиаторлар тізіліміне енгізеді.

Медиаторды қоғамдық медиаторлар тізіліміне енгізбеген 
жағдайда облыстық маңызы бар қаланың, қаладағы ауданның, 
аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық 
округтің əкімі тиісті өтініш алынған күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде бас тарту себептері туралы жазбаша түрде уəжді 
жауап беруге міндетті.

5. Қоғамдық медиаторлардың тізілімі қазақ жəне орыс 
тілдерінде облыстық маңызы бар қала, қаладағы аудан, 
аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 
интернет-ресурсында не жұртшылыққа қолжетімді жерлер-
де орналастырылуға жəне оған қоғамдық медиаторлардың 
енгізілуіне қарай жаңартылып отыруға тиіс.

Облыстық маңызы бар қаланың, қаладағы ауданның, 
аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық 
округтің əкімі қоғамдық медиаторлар тізілімін тиісті 
əкімшілік-аумақтық бірлікте таратылатын мерзімді баспасөз 
басылымдарында жариялауға құқылы.»;

«17-бап. Медиацияны жүргізу тəртібі мен тəсілдері
1. Медиация тараптар мен медиатордың өзара келісуі 

бойынша:
1) тараптардың медиатормен жеке-дара жəне (немесе) 

бірлескен кездесулері түрінде;

2) тараптардың медиатормен жеке-дара жəне (немесе) 
бірлескен телефонмен əңгімелесулері арқылы;

3) тараптардың медиатормен бейне-конференц-байла-
ныс арқылы 

жеке-дара жəне (немесе) бірлескен əңгімелесулері 
түрінде;

4) тараптар мен медиатор арасында электрондық хабар-
лар алмасу арқылы;

5) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пайда-
ланыла отырып, осы Заңның талаптарына қайшы келмейтін 
өзге де тəсілдермен жүргізілуі мүмкін.

2. Тараптардың келісуімен медиаторлар ұйымдары 
бекіткен медиацияны жүргізу тəртібі (регламенті) қолданылуы 
мүмкін.»;

13) 18-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықты-
рылсын:

«3. Медиацияға қатысушылар медиация рəсіміне тарап-
тардың бастамасы бойынша жəне келісуімен техникалық бай-
ланыс құралдарын пайдалану арқылы қатыса алады.

Медиация тараптары дауды (жанжалды) реттеу туралы 
келісімді электрондық цифрлық қолтаңбамен куəландыруға 
құқылы.»;

14) 20-бапта:
2-тармақтағы «жəне өзге де құқық қатынастарынан» де-

ген сөздер 
«, əкімшілік құқықтық қатынастардан жəне өзге де 

қоғамдық қатынастардан» деген сөздермен ауыстырылсын;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Медиацияны жүргізу үшін тараптар өзара келісу 

бойынша бір немесе бірнеше медиаторды таңдайды. Егер 
азаматтық немесе қылмыстық сот ісін жүргізу барысында 
тараптар өзара келісу бойынша басқа медиаторды (медиа-
торларды) таңдаймын деп шешсе, олар бұл туралы сотты 
не қылмыстық қудалау органын хабардар етуге міндетті.»;

15) 21-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«21-бап. Медиация туралы шарттың нысаны мен мазмұны
1. Тараптар дауды (жанжалды) медиация арқылы шешу 

туралы өзара келіскен жағдайда жазбаша түрде ресімделген 
медиация туралы шарт жасалады.

Медиатор жəне тараптар тараптардың бірінің немесе 
медиатордың сұрау салуы бойынша түпнұсқаларды кейіннен 
бере отырып, электрондық пошта арқылы медиация туралы 
шарттың қол қойылған цифрлық көшірмелерімен алмасуы 
мүмкін.

2. Медиация туралы шарттың маңызды талаптары мына-
лар болып табылады:

1) медиация туралы шарттың жасалған күні жəне орны;
2) дау (жанжал) тараптарының атауы, өкілеттіктері 

көрсетіле отырып олардың өкілдерінің тегі жəне аты-жөні, 
лауазымдары;

3) даудың (жанжалдың) нысанасы;
4) медиация тараптары таңдаған медиатор (медиаторлар) 

туралы, медиаторлар ұйымы туралы мəліметтер;
5) медиацияны жүргізуге байланысты шығыстардың, 

ал медиация кəсіби негізде жүзеге асырылған жағдайда – 
ме диацияны жүргізгені үшін медиаторға (медиаторларға) 
сыйақы төлеудің шарттары, тəртібі жəне мөлшері;

6) медиацияны жүргізу тілі;
7) тараптардың медиацияны жүргізудің құпиялылығы ту-

ралы міндеттемесі жəне мұндай міндеттемені орындамаудың 
салдары;

8) медиация тараптарының дауын (жанжалын) реттеуге 
қатысатын медиатордың (медиаторлардың) медиация тарап-
тары үшін нұқсан (залал) келтірген əрекеттері (əрекетсіздігі) 
үшін жауаптылығының негіздері мен көлемі;

9) тараптардың деректемелері (жеке басты куəландыратын 
деректер, тұрғылықты жері, байланыс телефондары);

10) медиацияны жүргізу мерзімі;
11) медиацияны жүргізу тəртібі;
12) медиацияға қатысушылардың құқықтары мен 

міндеттері;
13) медиацияны тоқтату тəртібі мен негіздері;
14) медиатор (медиаторлар) жəне медиация тараптары 

айқындаған өзге де талаптар.»;
16) 22-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қоғамдық медиаторлардың қызметі өтеусіз негізде 

жүргізіледі. Аталған медиаторларға осы Заңның 21-бабы 
2-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген, медиацияны 
жүргізуге байланысты өздері шеккен шығыстар өтеледі.»;

17) 23-баптың тақырыбы жəне 1, 2 жəне 3-тармақтары 
мынадай редакцияда жазылсын:

«23-бап. Медиацияның жеке жəне (немесе) заңды тұлға-
лар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық, əкімшілік 
құқық тық қатынастар жəне өзге де қоғамдық қатынастар 
саласындағы ерекшеліктері

1. Медиация жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар, əкімшілік 
органдар, лауазымды адамдар қатысатын азаматтық, еңбек, 
отбасылық, əкімшілік құқықтық қатынастардан жəне өзге де 
қоғамдық қатынастардан туындайтын дауларды (жанжалдар-
ды) реттеу кезінде медиация туралы шарт жасалған күннен 
бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей аяқталуға 
тиіс. Қажет болған жағдайда медиацияны жүргізу мерзімі 
тараптардың өзара шешімі бойынша күнтізбелік отыз күнге 
дейін ұзартылуы мүмкін, бірақ ол жиынтығында күнтізбелік 
алпыс күннен аспауға тиіс.

2. Медиация сот қарауында жатқан, жеке жəне (немесе) 
заңды тұлғалар, əкімшілік органдар, лауазымды адамдар 
қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық, əкімшілік құқықтық 
қатынастардан жəне өзге де қоғамдық қатынастардан туын-
дайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу кезінде медиация 
туралы шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен 
кешіктірілмей аяқталуға тиіс. Қажет болған жағдайда ме-
диацияны жүргізу мерзімін тараптар кейіннен сотқа бірлескен 
жазбаша хабарлама жібере отырып, күнтізбелік отыз күнге 
дейін ұзартуы мүмкін, бірақ ол жиынтығында күнтізбелік 
алпыс күннен аспауға тиіс.

3. Сот қарауында жатқан, оның ішінде атқарушылық іс 
жүргізу сатысындағы материалдар бойынша, жеке жəне (не-
месе) заңды тұлғалар, əкімшілік органдар, лауазымды адамдар 
қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық, əкімшілік құқықтық 
қатынастардан жəне өзге де қоғамдық қатынастардан туын-
дайтын дауларды (жанжалдарды) реттеу бойынша медиация 
туралы шарт іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруға негіз 
болып табылады.»;

18) 24-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«24-бап. Қылмыстық сот ісін жүргізу барысында жəне 

əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша 
жүргізілетін медиацияның ерекшеліктері»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қылмыстық сот ісін жүргізу барысында жəне əкім-
шілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша медиа-
ция Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
сотқа дейінгі жəне сот ісін жүргізу немесе əкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізу мерзім-
дерінде жүзеге асырылуға тиіс.»;

6-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«6. Қылмыстық процесс шеңберінде жəне əкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы істер бойынша жүргізілетін медиация 
тоқтатылған кезде тараптар іс жүргізуінде қылмыстық іс неме-
се əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жатқан, қылмыстық 
процесті немесе əкімшілік құқық бұзушылық туралы істі 
жүргізетін органға дереу:»;

19) 25-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Егер медиация барысында баланың қалыпты өсуіне 

жəне дамуына қауіп төндіретін немесе төндіруі мүмкін немесе 
оның денсаулығы мен заңды мүдделеріне нұқсан келтіретін 
фактілер анықталса, медиатор баланың құқықтарын қорғау 
жөніндегі өкілеттікті жүзеге асыратын органға жүгінуге 
міндетті.»;

20) мынадай мазмұндағы 25-1-баппен толықтырылсын:
«25-1-бап. Медиацияның сот актісін орындау сатысындағы 

ерекшеліктері
1. Сот орындаушысына ұсынылған медиация туралы шарт 

атқарушылық іс жүргізуді күнтізбелік отыз күннен аспайтын 
мерзімге тоқтата тұрады.

2. Сот актісін орындау сатысында жасалған дауды (жан-
жалды) реттеу туралы келісімді тараптар сот актісі орында-
латын жердегі бірінші сатыдағы сотқа немесе көрсетілген сот 
актісін шығарған сотқа бекітуге ұсынады.

3. Атқарушылық іс жүргізу тараптар сот актісін орын-
дау сатысында дауды (жанжалды) реттеу туралы келісім 
жасасқан жəне оны сот орындаушысына ұсынған жағдайда 
тоқтатылады.»;

21) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«26-бап. Медиацияны тоқтату
1. Медиация:
1) тараптар дауды (жанжалды) реттеу туралы келісімге 

қол қойған жағдайда – мұндай келісімге қол қойылған күннен 
бастап;

2) медиатор дауды (жанжалды) медиация арқылы 
шешу мүмкіндігін болғызбайтын мəн-жайларды анықтаған 
жағдайда;

3) тарап (тараптар) медиациядан жазбаша бас тартқан 
жағдайда – тарап (тараптар) жазбаша бас тартуға қол қойған 
күннен бастап;

4) тараптардың біреуі медиацияны жалғастырудан 
жазбаша бас тартқан жағдайда – қолжетімді байланыс 
құралдарымен хабардар етілген кезден бастап;

5) медиацияны жүргізу мерзімі аяқталған жағдайда – 
осы Заңның 

23 жəне 24-баптарының ережелері ескеріле отырып, ол 
аяқталған күннен бастап тоқтатылады.

2. Осы баптың 1-тармағының 3), 4) жəне 5) тармақ-
шаларында көрсетілген жағдайларда, медиатор тараптың 
(тараптардың) талап етуі бойынша медиация рəсімін тоқтату 
себебін көрсете отырып, медиация рəсімнің тоқтатылғаны 
туралы хабарлама береді.»;

22) 27-бапта:
1, 2 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Медиацияны жүргізу кезінде медиация тараптары қол 

жеткізген, дауды (жанжалды) реттеу туралы келісім жазбаша 
нысанда жасалады жəне оған тараптар қол қояды.

Егер тараптар бір-біріне түпнұсқаларды одан əрі ұсынбай, 
электрондық пошта арқылы келісімнің қол қойылған цифрлық 
көшірмелерімен алмасса, дауды (жанжалды) реттеу туралы 
келісімнің де заңды күші болады.

2. Дауды (жанжалды) реттеу туралы келісімде жасалған 
күні мен орны, медиация тараптары, олардың өкілдері, даудың 
(жанжалдың) нысанасы, медиатор (медиаторлар) туралы 
деректер, сондай-ақ тараптармен келісілген міндеттемелер, 
оларды орындау тəсілдері мен мерзімдері жəне оларды 
орындамаудың немесе тиісінше орындамаудың салдарлары 
қамтылуға тиіс.

Дауды (жанжалды) реттеу туралы келісімге медиатор 
(медиаторлар) қол қоюға тиіс.»;

«6. Қылмыстық процесс барысында медиацияны жүргізу 
кезінде тараптар қол жеткізген, дауды (жанжалды) реттеу 
туралы келісім жəбірленушіге келтірілген зиянның орнын 
толтыру жəне қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам-
ды жəбірленушімен татуластыру арқылы дауды (жанжалды) 
реттеу туралы келісімді білдіреді.

Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша 
медиация тараптарды татуластыру арқылы дауды (жанжалды) 
реттеу туралы келісімді білдіреді.»;

мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
«7-1. Мүлікті бөлу немесе мүлікті кепілге қою тура-

лы дауды (жанжалды) реттеу туралы келісім Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу жəне (немесе) жыл-
жымалы мүлік кепілін тіркеу үшін негіз болып табылады.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Дауды (жанжалды) реттеу туралы келісімді орын-

даудан жалтарған жағдайда мүдделі тарап Қазақстан 
Республикасының процестік заңнамасында белгіленген 
қағидаларға сəйкес сотқа жүгінуге құқылы.»;

23) 3-тарау мынадай мазмұндағы 27-1-баппен толықты-
рылсын:

«27-1-бап. Əкімшілік сот ісін жүргізу барысында жүр-
гізілетін медиацияның ерекшеліктері

1. Əкімшілік сот ісін жүргізуде дауларды (жанжалдарды) 
қарау кезінде жауапкердің əкімшілік қалауы болған кезде ғана 
медиацияға жол беріледі.

2. Мұндай істер бойынша медиация мүмкіндігіне мұндай 
мүмкіндік Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым 
салынбаған немесе тиісті жария-құқықтық қатынастың мəніне 
қайшы келмейтін жағдайларда жол беріледі.».

2-бап. Осы Заң, 2022 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 2-тармағының 4) тармақшасын жəне 11) 
тармақшасының екінші абзацын, 3-тармағының бесінші абза-
цын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 20 желтоқсан
№ 84-VIІ ҚРЗ

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1) 1-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 57-1) жəне 
61-1) тармақшалармен толықтырылсын:

«57-1) салық төлеушінің паспорты – кəсіпкерлік субъек-
тісінің салықтық құпия болып табылмайтын жəне салық 
органы қалыптастыратын штрих-кодта қамтылатын ақпа-
раттық картасы;»;

«61-1) салықтық мобильдік қосымша – ұялы байланыстың 
абоненттік құрылғысында орнатылған жəне іске қосылған 
жəне салық төлеушілер үшін электрондық көрсетілетін 
қызметтерге қолжетімділік беретін бағдарламалық өнім;»;

2) 24-баптың бірінші бөлігінде:
18) тармақша алып тасталсын;
19) тармақшада:
бірінші бөлік «төлем карточкаларын» деген сөздерден 

кейін «жəне мобильдік төлемдерді» деген сөздшоғырермен 
толықтырылсын;

екінші бөліктегі «санаттары мен тізімін» деген сөздер 
«санаттарын» деген сөздермен ауыстырылсын;

20) тармақшадағы «ұсынуға міндетті.» деген сөздер 

«ұсынуға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 
21), 22) жəне 23) тармақшалармен толықтырылсын: 

«21) осы Кодекстің 686-1-бабы 4-тармағының ереже-
леріне сəйкес мəліметтері арнаулы мобильдік қосымшаның 
чектері бойынша осындай қосымшаға түсетін төлемдер со-
маларын қоспағанда, жекелеген арнаулы салық режимдерін 
қолданатын жəне арнаулы мобильдік қосымшаны пайдала-
нушылар болып табылатын дара кəсіпкерлер ретінде тіркеу 
есебінде тұрған салық төлеушілер-жеке тұлғалар бойынша 
уəкілетті органға күнтізбелік ай үшін кəсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыруға арналған шотқа түскен төлемдердің жиынтық 
сомалары жөніндегі мəліметтерді ұсынуға міндетті.

Мəліметтерді ұсыну тəртібін, нысаны мен мерзімдерін 
уəкілетті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі-
мен келісу бойынша белгілейді;

22) осы Кодекстің 779-бабының 1 жəне 2-тармақтарында 
көрсетілген шетелдік компаниялардың пайдасына жəне бөлі-
нісінде жүзеге асырылған, күнтізбелік жыл үшін төлемдер 
мен аударымдардың жиынтық сомалары туралы ақпаратты 
уəкілетті органға есепті жылдан кейінгі екінші айдың 15-інен 
кешіктірмей беруге міндетті. 

Уəкілетті орган ақпарат алу мақсатында осы Кодекстің 
778-бабы 1-тармағының 4-1) тармақшасында көрсетілген 
мəлі меттерді екінші деңгейдегі банктерге жəне банк опе-
рация ларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
дарға есепті жылдан кейінгі айдың 10-ынан кешік тірмей 
жібереді.

Осы тармақшаның бірінші жəне екінші бөліктерінде 
көрсетілген ақпарат пен мəліметтер уəкілетті орган 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойын-
ша бел гілеген тəртіппен, нысан бойынша жəне мерзімдерде 
беріледі;

23) белгілі бір өлшемшарттар бойынша кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асырудан кіріс алу белгілері бар анықталған 
операциялар бойынша дара кəсіпкерлер немесе жеке прак-
тикамен айналысатын адамдар ретінде тіркеу есебінде 
тұрмаған жеке тұлғалар бойынша мəліметтерді уəкілетті 
органға ұсынуға міндетті.

Жеке тұлғалардың банктік шоттарында жүргізілетін 
операцияларды кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан кіріс 
алу белгілері бар операцияларға жатқызу өлшемшарттарын, 
мəліметтерді ұсыну тəртібін, нысаны мен мерзімдерін 

уəкілетті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкімен келісу бойынша белгілейді.»;

3) мынадай мазмұндағы 24-1-баппен толықтырылсын:
«24-1-бап. Төлем ұйымдарының уəкілетті органға 

ақпарат беру жөніндегі міндеті
Төлем ұйымдары осы Кодекстің 779-бабының 1 жəне 

2-тармақтарында көрсетілген шетелдік компаниялардың 
пайдасына жəне бөлінісінде жүзеге асырылған, күн-
тізбелік жыл үшін төлемдер мен аударымдардың жиын-
тық сомалары туралы ақпаратты уəкілетті органға есепті 
жылдан кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірмей беру-
ге міндетті.

Уəкілетті орган ақпарат алу мақсатында осы Кодекстің 
778-бабы 1-тармағының 4-1) тармақшасында көрсетілген 
мəлі меттерді төлем ұйымдарына есепті жылдан кейінгі 
айдың 10-ынан кешіктірмей жібереді.

Осы баптың бірінші жəне екінші бөліктерінде көр-
сетілген ақпарат пен мəліметтер уəкілетті орган Қазақстан 
Рес публикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша 

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, 7-беттерде) 

(Жалғасы 9-бетте) 
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белгілеген тəртіппен, нысан бойынша жəне мерзімдерде 
беріледі.»;

4) 30-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 11-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«11-1) осы Кодекстің 779-бабының 1 жəне 2-тармақ-
тарында көрсетілген шетелдік компаниялардың пайдасына 
жеке тұлғалар жүзеге асырған төлемдер мен аударымдардың 
сомаларына қатысты ақпаратты уəкілетті органның алуы 
мақсатында осы Кодекстің 778-бабында көрсетілген 
мəліметтер бөлігінде екінші деңгейдегі банктерге, банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдарға, төлем ұйымдарына;»;

5) 48-бап мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықты-
рылсын:

«6-1. Салық төлеуші Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес жасалған инвестициялық 
міндеттемелер туралы келісімнің қолданылу кезеңі 
үшін осындай келісімнің қолданылу кезеңі ішінде жəне 
инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданылу 
мерзімі өткен немесе қолданысы өзгедей тоқтатылған 
күннен кейін бес жыл ішінде, осындай келісімнің қолданысы 
тоқтатылған жылдан кейінгі жылдың бірінші қаңтарынан 
бастап салықтардың жəне бюджетке төленетін төлемдердің 
сомасын есептеуге, ал салық органы есептеуге жəне есепке 
жазуға құқылы.»; 

6) 49-баптың 9-тармағы екінші бөлігінің 2) тармақша-
сындағы «осы Кодекстің 136-бабының 4-тармағына сəйкес» 
деген сөздер алып тасталсын; 

7) 51-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Салықтардың жəне (немесе) төлемақылардың сома-
ларын тең үлестермен ай сайын немесе тоқсан сайын төлей 
отырып, мерзімін ұзарту үш жылдан аспайтын мерзімге 
беріледі. Бұл ретте салықтарды жəне (немесе) төлем-
ақыларды бір жылдан астам мерзімге төлеу бойынша мер-
зімін ұзарту салық төлеушінің жəне (немесе) үшінші тұлға-
ның жылжымайтын мүлкін кепілге қоюмен жəне (немесе) 
банк кепілдігімен ғана берілуі мүмкін.»;

8) 52-баптың 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы 
жетінші абзацпен толықтырылсын:

«жеке тұлғаның, дара кəсіпкердің, жеке практикамен 
айналысатын адамның жалғыз тұрғынжайы;»;

9) 59-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«1) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне 
қойылған күннен бастап қаржылық-шаруашылық қызметті 
жүзеге асырмайтын қосылған құн салығын төлеуші болып 
табылатын не қосылған құн салығын төлеуші болып та-
былмайтын;»;

10) 66-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«1) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойыл-
ған күннен бастап қаржылық-шаруашылық қызметті жүзеге 
асырмайтын қосылған құн салығын төлеушілер болып та-
былатын не қосылған құн салығын төлеушілер болып та-
былмайтын;»;

11) 69-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 8) тар-
мақшамен толықтырылсын:

«8) тауарлардың айналымын қадағалап отыру жүзеге 
асырылады.»;

12) 73-баптың 5-тармағының бірінші бөлігі 4) тармақ-
шасындағы «жіберу жолымен ұсынады.» деген сөздер 
«жіберу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 
5) тармақшамен толықтырылсын:

«5) салықтық мобильдік қосымша арқылы жіберу жо-
лымен ұсынады.»;

13) мынадай мазмұндағы 75-1-баппен толықтырылсын:
«75-1-бап. Салық төлеушінің паспорты
1. Салық төлеушінің паспортын қоғамдық тамақтандыру 

жəне сауда салаларында қызметін жүзеге асыратын салық 
төлеушілер тікелей бақылау-касса машиналары тұрған жəне 
халыққа хабар беру үшін жалпыға бірдей қолжетімді орын-
дарда орналастырады.

2. Салық төлеушінің паспортында мынадай мəліметтер 
қамтылады:

1) сəйкестендіру нөмірі;
2) дара кəсіпкердің, заңды тұлғаның атауы;
3) дара кəсіпкердің, заңды тұлға басшысының тегі, аты, 

əкесінің аты (егер ол жеке басты куəландыратын құжатта 
көрсетілсе);

4) салық төлеушінің мəртебесі – əрекет ететін, əрекет 
етпейтін, салықтық есептілікті ұсынуды тоқтатқан;

5) тiркеу есебiне қойылған күн, тiркеу есебiнен шыға-
рылған күн;

6) бақылау-касса машинасының салық органындағы 
тіркеу нөмірі, бақылау-касса машинасын пайдалану орны;

7) алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне 
бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алко-
голь өнімін сақтауға жəне бөлшек саудада өткізуге арналған 
лицензияның болуы немесе болмауы.

3. Салық төлеуші паспортының мəліметтерін салық 
органы айына бір рет есепті айдан кейiнгi екінші айдың 15-
інен кешiк тiрілмейтін мерзімде қалыптастырады жəне ол 
уəкілетті органның сайтында жариялануға жатады.»;

14) 104-баптың 1 жəне 2-тармақтарындағы «, 433» деген 
цифрлар алып тасталсын;

15) 115-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 2) тармақшасы 
мынадай мазмұндағы алтыншы жəне жетінші абзацтармен 
толықтырылсын:

«хабарлама салықтық мобильдік қосымшаға жеткізілген 
күннен бастап табыс етілді деп есептеледі. 

Бұл тəсіл осы Кодекстің 114-бабы 2-тармағының 1) 
тар мақ шасында көрсетілген, есепті салықтық кезең үшін 
есеп телген салықтардың сомасы туралы хабарламаға қолда-
нылады;»;

16) 136 жəне 137-баптар мынадай редакцияда жазылсын: 
«136-бап. Жалпы ережелер
1. Тəуекелдерді басқару жүйесі тəуекелдердің дəрежесін 

(деңгейін) бағалауға негізделген жəне тəуекелді анықтау мен 
оның алдын алу мақсатында салық органдары əзірлейтін 
жəне (немесе) қолданатын шараларды қамтиды.

2. Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық 
міндеттемені мемлекетке нұқсан келтіре алатын жəне (неме-
се) нұқсан келтіруі мүмкін орындамау жəне (немесе) толық 
орындамау ықтималдығы тəуекел болып табылады.

3. Тəуекелдерді басқару жүйесін қолданудың мақсаттары:
1) назарды тəуекелі жоғары салаларға шоғырландыру 

жəне қолда бар ресурстарды неғұрлым тиімді пайдалануды 
қамтамасыз ету;

2) орындалуын бақылау салық органдарына жүктелген 
Қазақстан Республикасының салық жəне өзге де заңнамасын 
бұзушылықтарды анықтау бойынша мүмкіндіктерді ұлғайту;

3) тəуекел дəрежесі төмен деп айқындалған салық төлеу-
шілерге (салық агенттеріне) қатысты салықтық бақылауды 
барынша азайту;

4) тəуекел дəрежесіне қарай салықтық əкімшілендіру 
шаралары мен тəсілдерін саралап қолдану. 

4. Тəуекелдердің дəрежесін (деңгейін) бағалау салық 
төлеушілер (салық агенттері) ұсынған салықтық есептілік 
деректерін, уəкілетті мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, 
жергілікті атқарушы органдардан, уəкілетті тұлғалардан 
алынған мəліметтерді, сондай-ақ салық төлеушінің (салық 
агентінің) қызметі туралы басқа да құжаттарды жəне (неме-
се) мəліметтерді талдау негізінде жүзеге асырылады.

5. Тəуекелдерді басқару жүйесін қолдану салалары:
1) тəуекел дəрежесін бағалау негізінде ерекше тəртіп 

бойынша жүргізілетін салықтық тексеру субъектілерін 
(объектілерін) іріктеу;

2) осы Кодексте белгіленген жағдайларда салық төлеу-
шілерді (салық агенттерін) тəуекелдің төмен, орташа неме-
се жоғары дəрежелі санаттарына жатқызу арқылы оларды 
санаттарға бөлу; 

3) қосылған құн салығының асып кету сомасының 
анықтығын растау;

4) камералдық бақылау нəтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтың тəуекел дəрежесін айқындау;

5) салықтық əкімшілендірудің өзге де нысандары. 
6. Тəуекелдерді басқару жүйесі ақпараттық жүйелер 

қолданыла отырып жүзеге асырылады.
137-бап. Тəуекел өлшемшарттары
1. Тəуекел дəрежесін (деңгейін) бағалау жүргізілетін 

белгілердің жиынтығы тəуекел өлшемшарттары болып та-
былады. 

Осы баптың 2 жəне 3-тармақтарында белгіленген 
жағдай ларды қоспағанда, тəуекел өлшемшарттарын жəне 
тəуекелдерді басқару жүйесін қолдану тəртібін салық органы 
айқындайды жəне ол жария етуге жатпайтын (оның ішінде 
тəуекел дəрежесін (деңгейін) бағалау жүргізілген салық 
төлеушіге) құпия ақпарат болып табылады.

2. Осы Кодекстің 136-бабының 5-тармағы 3) тармақ-
шасының мақсатында тəуекел өлшемшарттарын жəне 

тəуекелдерді басқару жүйесін қолдану тəртібін уəкілетті 
орган айқындайды.

3. Осы Кодекстің 136-бабы 5-тармағының 1) жəне 
2) тармақшаларын іске асыру мақсатында құпия өлшем-
шарттармен қатар құпия ақпарат болып табылмайтын 
өлшемшарттар қолданылады. Мұндай өлшемшарттар бойын-
ша тəуекелдерді басқару жүйесін қолдану тəртібін уəкілетті 
орган айқындайды. Бұл ретте осы Кодекстің 136-бабының 
5-тармағы 1) тармақшасының мақсатында тəуекел дəрежесін 
бағалау өлшемшарттары кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті ор-
ганмен бірлесіп бекітіледі.»;

17) 142-баптың 1-тармағының 17) тармақшасындағы 
«акциздік» деген сөз «сəйкестендіру құралдарының» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

18) 146-баптың 7-тармағындағы «431 жəне 433-бапта-
рында» деген сөздер «431-бабында» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

19) 152-бапта:
7-тармақтың сегізінші бөлігінің үшінші абзацы алып 

тасталсын;
17-тармақтағы «433 жəне (немесе) 434-баптарына» де-

ген сөздер «434-бабына» деген сөздермен ауыстырылсын;
20) 165-баптың 1) тармақшасы «төлем карточкаларын» 

деген сөздерден кейін «жəне (немесе) мобильдік төлемдерді» 
деген сөздермен толықтырылсын;

21) 172-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«172-бап. Қазақстан Республикасында өндірілген неме-

се Қазақстан Республикасына импортталған акцизделетін  
тауарларды бақылау

1. Акцизделетін тауарларды бақылауды салық орган-
дары өндірушілердің, акцизделетін тауарлар айналы-
мын жүзеге асыратын тұлғалардың, борышкердің мүлкін 
(активтерін) өткізу кезінде банкроттықты жəне оңалтуды 
басқарушылардың осы бапта айқындалған, акцизделетін 
тауарлардың жекелеген түрлерін таңбалау, акцизделетін 
тауарлардың Қазақстан Республикасының аумағында орын 
ауыстыру тəртібін сақтауы бөлігінде, сондай-ақ акциздік 
бекеттерді орнату арқылы жүзеге асырады.

2. Толысылған шарапты жəне сыра қайнату өнімін қос-
пағанда, алкоголь өнімі – есепке алу-бақылау маркалары мен, 
темекі бұйымдары сəйкестендіру құралдарымен таңбалануға 
жатады.

3. Таңбалауды акцизделетін тауарларды өндірушілер 
мен импорттаушылар, борышкердің мүлкін (активтерін) 
өткізу кезінде банкроттықты жəне оңалтуды басқарушылар 
жүзеге асырады.

4. Мынадай алкоголь өнімі – есепке алу-бақылау марка-
ларымен жəне темекі бұйымдары сəйкестендіру құрал-
дарымен мiндеттi таңбалануға жатпайды:

1) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге экс-
портталатын;

2) бажсыз сауда дүкендерінің иелері Қазақстан Респуб-
ликасының аумағына əкелетін, бажсыз сауданың кедендік 
рəсімімен орналастыруға арналған;

3) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аума-
ғына уақытша əкелудің (рұқсат берудің) жəне уақытша 
əкету дің кедендік рəсімдерінде əкелінетін, оның ішінде са-
наулы даналарда жарнама жасау жəне (немесе) демонстра-
циялау мақсатында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының 
аумағына уақытша əкелінетін;

4) кедендік транзиттің кедендік рəсімінде Еуразиялық 
экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы өткізілетін, 
оның ішінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мем-
лекеттерден Қазақстан Республикасының аумағы арқылы 
транзитпен өткізілетін;

5) Қазақстан Республикасының аумағына жиырма бір 
жасқа толған жеке тұлға – үш литрден аспайтын шекте 
əкелетін (жөнелтетін) алкоголь өнiмi, сондай-ақ он сегiз 
жасқа толған жеке тұлға екі жүз сигареттен немесе елу сига-
радан (сигарилладан) немесе темекiнiң екі жүз елу грамынан 
аспайтын шекте не көрсетілген бұйымдарды жалпы салмағы 
екі жүз елу грамнан аспайтын ассортиментте əкелетiн 
(жөнелтетін) темекi мен темекi бұйымдары.

5. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайлардан 
басқа, сəйкестендіру құралдарымен жəне (немесе) есеп-
ке алу-бақылау маркаларымен таңбалануға жататын 
акцизделетін тауарлардың сəйкестендіру құралдарынсыз 
жəне (немесе) есепке алу-бақылау маркаларынсыз, сондай-
ақ белгіленбеген үлгідегі жəне (немесе) сəйкестендіруге 
келмейтін сəйкестендіру құралдары жəне (немесе) есепке 
алу-бақылау маркалары бар акцизделетін өнімді сақтау, 
өткізу жəне (немесе) тасу түріндегі айналымына тыйым 
салынады.

6. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген акцизделетін 
тауарларды жаңа үлгідегі есепке алу-бақылау маркаларымен 
қайта таңбалау уəкілетті орган айқындайтын мерзімдерде 
жүзеге асырылады.

7. Алкоголь өнімін өндіруді жəне (немесе) Қазақстан 
Республикасына импорттауды жүзеге асыратын тұлға алко-
голь өнімін өндіру жəне (немесе) Қазақстан Республикасына 
импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысана-
лы пайдалану туралы міндеттемені ұсынады.

8. Өндірушінің жəне (немесе) импорттаушының алко-
голь өнімін өндіру жəне (немесе) Қазақстан Республикасына 
импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысана-
лы пайдалану туралы міндеттемесі облыстар, республикалық 
маңызы бар қалалар жəне астана бойынша уəкілетті 
органның аумақтық бөлімшесіне есепке алу-бақылау мар-
калары алынғанға дейін ұсынылады.

9. Өндіруші жəне (немесе) импорттаушы алкоголь өнімін 
өндіру жəне (немесе) Қазақстан Республикасына импорттау 
кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайда-
лану туралы міндеттемені ұсынбаған жағдайда есепке алу-
бақылау маркалары берілмейді.

10. Өндірушінің жəне (немесе) импорттаушының алко-
голь өнімін өндіру жəне (немесе) Қазақстан Республикасына 
импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысана-
лы пайдалану туралы міндеттемесі облыстар, республикалық 
маңызы бар қалалар жəне астана бойынша уəкілетті органның 
аумақтық бөлімшесінің ақшаны уақытша орналастыру шоты-
на ақша салу арқылы, сондай-ақ импорттаушының таңдауы 
бойынша мынадай тəсілдердің кез келгені:

1) банк кепілдігі;
2) кепілгерлік;
3) мүлік кепілі арқылы қамтамасыз етіледі.
11. Ақшаны уақытша орналастыру шотын облыстар, 

республикалық маңызы бар қалалар жəне астана бойын-
ша уəкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне бюджетті 
атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган ашады.

12. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар жəне 
астана бойынша уəкілетті органның ақшаны уақытша ор-
наластыру шоты алкоголь өнімін өндіруді жəне (немесе) 
Қазақстан Республикасына импорттауды жүзеге асыратын 
тұлғаның ақша салуына арналған.

Ақшаны уақытша орналастыру шотына ақша салу Қазақ-
стан Республикасының ұлттық валютасымен жүргізіледі.

13. Өндіруші жəне (немесе) импорттаушы ақшамен 
қамтамасыз етілген, алкоголь өнімін өндіру жəне (немесе) 
Қазақстан Республикасына импорттау кезінде есепке алу-
бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндет-
темені орындамаған кезде облыстар, республикалық маңызы 
бар қалалар жəне астана бойынша уəкілетті органның аумақ-
тық бөлімшесі бес жұмыс күні өткен соң ақшаны уақытша 
орналастыру шотынан ақшаны бюджет кірісіне аударады.

14. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар жəне 
астана бойынша уəкілетті органның ақшаны уақытша орна-
ластыру шотына салынған ақшаны қайтару (есепке жатқызу) 
өндірушінің жəне (немесе) импорттаушының алкоголь 
өнімін өндіру жəне (немесе) Қазақстан Республикасына 
импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын ныса-
налы пайдалану туралы міндеттемесін орындағаны тура-
лы есеп ұсынылғаннан кейін он жұмыс күні ішінде жүзеге 
асырылады.

15. Осы бапқа сəйкес: 
1) толысылған шарапты жəне сыра қайнату өнімін 

қоспағанда, алкоголь өнiмiн – есепке алу-бақылау маркала-
рымен таңбалау (қайта таңбалау) қағидаларын, сондай-ақ 
есепке алу-бақылау маркаларының нысандарын, мазмұнын 
жəне қорғау элементтерiн уəкілетті орган бекiтедi; 

2) есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау, 
беру жəне өндірушінің жəне (немесе) импорттаушының алко-
голь өнiмiн өндіру жəне (немесе) Қазақстан Республикасына 
импорттау кезiнде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы 
пайдалану туралы мiндеттемесiн, есебiн ұсыну қағидаларын, 
сондай-ақ осындай мiндеттеменi есепке алу тəртiбi мен 
қамтамасыз ету мөлшерiн уəкілетті орган бекiтедi;

3) акциздік бекеттің қызметін ұйымдастыру тəртібін 
уəкілетті орган айқындайды;

4) тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу жөніндегі 
міндет қолданылатын акцизделетін тауарлардың жекелеген 

түрлерінің тізбесі, сондай-ақ оларды ресімдеу тəртібі мен 
олардың құжат айналымы осы Кодекстің 176-бабына сəйкес 
белгіленеді.

16. Салық органдары этил спирті мен алкоголь өнімін 
(сыра қайнату өнімінен басқа), бензинді (авиациялық 
бензинді қоспағанда), дизель отыны мен темекі бұйымдарын 
өндіруді жүзеге асыратын салық төлеушінің аумағында 
акциздік бекеттер орнатады.

17. Акциздік бекеттің тұрған жерін жəне жұмыскер-
лері нің құрамын, оның жұмыс регламентін салық органы 
айқындайды.

Акциздік бекет жұмыскерлерінің құрамы салық орга ны-
ның лауазымды адамдарының арасынан қалыптастырылады.

18. Салық органының акциздік бекеттегі лауазымды 
адамы:

1) салық төлеушінің Қазақстан Республикасының 
акцизделетін тауарлардың өндірісі мен айналымын реттейтін 
заңнамасының талаптарын сақтауын;

2) акцизделетін тауарлардың тек қана өлшеуіш аппа-
раттары арқылы бөлінуін жəне (немесе) босатылуын не-
месе есепке алу аспаптары арқылы өткізілуін (құйылуын), 
сондай-ақ осындай есепке алу аспаптарының пломбаланған 
түрде пайдаланылуын;

3) салық төлеушінің акцизделетін тауарлардың жекеле-
ген түрлерін таңбалау тəртібін сақтауын;

4) дайын өнімнің, есепке алу-бақылау маркаларының не-
месе сəйкестендіру құралдарының қозғалысын бақылауды 
жүзеге асырады.

19. Салық органының акциздік бекеттегі лауазымды 
адамы:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
сақтай отырып, салық төлеушінің акцизделетін тауарларды 
өндіру, сақтау жəне өткізу үшін пайдаланатын əкімшілік, 
өндірістік, қойма, сауда, қосалқы үй-жайларын зерттеп-
қарауға;

2) акцизделетін тауарларды өткізу кезінде қатысуға;
3) салық төлеушінің аумағынан (аумағына) шығып бара 

жатқан (кіріп келе жатқан) жүк көлік құралдарын қарап-
тексеруге құқылы.

20. Салық органының акциздік бекеттегі лауазым-
ды адамының акциздік бекеттің қызметін ұйымдастыру 
тəртібінде көзделген өзге де құқықтары бар.»;

22) 20-тарау мынадай мазмұндағы 176-1-баппен 
толықтырылсын:

«176-1-бап. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 
аумағына əкелінген тауарлардың айналымын қадағалап 
отыру

1. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халық-
аралық шартқа сəйкес Еуразиялық экономикалық одақтың 
кедендік аумағына əкелінген тауарлардың айналымын 
қадағалап отыру Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шартқа сəйкес ұлттық қадағалап отыру жүйесі 
пайдаланыла отырып, қадағалап отыруға жататын тауарлар-
ды жəне осындай тауарлардың айналымына байланысты 
операцияларды есепке алу жүйесін ұйымдастыру арқылы 
жүзеге асырылады.

2. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халық-
аралық шартта айқындалған тəртіппен жəне мерзімдерде, 
қадағалап отыруға жататын тауарлар жəне осындай тауар-
лардың айналымына байланысты операциялар туралы мəлі-
меттерді жинауды, есепке алуды жəне сақтауды қамтамасыз 
ететін электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі 
ұлттық қадағалап отыру жүйесі болып табылады.

3. Қадағалап отыруға жататын тауарлардың айналымын 
жүзеге асыратын салық төлеушілер:

электрондық құжаттар түрінде ресімдеу техникалық 
іркілістерден болған ақпараттық жүйелердің жарам-
сыз дығына, байланыс құралдарының (телекоммуни-
кация желілерінің жəне Интернет ақпараттық-телеком-
муникациялық желісінің) жұмысының бұзылуына, электр 
энергиясының өшіп қалуына байланысты, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шартта белгіленген тəртіппен айқындалған өзге де 
жағдайларда мүмкін болмайтын жағдайды қоспағанда, ілеспе 
құжаттарды электрондық құжаттар түрінде ресімдеуге; 

ұлттық қадағалап отыру жүйесіне енгізілуге жататын 
толық жəне анық мəліметтерді ұсынуға міндетті.

Электрондық шот-фактура ұлттық қадағалап отыру 
жүйесінің ілеспе құжаты болып табылады.

4. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халық-
аралық шарттан туындайтын тауарлардың айналымын 
қадағалап отыру жөніндегі міндеттерді орындамағаны неме-
се тиісінше орындамағаны үшін салық төлеушілер Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта 
болады.

5. Уəкілетті орган:
1) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халық-

аралық шартқа сəйкес қадағалап отыруға жататын тауар-
лардың айналымын қадағалап отыру тетігінің жұмыс істеуін;

2) ұлттық қадағалап отыру жүйесінде қамтылған қада-
ғалап отыруға жататын тауарлар жəне осындай тауар лардың 
айналымына байланысты операциялар туралы мəліметтерді 
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шартқа сəйкес Еуразиялық экономикалық одаққа мүше тиісті 
мемлекетке жіберуді қамтамасыз етеді.

6. Тауарларды қадағалап отыру тетігінің жұмыс істеу 
қағидаларын уəкілетті орган бекітеді.»;

23) 208-баптың 9-тармағы сегізінші абзацындағы 
«төлемдер бойынша салықтық есептілік ұсынылмайды.» 
деген сөздер «төлемдер;» деген сөзбен ауыстырылып, мы-
надай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:

«бейрезидент кірісінен төлем көзінен ұсталатын 
корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық есептілік 
ұсынылмайды.»;

24) 232-баптың 5-тармағының 7) тармақшасындағы 
«кредиттік серіктестік пен» деген сөздер алып тасталсын;

25) 250-баптың 6-тармағының бірінші бөлігіндегі 
«кредиттік серіктестікті жəне» деген сөздер алып тасталсын;

26) 293-баптың 4-3-тармағында:
бірінші бөліктегі «Астана Хаб» деген сөздер «Егер осы 

тармақта өзгеше көзделмесе, «Астана Хаб» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

алтыншы бөліктегі «Астана Хаб» халықаралық техно-
логиялық паркіне қатысушы ретінде тіркелген» деген сөздер 
«бұзушылыққа жол берілген салықтық кезең басталған» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы жетінші бөлікпен толықтырылсын:
«Есептелген корпоративтік табыс салығының сома-

сын 100 пайызға азайту қолданылатын, зияткерлік меншік 
объектілерінен жəне ақпараттандыру саласында қызметтер 
көрсетуден түсетін кірісті айқындау тəртібін уəкілетті орган 
ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органмен келісу бо-
йынша айқындайды.»;

27) 299-бапта:
мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1. Осы Кодекстің 293-бабының 4-3-тармағында жəне 

709-бабының 4-тармағында көрсетілген зияткерлік меншік 
объектісі бойынша залал деп осы Кодекстің 241-бабын-
да көрсетілген түзетулер ескеріле отырып, осы бөлімде 
көзделген шегерімдердің жылдық жиынтық кірістен асып 
кетуі танылады. Залал əрбір зияткерлік меншік объектісі 
бойынша айқындалады.»;

5-тармақтағы «2, 3 жəне 4» деген сөздер «2, 3, 4 жəне 
4-1» деген сөздермен ауыстырылсын;

28) 300-бап мынадай мазмұндағы 15-тармақпен толық-
тырылсын:

«15. Осы Кодекстің 293-бабының 4-3-тармағында жəне 
709-бабының 4-тармағында көрсетілген зияткерлік меншік 
объектісі бойынша залалдар талап қоюдың ескіру мерзімі 
шегінде əрбір зияткерлік меншік объектісі бойынша салық 
салынатын кіріс есебінен кейінгі салықтық кезеңдерде 
өтеледі.»;

29) 345-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«345-бап. Зейнетақы төлемдері жəне жинақтаушы 

сақтандыру шарттары бойынша салықтық шегерім
1. Салық салуға жататын зейнетақы төлемдері түрін-

дегі кіріске салықтық шегерім мынадай мөлшерлерде 
қолданылады:

1) осы Кодекстің 326-бабының 1) тармақшасында көз-
делген төлемдер бойынша – зейнетақы төлемі жүзеге асы-
рылатын əрбір ай үшін республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген жəне зейнетақы төлемі түріндегі кірісті есепке 
жазу күніне қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 
14 еселенген мөлшерінде;

2) осы Кодекстің 326-бабының 2) тармақшасында көз-
делген төлемдер бойынша – республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген жəне зейнетақы төлемі түріндегі кірісті 
есепке жазу күніне қолданыста болатын айлық есептік 
көрсеткіштің 168 еселенген мөлшерiнде.

2. Сақтандыру ұйымдары жүзеге асыратын, сақтандыру 
сыйлықақылары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы 
зейнетақы жинақтары есебінен төленген сақтандыру 
төлем дері түріндегі, салық салуға жататын жинақтаушы 

сақтандыру шарттары бойынша кіріске сақтандыру төлемі 
жүзеге асырылатын, сақтандыру төлемі түріндегі кіріс есеп-
ке жазылатын əрбір ай үшін республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген жəне сақтандыру төлемі түріндегі кірісті 
есепке жазу күніне қолданыста болатын айлық есептік 
көрсеткіштің 14 еселенген мөлшері сомасында салықтық 
шегерім қолданылады.»;

30) 346-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын: 

«1) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 
жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста бо-
латын айлық есептік көрсеткіштің 14 еселенген мөлшері. 
Стандартты шегерім əрбір күнтізбелік айға қолданылады. 
Күнтізбелік жыл үшін стандартты шегерімнің жалпы сома-
сы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне 
тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 
айлық есептік көрсеткіштің 168 еселенген мөлшерінен 
аспауға тиіс;»;

31) 360-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«5. Кірістің салық салынатын сомасы жұмыстарды орын-
даудан (қызметтерді көрсетуден) алынған (алуға жататын) 
кірістердің еңбекші көшіп келушіге рұқсатта көрсетілген 
тиісті кезеңнің жұмыстар орындалатын (қызметтер көр-
сетілетін) əрбір айы үшін есептелген, республикалық бюд-
жет туралы заңда белгiленген жəне тиiстi қаржы жылы ның  
1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсет кіштің 
14 еселенген мөлшері сомасына азайтылған сомасы ретінде 
айқындалады.»;

32) 386-баптың 2-тармағының екінші бөлігі алып тас-
талсын;

33) 394-баптың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«2) осы Кодекстiң 172-бабына сəйкес акцизделетiн та-
уарларды таңбалауға арналған есепке алу-бақылау марка-
ларын;»;

34) 427-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктің 7) тармақшасындағы «қосалқы бөл-

шек тер;» деген сөздер «қосалқы бөлшектер бойынша осы 
Кодекстің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсе-
тілген қосылған құн салығын төлеушілер қосылған құн 
салығын осы бапта айқындалған тəртіппен есепке жатқызу 
əдісімен төлейді.» деген сөздермен ауыстырылып, 8), 9) жəне 
10) тармақшалар алып тасталсын;

үшінші бөліктегі «немесе Қазақстан Республикасының 
қажеттіліктерін жаппайтын» деген сөздер алып тасталсын;

4-тармақтың үшінші бөлігінің 1) тармақшасы алып 
 тасталсын;

35) 428-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктің 7) тармақшасындағы «қосалқы бөлшек-

тер;» деген сөздер «қосалқы бөлшектер бойынша осы 
Кодекстің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсе-
тілген қосылған құн салығын төлеушілер қосылған құн 
салығын осы бапта айқындалған тəртіппен есепке жатқызу 
əдісімен төлейді.» деген сөздермен ауыстырылып, 8), 9) жəне 
10) тармақшалар алып тасталсын;

үшінші бөліктегі «немесе Қазақстан Республикасының 
қажеттіліктерін жаппайтын» деген сөздер алып тасталсын;

5-тармақтың үшінші бөлігінің 1) тармақшасы алып та-
сталсын;

36) 429-бапта:
5-тармақта:
екінші бөліктегі «431 жəне (немесе) 433 жəне (немесе) 

434-баптарында» деген сөздер «431 жəне (немесе) 434-бап-
тарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөліктегі «431 жəне (немесе) 433-баптарын» 
деген сөздер «431-бабын» деген сөздермен ауыстырылсын;

6-тармақтың екінші абзацындағы «432 жəне 433-бап-
тарына» деген сөздер «432-бабына» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

37) 431-бапта:
1-тармақтың 1) тармақшасындағы «432, 433 жəне 

434-баптарында» деген сөздер «432 жəне 434-баптарында» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы «432, 
433 жəне 434-баптарында» деген сөздер «432 жəне 434-бап-
тарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

38) 432-баптың 4-тармағындағы «429 жəне 433-бапта-
рына» деген сөздер «429-бабына» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

39) 433-бап алып тасталсын;
40) 434-баптың 2-тармағында:
бірінші бөлік 2) тармақшасындағы «өндірушілердің 

қосылған құн салығының асып кетуін қайтарудың оңай-
латылған тəртібін қолдануға құқығы бар.» деген сөздер 
«өндірушілердің;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

«3) салықтық кезең үшін шикізат экспортынан түскен 
валюталық түсімнің кемінде 50 пайызын айырбастауды 
жүзеге асырған кəсіпкерлік субъектілерінің қосылған құн 
салығының асып кетуін қайтарудың оңайлатылған тəртібін 
қолдануға құқығы бар.

Кəсіпкерлік субъектілерінің осы тармақшада көзделген 
тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.»; 

мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші бөліктермен 
толықтырылсын:

«Салық органдарына валюталық түсімді айырбастау 
туралы қорытынды беруді Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі жəне екінші деңгейдегі банктер Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша уəкі-
летті орган бекіткен тəртіппен жəне нысан бойынша жүзеге 
асырады. 

Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген қоры-
тындыны алу үшін салық органдары осындай қорытынды 
жасалған күнгі жағдай бойынша валюталық түсімді айыр-
бастау туралы тиісті сұрау салу жібереді.»;

алтыншы бөліктегі «2) тармақшасында» деген сөздер 
«2) жəне 3) тармақшаларында» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

сегізінші бөлік төртінші абзацындағы «мөлшерде 
қосылған құн салығының асып кетуі оңайлатылған тəртіппен 
қайтаруға жатады.» деген сөздер «мөлшерде;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен 
толықтырылсын:

«осы Кодекстің 429-бабы 2-тармағының шарттарына 
сəйкес келетін, салықтық кезең үшін шикізат экспортынан 
түскен валюталық түсімнің кемінде 50 пайызын айырбас-
тауды жүзеге асырған кəсіпкерлік субъектілері үшін – есепті 
салықтық кезең үшін қалыптасқан қосылған құн салығының 
асып кету сомасының 80 пайызынан аспайтын мөлшерде 
қосылған құн салығының асып кетуі оңайлатылған тəртіппен 
қайтаруға жатады.»;

41) 463-бапта:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Спирттің барлық түрiне жəне толысылған шарапқа 

акциз мөлшерлемелері спиртті жəне толысылған шарапты 
одан əрi пайдалану мақсаттарына қарай сараланады.»; 

4-тармақтың 1) тармақшасы кестесінің 7, 9, 10, 11, 12 
жəне 13-жолдары мынадай редакцияда жазылсын:

« 
7. 2205, 2206 00 

жəне 2208-ден 
Алкоголь өнімі (коньяк-
тан, брендиден, шарап-
тан, толысылған ша-
раптан, сыра қайнату 
өнімінен басқа)

2550 
теңге/литр
100 % 
спирт

»;
«

9. 2204-тен Шараптар 35 теңге/
литр

10. 2204-тен Толысылған шарап 
(этил спирті мен алко-
голь өнімін өндіру үшін 
өткізілетіннен неме-
се пайдаланылатыннан 
басқа)

170 теңге/
литр

11. 2204-тен Этил спирті мен алко-
голь өнімін өндіру үшін 
өткізілетін немесе пайда-
ланылатын толысылған 
шарап

0 теңге/
литр

12. 2203 00 Сыра қайнату өнімі 79 теңге/
литр

13. 2202 90 100 1 Этил спиртінің көлемдік 
құрамы 0,5 пайыздан 
аспайтын сыра қайнату 
өнімі

0 теңге/
литр

»;

(Жалғасы. Басы 1, 8-беттерде) 

(Соңы 10-бетте) 
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42) 464-бапта:
2-тармақтағы «Акциздік маркалардың» деген сөздер 

«Сəйкестендіру құралдарының» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

3-тармақта:
3) тармақшадағы «немесе акциздік» деген сөздер алып 

тасталсын;
мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу 

туралы заңнамасына сəйкес айналымнан шығару туралы 
хабарламаға сай ақаулық, жоғалу, бүліну себебі бойынша 
айналымнан шығарылған сəйкестендіру құралдары.»;

43) 465-баптың 6-тармағының бірінші жəне екінші 
бөліктеріндегі «акциздік маркалар», «акциздік маркалар-
ды» деген сөздер тиісінше «сəйкестендіру құралдары», 
«сəйкестендіру құралдарын» деген сөздермен ауыстырыл-
сын;

44) 467-бапта:
тақырыптағы «шарап материалына» деген сөздер 

«толысылған шарапқа» деген сөздермен ауыстырылсын;
1-тармақтағы «шарап материалына» деген сөздер 

«толысылған шарапқа» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақтағы «шарап материалын» жəне «шарап мате-

риалы» деген сөздер тиісінше «толысылған шарапты» жəне 
«толысылған шарап» деген сөздермен ауыстырылсын; 

45) 469-баптағы «акциздік маркалардың», «акциздік мар-
калар» жəне «акциздік маркаларды» деген сөздер тиісінше 
«сəйкестендіру құралдарының», «сəйкестендіру құралдары» 
жəне «сəйкестендіру құралдарын» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

46) 475-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Толысылған шарапты жəне сыра қайнату өнімін 
қоспағанда, осы Кодекстiң 462-бабы бірінші бөлігінің 2) 
тармақшасында белгiленген акцизделетiн тауарларға акцизді 
алкоголь өнімін өндірушілер таңдау бойынша:

есепке алу-бақылау маркаларын алғанға дейін;
осы Кодекстің 172-бабына сəйкес есепке алу-бақылау 

маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттеме 
ұсынылған жағдайда, акцизделетін тауарлар тиеп-жөнел-
тілген (берілген) күні төлейді.»;

47) 480-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі «ак-
циз маркаларын» деген сөздер «сəйкестендіру құралдарын» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

48) 484-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«4. Егер осы баптың 2-тармағында көрсетілген, осы 
баптың 3-тармағы ескеріле отырып айқындалған салық 
салу объектісі күнтізбелік ай үшін бір теңгеден бастап 
респуб ликалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне осы 
күнтізбелік айдың бірінші күніне қолданыста болатын айлық 
есептік көрсеткіштің 14 еселенген мөлшеріне дейінгі соманы 
құраса, онда салық салу объектісі айлық есептік көрсеткіштің 
14 еселенген мөлшері негізге алына отырып айқындалады.»; 

49) 492-баптың 4-тармағында:
1) тармақшаның екінші абзацындағы «В санатындағы» 

деген сөздер «егер осы тармақтың 2) тармақшасында өзгеше 
белгiленбесе, В санатындағы» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) жүк автомобильдерiне:
егер осы тармақтың 1) тармақшасында өзгеше белгi-

ленбесе, С санатындағы (СЕ, С1Е, С1-ді қоса алғанда) ав-
томобильдер;

автомобиль шассиіне орнатылатын қатты жабық шанағы 
немесе вагон үлгісіндегі шанағы бар, өнеркəсіптік, азық-
түлік жəне ауыл шаруашылығы жүктерін тасымалдауға 
арналған, шанақтың ішінде жүкті жинауға жəне бекітуге 
арналған құрылғылармен жабдықталған жүк бөлігін бөлетін 
қалқасы бар В санатындағы мамандандырылған жүк 
автомобильдері (автомобиль-фургондар);

борттық платформасы бар жалпы мақсатқа арналған В 
санатындағы жүк автомобильдері (пикап автомобильдерді 
қоспағанда) жатады;»;

50) 497-баптың 3-тармағында:
бірінші бөлік мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен 

толықтырылсын:
«5) ядролық қауіпсіздік аймағының жері.»;
екінші бөліктегі «запастағы жердi» деген сөздер 

«босалқы жерді жəне ядролық қауіпсіздік аймағын» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

51) 519-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 9) 
тармақшамен толықтырылсын:

«9) радиоактивті қалдықтарды орналастыру жəне 
ядролық физикалық қорғауды қамтамасыз ету үшін пайда-
ланылатын, ядролық қауіпсіздік аймағы жерінің аумағында 
орналасқан ғимараттар, құрылысжайлар.»;

52) 528-баптың 1) тармақшасы «гараждар» деген сөзден 
кейін «, орынтұрақ орындары» деген сөздермен толық-
тырыл сын;

53) 529-баптың 3-тармағында:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Көппəтерлі тұрғын үйдегі жəне жеке мақсаттарда 

пайдаланылатын қойманың, тұрғынжайдың салқын жапсар-
жайының, шаруашылық (қызметтік) құрылысының, астыңғы 
қабатының, жертөлесінің, гараждың, орынтұрақ орнының 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
есепті жылдан кейінгі əрбір жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша айқындайтын құны осындай объект бойынша 
салықтық база болып табылады, бұл мынадай формуламен 
есептеледі:»;

бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«көппəтерлі тұрғын үйдегі жəне жеке мақсаттарда пай-

даланылатын қойма, тұрғынжайдың салқын жапсаржайы, 
шаруашылық (қызметтік) құрылысы, астыңғы қабаты, 
жертөлесі бойынша – 25 пайыз,»;

алтыншы абзац «гараж» деген сөзден кейін «, орынтұрақ 
орны» деген сөздермен толықтырылсын;

54) 552-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Алым сомалары белгіленген мөлшерлемелер бойын-
ша есептеледі жəне уəкілетті мемлекеттік органға, жергілікті 
атқарушы органға жəне азаматтық авиация саласындағы 
уəкілетті ұйымға тиісті құжаттар берілгенге дейін немесе 
рұқсат құжаттары алынғанға дейін алым төлеушінің тұрған 
жері бойынша төленеді.»;

55) 554-бапта:
2-тармақтың 2) тармақшасындағы «20» деген цифрлар 

«30» деген цифрлармен ауыстырылсын;
4-тармақ кестесінің 1.74 жəне 1.75-жолдары мынадай 

редакцияда жазылсын:
«

1.74. Сыра қайнату өнімінен басқа, алкоголь 
өнімін өндіру 3 000

1.75. Сыра қайнату өнімін өндіру 2 000
»;

56) 577-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«2-1. Қазақстан Республикасының аумағында, ядролық 
қауіпсіздік аймағы жерінің аумағында жүргізілген ядролық 
сынақтардың салдарынан пайда болған радиоактивті 
қалдықтарды орналастыруды жүзеге асыратын заңды 
тұлғалардың төлемақы сомасын есептеу кезінде осы 
Кодекстің 576-бабы 6-тармағы кестесінің 1.2.6.1, 
1.2.6.2 жəне 1.2.6.3-жолдарында белгіленген төлемақы 
мөлшерлемелеріне 0 коэффициенті қолданылады.»;

57) 606-1-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 
уəкілетті орган тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі екінші 
айдың 15-інен кешіктірілмейтін мерзімде, уəкілетті органға 
төлемақы төлеушілер, салық салу объектілері, олардың 
тұрған жері жəне электр энергиясының көлемдері туралы 
мəліметтерді уəкілетті орган белгілеген нысан бойынша 
ұсынады.»;

58) 609-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1) сотқа берiлетiн əкімшілік талап қоюлардан, та-
лап арыздардан, ерекше талап қою ісін жүргізу арызда-
рынан, ерекше іс жүргізу iстері бойынша арыздардан 
(шағымдардан), сот бұйрығын шығару туралы арыздардан, 
атқару парағының телнұсқасын беру туралы арыздардан, 

төреліктің жəне шетелдік соттардың шешiмдерiн мəжбүрлеп 
орындатуға атқару парақтарын беру туралы арыздардан, 
төрелік шешімнің күшін жою туралы өтінішхаттардан, сот 
актілерінің, атқару парақтарының жəне өзге де құжаттардың 
көшiрмелерiн қайтадан беру туралы арыздардан;»;

59) 610-бапта:
1-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сотқа берiлетiн əкімшілік талап қоюлардан, та-

лап арыздардан, ерекше талап қою ісін жүргізу арызда-
рынан, ерекше іс жүргізу iстері бойынша арыздардан 
(шағымдардан), сот бұйрығын шығару туралы арыздардан, 
атқару парағының телнұсқасын беру туралы арыздардан, 
төреліктің жəне шетелдік соттардың шешiмдерiн мəжбүрлеп 
орындатуға атқару парақтарын беру туралы арыздардан, сот 
актілерінің, атқару парақтарының жəне өзге де құжаттардың 
көшiрмелерiн қайтадан беру туралы арыздардан мемлекеттiк 
баж мынадай мөлшерлерде алынады:»;

4) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«4) тексеру актiлерi бойынша хабарламаларға жəне (не-
месе) деңгейлес мониторинг нəтижелері бойынша хабар-
ламаларға дау айту туралы əкімшілік талап қоюлардан:»;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«8) осы тармақтың 2), 3), 4) жəне 13) тармақшаларында 

көрсетілгендерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік рəсімдік-процестік кодексінің шеңберінде ерек-
ше талап қою ісін жүргізу арыздарынан, ерекше іс жүргізу 
істері бойынша арыздардан (шағымдардан), əкімшілік талап 
қоюлардан – 0,5 АЕК;»; 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Төрелік шешімдерінің күшін жою жəне төреліктің 

жəне шетелдік соттардың шешімдерін мəжбүрлеп орын-
датуға атқару парақтарын беру мəселелері жөніндегі 
ұйғарымдарға, мүліктік емес жəне мүліктік сипаттағы 
дау лар бойынша соттардың шешімдері мен қаулыларына 
сот актілерін кассациялық тəртіппен қайта қарау туралы 
өтінішхаттардан мемлекеттік баж осындай даулар бойын-
ша əкімшілік талап қою, талап арыз (арыз) берілген кезде 
осы баптың 1-тармағында белгіленген мемлекеттік баждың 
тиісті мөлшерлемесінің 50 пайызы мөлшерінде алынады.»;

60) 623-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1) соттар қарайтын істер бойынша – Қазақстан Респуб-
ликасы Азаматтық процестік кодексінің 106-бабының 
үшінші бөлігінде көзделген істерді қоспағанда, тиісті 
əкімшілік талап қою, арыз (шағым) немесе сот бұйрығын 
шығару туралы арыз берілгенге дейін, сондай-ақ сот 
құжаттардың көшірмелерін берген кезде;»;

61) 634-баптың 2-тармағы 6) тармақшасының екінші 
абзацындағы «жылжымайтын» деген сөз алып тасталсын;

62) 683-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«3) мынадай қызмет түрлерін:
акцизделетін тауарларды өндiруді;
акцизделетін тауарларды сақтауды жəне көтерме сау-

дада өткiзуді;
мұнай өнiмдерiнің жекелеген түрлерін – бензинді, дизель 

отынын жəне мазутты өткiзуді;
лотереялар өткізуді;
жер қойнауын пайдалануды;
шыны ыдыстарды жинауды жəне қабылдауды;
түсті жəне қара металл сынықтары мен қалдықтарын жи-

науды (дайындауды), сақтауды, қайта өңдеуді жəне өткiзуді;
консультациялық жəне (немесе) маркетингтік көрсе-

тілетін қызметтерді;
бухгалтерлік есепке алу немесе аудит саласындағы 

қызметті;
сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржы, 

сақтандыру қызметін жəне делдалдық қызметін;
құқық, əділет жəне сот төрелігі саласындағы қызметті; 
сауда базарын жалға алуды жəне пайдалануды;
кəсіпкерлік қызметте пайдаланылатын (пайдалануға жа-

татын) меншікті жылжымайтын мүлікті (тұрғынжайларды 
қоспағанда) жалға беруді жəне басқаруды;

сауда объектілерін (сауда базарларын) қосалқы жалға 
беруді жəне осындай жалға берілетін объектілерді бас-
қаруды;

екі жəне одан көп салық төлеушілердің бір қонақүйдің 
немесе осындай қызметтер қөрсетілетін жеке тұрған ғима-
раттың аумағында қонақүй қызметтерін көрсету сала-
сындағы қызметін;

қаржы лизингі шеңберіндегі қызметті жүзеге асырмай-
тын салық төлеушілер қолдануға құқылы.»;

63) 21-бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«21-бөлім. Қызметін арнайы экономикалық аймақтардың 
аумақтарында жүзеге асыратын тұлғаларға, экономикалық 
жəне индустриялық аймақтардың басқарушы компания-
ларына, инвестициялық басым жобаларды іске асыратын 
ұйымдарға, инвестициялар туралы келісім, инвестициялық 
міндеттемелер туралы келісім жасасқан тұлғаларға салық 
салу»;

64) 709-баптың 4-тармағында:
бірінші бөлік «Арнайы» деген сөз «Егер осы тармақта 

өзгеше көзделмесе, арнайы» деген сөздермен ауыстырыл-
сын; 

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Есептелген корпоративтік табыс салығының сома-

сын 100 пайызға азайту қолданылатын, зияткерлік меншік 
объектілерінен жəне ақпараттандыру саласында қызметтер 
көрсетуден түсетін кірісті айқындау тəртібін уəкілетті орган 
ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органмен келісу бо-
йынша айқындайды.»;

65) 712-баптың 1-тармағының 1) тармақшасында:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1) осы Кодекстің 302-бабына сəйкес есептелген 

корпоративтік табыс салығын инвестициялық басым жоба 
шеңберінде жаңа өндірістер ретінде енгізілген, кеңейтілген 
немесе жаңартылған тіркелген активтерді пайдалану арқылы 
қызметтің басым түрлерін жүзеге асырудан алынған кірістер 
бойынша 100 пайызға азайтады.»;

үшінші бөліктегі «инвестициялық келісімшарттың 
шеңберінде қызметтің басым түрі бойынша» деген сөздер 
алып тасталсын»;

66) 712-2-бапта:
1 тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1) осы Кодекстің 302-бабына сəйкес есептелген 

корпоративтік табыс салығын инвестициялар туралы 
келісімде айқындалған, инвестициялар туралы келісім 
шеңберінде жаңа өндірістер ретінде енгізілген, кеңейтілген 
немесе жаңартылған тіркелген активтерді пайдалану арқылы 
алынған қызмет түрлері бойынша инвестициялық жобаны 
іске асырудан түскен кірістер бойынша 100 пайызға азайту;»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Инвестициялар туралы келісім жасасқан тұлға 

салықтық міндеттемелерді есептеу мақсатында салық 
салу объектілерін жəне (немесе) салық салуға байланысты 
объектілерді бөлек салықтық есепке алуды жүргізеді.»;

67) 21-бөлім мынадай мазмұндағы 80-2-тараумен 
толықтырылсын:

«80-2-тарау. Инвестициялық міндеттемелер туралы 
келісім жасасқан тұлғаларға салық салу

712-4-бап. Жалпы ережелер
1. Осы Кодекстің мақсаттары үшін бір мезгілде мынадай 

шарттарға сəйкес келетін заңды тұлға:
1) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 

сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметімен инвес-
тициялық міндеттемелер туралы келісім жасалса;

2) көмірсутекті пайдалы қазбаларды жəне мұнай 
өнімдерін экспорттаушыларды қоспағанда, экспортқа 
бағдарланған тауар өндіруші болып табылса, инвестициялық 
міндеттемелер туралы келісім жасасқан тұлға болып табыла-
ды. Осы тараудың мақсаттары үшін экспортқа бағдарланған 
тауар өндіруші деп инвестициялық міндеттемелер тура-
лы келісім жасасуға өтінім берілген жылдың алдындағы 
жыл үшін жиынтық жылдық кірісте экспортқа өткізуден 
түсетін кірісі кемінде жетпіс пайызды құрайтын заңды 
тұлға түсініледі;

3) деңгейлес мониторинг бойынша пилоттық жобаға 
қатысуды қоса алғанда, деңгейлес мониторингте тұрған ірі 
салық төлеуші болып табылса;

4) акцизделетін тауарларды өндіру қызметін жүзеге 
асырмаса;

5) арнаулы салықтық режимдерді қолданбаса, 

инвес тициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан 
тұлға болып табылады.

2. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің 
қолданысы мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде осы 
Кодекстің 712-5-бабында көзделген Қазақстан Республикасы 
салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдік осы тармақ-
тың үшінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, ол 
жасалған күннен бастап күшін жояды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген жағдайда 
салық төлеуші инвестициялық міндеттемелер туралы 
келісім бұзылған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен 
кешіктірмей осы келісім жасалған күннен бастап оны бұзу 
күнін қоса алғандағы күнге дейінгі салықтық кезеңдер үшін 
қосымша салықтық есептілікті ұсынуға міндетті.

Егер инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің 
қолданысы тоқтатылған кезде Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексінде осындай келісімдер үшін көзделген 
соманың кемінде тоқсан пайызы қаржыландырылған 
жағдайда, осы Кодекстің 712-5-бабында көзделген Қазақстан 
Республикасы салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдік 
инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданысы 
тоқтатылған жылдың 1 қаңтарынан бастап күшін жояды.

712-5-бап. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім 
жасасқан тұлғаларға салық салу

1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше белгіленбесе, 
Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес 
инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан 
салық төлеушілердің салықтарды жəне бюджетке төленетін 
төлемдерді есептеуі көрсетілген келісім жасалған кезге 
қолданыста болатын салықтық режимге сəйкес, осындай 
келісім (Қазақстан Республикасы салық заңнамасының 
тұрақтылығына кепілдік) жасалған жылдың 1 қаңтарынан 
бастап он жыл ішінде жүзеге асырылады.

2. Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
сəйкес инвестициялық міндеттемелер туралы келісім 
жасасқан салық төлеуші (салық агенті) салықтық міндет-
темені есептеуді осындай міндеттеме туындаған кезге 
қолданыста болатын салықтық режимге сəйкес мынадай 
салықтар жəне бюджетке төленетін төлемдер бойынша 
жүзеге асырады:

қосылған құн салығы;
акциз;
қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы;
жеке табыс салығы;
төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы.
3. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім 

жасалған кезге қолданыста болған салықтар мен бюджетке 
төленетін төлемдердің жекелеген түрлерінің күші жойылған 
жағдайда, салық төлеуші осындай келісім жасалған кезге 
қолданыста болатын Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасында көзделген тəртіппен жəне мөлшерлерде олар-
ды бюджетке төлеуді жалғастырады.»;

68) 774-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 6) жəне 
7) тармақшалармен толықтырылсын:

«6) мынадай қызмет түрлерін:
консультациялық жəне маркетингтік көрсетілетін қыз-

меттерді;
бухгалтерлік есепке алу немесе аудит саласындағы 

қызметті;
сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржылық, 

сақтандыру қызметін жəне делдалдық қызметін;
құқық, əділет жəне сот төрелігі саласындағы қызметті 

жүзеге асыратын адамдар;
7) агенттік шарттар (келісімдер) негізінде қызметтер 

көрсететін адамдар.
Осы тармақшаның мақсаттары үшін агенттік шарттар 

(келісімдер) деп Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес жасалған азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар 
(келісімдер) түсініледі, олар бойынша бір тарап (агент) 
сыйақы үшін екінші тараптың тапсырмасы бойынша өз аты-
нан, бірақ басқа тараптың есебінен не басқа тараптың атынан 
жəне есебінен белгілі бір əрекеттер жасауға міндеттенеді.»;

69) 777-баптың 1-тармағында:
2), 3) жəне 4) тармақшалар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«2) мерчент ID – төлем жүйелерін пайдалана отырып, 

шетелдік компанияны төлем жəне (немесе) ақша аудары-
мын алушы ретінде сəйкестендіретін символдардың бірегей 
жиынтығы;

3) тауарлармен электрондық сауда – тауарларды жеке 
тұлғаларға өткізу бойынша интернет-алаң арқылы жүзеге 
асырылатын кəсіпкерлік қызмет;

4) шетелдік компания – бейрезидент-заңды тұлға не-
месе заңды тұлға құрмай кəсіпкерлік қызметтің шетелдік 
ұйымының өзге нысаны;»;

мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) электрондық нысандағы көрсетілетін қызметтер – 

жеке тұлғаларға телекоммуникациялар желісі жəне Интернет 
арқылы көрсетілетін қызметтер.»;».

70) 778-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) 
тармақшамен толықтырылсын: 

«4-1) төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын 
қабылдау үшін қолданылатын деректемелер тізбесін, оның 
ішінде мерчент ID деректерін;»;

71) 779-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«4. Жеке тұлғаларға тауарлармен электрондық сауда-
ны жүзеге асыру, электрондық нысанда қызметтер көрсету 
кезінде қосылған құн салығы мынадай жағдайларда:

1) кедендік баждар, салықтар жиынтық кедендік төлем 
түрінде Қазақстан Республикасында төленген жəне қайтаруға 
жатпайтын, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 
заңнамасына жəне (немесе) Қазақстан Республикасының 
кеден заңнамасына сəйкес айқындалатын құндық жəне (не-
месе) салмақтық нормадан асып кетуі бөлігінде;

2) егер мұндай тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің 
құны Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
ден əкелінетін тауарларға қосылған құн салығы Қазақстан 
Республикасының бюджетіне төленген жəне осы Кодекстің 
50-тарауына сəйкес қайтаруға жатпайтын, осы Кодекстің 
444-бабына сəйкес айқындалатын салық салынатын импорт 
мөлшеріне енгізілсе, есептелуге жəне төленуге жатпайды.».

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:

1) 2-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4) Салық кодексінің 427 жəне 428-баптары 2025 жылғы 
1 қаңтарға дейін қолданылады;»;

2) мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын: 
«5-1-бап. Салық кодексінің 24-бабы 23) тармақшасының 

қолданысы 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, 
тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда 
қолданылады деп белгiленсін:

1) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 қаңтарға 
дейін:

«23) уəкілетті орган Қазақстан Республикасының 
Ұлт тық Банкімен келісу бойынша белгілеген белгілі бір 
өлшемшарттар бойынша кəсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
рудан кіріс алу белгілері бар операциялар анықталған кезде 
мынадай жеке тұлғалар бойынша:

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар 
жəне олардың жұбайлары (зайыптары);

мемлекеттік функцияларды орындауға уəкілеттік беріл-
ген адамдар жəне олардың жұбайлары (зайыптары);

мемлекеттік функцияларды орындауға уəкілеттік беріл-
ген адамдарға теңестірілген адамдар жəне олардың жұбай-
лары (зайыптары);

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақ-
стан Республикасының Конституциялық заңына жəне 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақ-
стан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі тура-
лы», «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздар рыно-
гы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
декларация тапсыру міндеті жүктелген адамдар бойынша 
мəліметтер ұсынуға міндетті.

Жеке тұлғалардың банктік шоттарында жүргізілетін 
операцияларды кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан кіріс 
алу белгілері бар операцияларға жатқызу өлшемшарттарын, 
мəліметтерді ұсыну тəртібін, нысаны мен мерзімдерін уəкі-
летті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 
келісу бойынша белгілейді.»;

2) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2024 жылғы 1 қаңтарға 
дейін:

«23) уəкілетті орган Қазақстан Республикасының 

Ұлт тық Банкімен келісу бойынша белгілеген белгілі бір 
өлшем шарттар бойынша кəсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
рудан кіріс алу белгілері бар операциялар анықталған кезде 
мынадай жеке тұлғалар бойынша:

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар 
жəне олардың жұбайлары (зайыптары);

мемлекеттік функцияларды орындауға уəкілеттік беріл-
ген адамдар жəне олардың жұбайлары (зайыптары);

мемлекеттік функцияларды орындауға уəкілеттік 
беріл ген адамдарға теңестірілген адамдар жəне олардың 
жұбайлары (зайыптары);

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына жəне 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақ-
стан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі тура-
лы», «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздар рыно-
гы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
декларация тапсыру міндеті жүктелген адамдар; 

осы баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында 
көрсетілген адамдарды қоспағанда, мемлекеттік меке ме-
лердің жұмыскерлері жəне олардың жұбайлары (зайыпта-
ры), сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
жұмыскерлері жəне олардың жұбайлары (зайыптары) бо-
йынша мəліметтер ұсынуға міндетті.

Жеке тұлғалардың банктік шоттарында жүргізілетін 
операцияларды кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан кіріс 
алу белгілері бар операцияларға жатқызу өлшемшарттарын, 
мəліметтерді ұсыну тəртібін, нысаны мен мерзімдерін уəкі-
летті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 
келісу бойынша белгілейді.»;

3) 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 1 қаңтарға 
дейін:

«23) уəкілетті орган Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкімен келісу бойынша белгілеген белгілі бір 
өлшемшарттар бойынша кəсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
рудан кіріс алу белгілері бар операциялар анықталған кезде 
мынадай жеке тұлғалар бойынша:

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар 
жəне олардың жұбайлары (зайыптары);

мемлекеттік функцияларды орындауға уəкілеттік беріл-
ген адамдар жəне олардың жұбайлары (зайыптары);

мемлекеттік функцияларды орындауға уəкілеттік беріл-
ген адамдарға теңестірілген адамдар жəне олардың жұбай-
лары (зайыптары);

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақ-
стан Республикасының Конституциялық заңына жəне 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақ-
стан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі тура-
лы», «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздар рыно-
гы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
декларация тапсыру міндеті жүктелген адамдар; 

осы баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсе-
тілген адамдарды қоспағанда, мемлекеттік мекемелердің 
жұмыскерлері жəне олардың жұбайлары (зайыптары), сон-
дай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жұмыс-
керлері жəне олардың жұбайлары (зайыптары); 

осы баптың бірінші бөлігінің 1) жəне 2) тармақшаларында 
көрсетілген адамдарды қоспағанда, заңды тұлғалардың бас-
шылары, құрылтайшылары (қатысушылары) жəне олардың 
жұбайлары (зайыптары), дара кəсіпкерлер жəне олардың 
жұбайлары (зайыптары) бойынша мəліметтер ұсынуға 
міндетті.

Жеке тұлғалардың банктік шоттарында жүргізілетін 
операцияларды кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырудан кіріс 
алу белгілері бар операцияларға жатқызу өлшемшарттарын, 
мəліметтерді ұсыну тəртібін, нысаны мен мерзімдерін 
уəкілетті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі-
мен келісу бойынша белгілейді.».»;

3) 33-баптың 2) тармақшасында:
бес жүз тоқсан алтыншы, бес жүз тоқсан жетінші жəне 

бес жүз тоқсан сегізінші абзацтар мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«1) осы Кодекстің 326-бабының 1) тармақшасында көз-
дел ген төлемдер бойынша – зейнетақы төлемі жүзеге асыры-
латын əрбір ай үшін республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген жəне зейнетақы төлемі түріндегі кірісті есепке 
жазу күніне қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 
14 еселенген мөлшерінде;

2) осы Кодекстің 326-бабының 2) тармақшасында 
көзделген төлемдер бойынша – республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген жəне зейнетақы төлемі түріндегі 
кірісті есепке жазу күніне қолданыста болатын айлық есептік 
көрсеткіштің 168 еселенген мөлшерiнде.

2. Сақтандыру ұйымдары жүзеге асыратын, сақтандыру 
сыйлықақылары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы 
зейнетақы жинақтары есебінен төленген сақтандыру 
төлемдері түріндегі, салық салуға жататын жинақтаушы 
сақтандыру шарттары бойынша кіріске сақтандыру төлемі 
жүзеге асырылатын, сақтандыру төлемі түріндегі кіріс есеп-
ке жазылатын əрбір ай үшін республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген жəне сақтандыру төлемі түріндегі кірісті 
есепке жазу күніне қолданыста болатын айлық есептік 
көрсеткіштің 14 еселенген мөлшері сомасында салықтық 
шегерім қолданылады.»;

алты жүз бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 

жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста бо-
латын айлық есептік көрсеткіштің 14 еселенген мөлшері. 
Стандартты шегерім əрбір күнтіз белік айға қолданылады. 
Күнтізбелік жыл үшін стандартты шегерімнің жалпы сома-
сы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне 
тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 
айлық есептік көрсеткіштің 168 еселенген мөлшерінен 
аспауға тиіс;»; 

сегіз жүз бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Кірістің салық салынатын сомасы жұмыстарды орын-

даудан (қызметтерді көрсетуден) алынған (алуға жататын) 
кірістердің еңбекші көшіп келушіге рұқсатта көрсетілген 
тиісті кезеңнің жұмыстар орындалатын (қызметтер 
көрсетілетін) əрбір айы үшін есептелген, республикалық 
бюджет туралы заңда белгiленген жəне тиiстi қаржы 
жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік 
көрсеткіштің 14 еселенген мөлшері сомасына азайтылған 
сомасы ретінде айқындалады.»; 

4) 43-баптың 5) тармақшасының екінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«
12 2203 00 Сыра қайнату өнімі 79 теңге/литр

»;
5) 57-4-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы «686» 

деген цифрлардан кейін «, 686-3» деген цифрлармен 
толықтырылсын;

6) мынадай мазмұндағы 57-10-баппен толықтырылсын:
«57-10-бап. 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған 

кешенді салықтық тексерулер қоршаған ортаға эмиссия 
үшін төлемақы бойынша салықтық міндеттемені орындау 
мəселесі қосылмай аяқталады деп белгіленсін.».

2-бап. Осы Заң:
1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың 1-тармағының 23) тармақшасын;
2) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың 1-тармағының 49) тармақшасын;
3) 2021 жылғы 1 желтоқсаннан бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 2-тармағының 1) тармақшасын;
4) 2022 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізі-

летін 1-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының екінші абза-
цын, 2) тармақ шасының үшінші – он бірінші абзацтарын, 7), 
8) жəне 13) тармақшаларын;

5) ядролық қауіпсіздік аймағының құрылуы мен жұмыс 
істеуін реттейтін заңнамалық акт қолданысқа енгізілген 
күннен кейін қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 
50), 51) жəне 56) тармақшаларын;

6) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 1-тармағының 26), 27) жəне 28) тармақшаларын, 
55) тармақшасының екінші абзацын, 62), 64) жəне 68) 
тармақшаларын қоспағанда, 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 20 желтоқсан
№ 85-VIІ ҚРЗ

(Соңы. Басы 1, 8-9-беттерде) 


