
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
2014 жылғы 23 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде 

медициналық бұйымдар (медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техника) айналысының бірыңғай қағидаттары мен қағидалары 

туралы келісімге �згеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы 

2014 жылғы 23 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде 
медициналық бұйымдар (медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника) 
айналысының бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісімге өзгеріс енгізу туралы 
2021 жылғы 30 желтоқсанда Мəскеуде жасалған хаттама ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 6 ақпан
№ 191-VІI  ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
2014 жылғы 23 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде 

медициналық бұйымдар (медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техника) айналысының бірыңғай қағидаттары мен қағидалары 

туралы келісімге �згеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы  

2014 жылғы 23 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде 
медициналық бұйымдар (медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 
техника) айналысының бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісімге 
өзгеріс енгізу туралы 2022 жылғы 10 маусымда Нұр-Сұлтанда жасалған хаттама 
ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 6 ақпан
№ 192-VІI  ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасындағы цифрлық активтер туралы  

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) қамтамасыз етілген цифрлық актив – ақша мен бағалы қағаздарды қоспағанда, 

материалдық, зияткерлік көрсетілетін қызметтер мен активтерге құқықтарды 
куəландыратын, қамтамасыз етілген цифрлық активтерді сақтау жəне айырбастау жөніндегі 
цифрлық платформа арқылы тіркелген цифрлық актив;

(Жалғасы 8-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

цифрлық активтер және ақпараттандыру 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:
41-баптың 4-1-тармағының бірінші бөлігі 26) тармақшасындағы «орындау бойынша 

тапсырыстар жатқызылуы мүмкін.» деген сөздер «орындау бойынша;» деген сөздермен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 27) тармақшамен толықтырылсын:

(Жалғасы 8-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының  кімшілік құқық бұзушылық туралы 

кодексіне �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексіне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 62-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

(Жалғасы 9-бетте)

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 9-бетте)
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4-бет

Әл-Фараби – 
көшбасшы 
ғұлама

 EUR/KZT  492.81               USD/KZT  457.7              RUB/KZT  6.49            CNY/KZT  67.49ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

Жеңілдетілген 
автонесие: кезекке 
тұрудың әлегі

5-бет 11-бет

Ауыл 
жоқшысы

––––––––––––––––––––––––––
Президент Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің т�рағасы 
Дархан Жазықбаевты қабылдады. 
Ведомство басшысы Мемлекет 
басшысына агенттіктің былтыр 
атқарған жұмыстары мен оның 
тапсырмаларының орындалу 
барысы ж�нінде есеп беріп, 
алдағы кезеңге арналған жоспар 
туралы баяндады.
––––––––––––––––––––––––––

Президентке мемлекеттік қызметке 
кіру ісіндегі артық кедергілерді жою, 
одан шығу тəртібін жеңілдету үшін 
жүргізілген жұмыс туралы мəлімет 
берілді. Дархан Жазықбаевтың ай туын-
ша, мемлекеттік қызметке іріктеу жəне 
қабылдау үдерісін толық цифрландыру 
мақ сатында «Е-қызмет» жүйесі жаңғыр-
тылды жəне оның базасында биыл 
1 наурыздан бастап жаңа іріктеу жүйесі 
қанатқақты жоба ретінде іске қосылады.

Агенттік төрағасы бюрократиялық 
кедергілерді азайтуға бағытталған 

мемлекеттік органдардың қызметін 
талдау нəтижелері туралы да баяндады. 
Дар хан Жазықбаев агенттікті толық-
қанды HR-институтқа айналдыру жө-
нін дегі жоспарлы шараларға арнайы 
тоқ талды.

Бұдан бөлек, Қасым-Жомарт Тоқаев-
қа салалық кадрлардың мемлекеттік 
аппаратқа қажеттігін ескере отырып, 
Президенттік жастар кадр резервіне 

кезекті іріктеу өткізуге дайындық 
жұмыстарының басталғаны жөнінде 
мəлімет берді. Сондай-ақ өңірлік жастар 
кадр резервтерін құру жоспарда бар.

Кездесу соңында Қасым-Жомарт 
Тоқаев мемлекеттік аппараттың 
сервистік моделін қалыптастыру 
жəне мемлекеттік қызметті одан əрі 
жетілдіру жұмыстарын жүйелі түрде 
жалғастыруды тапсырды.

Мемлекеттік қызметке ерекше көзқарас РЕСМИ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биылғы қысты түркістандықтар ұмыта қоймас. Қаңтарда жауған қалың 
қар ұзақ жатпады. Ақпанның алғашқы күндері қатты жауын-шашын мен 
температураның 7-8 градусқа дейін к�терілуімен облыстың 4 ауданын еріген 
қар сулары шая бастады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Сауран, Ордабасы, Созақ, Бəй дібек 
аудандарында, сондай-ақ Арыс жəне 
Кентау қалаларында нөсер жауынның 
салдарынан 21 елді мекен, оның ішінде 
234 аула аумағын су басып қалды. Тө-
тенше жағдайлар департаменті маман-
дарының айтуынша, өңірге 7 сағаттың 
ішінде жауған жаңбырдың көлемі 

10 күндік мөлшерден асып түскен. 
Жергілікті атқарушы органдар мен 
ТЖД қызметкерлерімен бірге 204-тен 
аса тұрғын қауіпсіз жерге көшіріп, 
790 ұсақ мал құтқарды. Бəйдібек ауда-
нында 36 мал қырылды деген ақпарат 
тіркелді. Халықты эвакуациялау жəне 
уақытша орналастыру үшін Сауран ау-
данында 4 эвакуациялық пункт дайын-
далды. Арнайы жедел штаб құрылды. 
Облыстық маңызы бар 11 автомобиль 

жолының 23 учаскесінде су жиналған. 
Ордабасы ауданындағы «Найман» 
жəне «Құртай» каналында су деңгейі 
көтерілген. Қазіргі уақытта су Арыс 
өзеніне құйылып жатыр. Үйлерді су 
басудан қорғайтын құм салынған 2 500 
қапшықтан бөгет жасалды. Майдантал 
ауылында суды қашырту үшін жасан-
ды каналдар қазылып, аула учаскелерін 
су басу қаупі сейілді. Суды қашыртуға 
барлығы 300-ден аса адам, 100-ге 
жуық техника, 28 мотопомпа, 1 жүзу 
құралы жұмылдырылды. Сонымен қатар 
басқармалар мен кəсіпкерлер арқылы 
ондаған техника көмекке келді.

(Соңы 10-бетте)

ҚАМДАНҒАН ҚАПЫ ҚАЛМАЙДЫ

Апатты жағдайдың алдын алды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия 
Президенті Режеп Тайип Ердоғанмен телефон арқылы 
с�йлесті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Телефон арқылы 
сөйлесті

Телефон арқылы сөйлесу 
б а р ы с ы н д а  П р е з и д е н т 
Қасым-Жомарт  Тоқаев 
Түркияның бірнеше провин-
циясында болған жойқын 
зілзала салдарынан көптеген 

адамның қаза табуына бай-
ланысты Режеп  Тайип 
Ердоғанға қайғыра көңіл 
айтты. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
Түр кияның зардап шеккен 

аудан дарындағы іздестіру-
құтқару жұмыстарына көмек-
тесу үшін Қазақстан шұғыл 
түрде құтқарушылар мен 

дəрігерлер жіберетінін, сон-
дай-ақ бауырлас елге гума-
ни тарлық көмек көрсетуге 
дайын екенін  жеткізді.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Президенті Режеп 
Тайип Ердоғанға к�ңіл айту жеделхатын жолдады. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ТАҒАЙЫНДАУ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Түркияның оңтүстік-шығысында 
көптеген адам шығынына əкеліп соқ тыр-
ған жер сілкінісіне байланысты осы ел-
дің Президенті Режеп Тайип Ердоғанға 
көңіл айту жеделхатын жолдады.

«Түркия Республикасында бол-
ған аса күшті жер сілкінісі сал дары  -
нан көптеген адамның қаза тап қа ны 
туралы суыт хабарды зор күй зеліспен 

қабылдадым. Осындай қиын сəтте жа-
қындарынан айы рылған отба сы ларына, 
сон дай-ақ бүкіл түрік ағайын  дары-
мыздың ауыр қай ғыларына ортақ  тасып, 
Қазақстан хал қының жəне жеке өзімнің 
атымнан көңіл айтамын», деп жазылған 
жеделхатта.

Сонымен қатар Президент Қазақ-
станның Түркияға тиісті көмек көрсетуге 
дайын екенін жеткізді.

Бауырлас халыққа көңіл айтты

Көмек көрсетуді тапсырды

Мемлекет басшысының өкімімен 
Салауат Сыйлыбайұлы Мүксімов Қазақ-
стан Республикасының Мемле кет тік қыз-
мет істері агенттігі төраға сының орынба-
сары лауазымына тағайындалды.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке Түркияның оңтүстік-
шығысында болған жойқын жер сілкінісінің салдарын еңсеруде шұғыл 
к�мек к�рсетуді тапсырды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бақылауда 
ұстау 
міндеттелді

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Премьер-министрдің бірінші 
орынбасары Роман Склярға жəне 
Павлодар облысының əкімі Асайын 
Байхановқа Екібастұздағы қала тұрғын-
дарының пəтерлерінде жəне əлеуметтік 
нысандарда температура режімін 
тұрақтандыру үшін барлық қажетті ша-
раны қабылдауды тапсырды. Сонымен 
қатар Президент жылыту маусымын 
жəне жөндеу, қалпына келтіру жұмыс-
тарының барысын тұрақты бақылауда 
ұстауға тапсырма берді.

Сыртқы істер министрлігі мен 
Төтенше жағдайлар министрлігі түрік 
билігімен байланыс орнатты. Жақын 

арада Түркия Үкіметінің өтініші бойын-
ша зардап шеккен өңірлерге қазақстандық 
құтқарушылар мен дəрігерлер барады.
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(Соңы. Басы 1-бетте)

2) қамтамасыз етілген цифрлық активтерді сақтау жəне 
айырбастау жөніндегі цифрлық платформа – деректердің 
таратылған платформасы негізінде құрылған, белгілі бір 
ақпараттық өзара іс-қимылдарды іске асыратын жəне нақты 
функционалдық міндеттерді шешуге арналған, ақпарат ал-
масу мүмкіндігін беретін ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың жиынтығы;

3) қамтамасыз етілмеген цифрлық актив – ақпараттық 
жүйеде блокчейндегі консенсусты қолдауға қатысқаны 
үшін сыйақы түрінде алынған жəне ешкімнің де цифрлық 
активтер биржасында цифрлық нысанда сауда жасауға 
болатын ақшалай міндеттемелерін білдірмейтін цифрлық 
актив;

4) цифрлық актив – цифрлық код беріліп, оның ішінде 
криптография жəне компьютерлік есептеу құралдары 
қолданыла отырып электрондық-цифрлық нысан-
да құрылған, деректердің таратылған платформасы 
технологиясының негізінде тіркелген жəне ақпараттың 
өзгермейтіндігімен қамтамасыз етілген мүлік;

5) цифрлық активтер биржасы – цифрлық активтердің 
сауда-саттығын, шығарылуын, айналысын жəне сақталуын 
ұйымдастырушылық жəне техникалық жағынан қамтамасыз 
етуді жүзеге асыратын цифрлық платформа;

6) цифрлық активтер саласындағы уəкілетті орган (бұдан 
əрі – уəкілетті орган) – цифрлық активтер саласындағы 
басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыра-
тын орталық атқарушы орган;

7) цифрлық майнер – цифрлық майнинг жөніндегі 
қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының 
дара кəсіпкері немесе заңды тұлғасы;

8) цифрлық майнинг – блокчейн арқылы дерек-
тер блоктарының тұтастығын растауды қамтамасыз 
ететін, деректерді шифрлаудың жəне өңдеудің берілген 
алгоритмдеріне сəйкес компьютерлік қуаттарды пайдалана 
отырып есептеу операцияларын жүргізу процесі;

9) цифрлық майнинг деректерін өңдеу орталығы – 
цифрлық майнингке арналған аппараттық-бағдарламалық 
кешеннен жəне тұрғын аймақтың аумағынан тыс жерде 
орналасқан өндірістік ғимараттан тұратын, «Электр энер-
гетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес электр энергиясын пайдаланатын ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылым объектісі;

10) цифрлық майнингтік пул – Қазақстан Республи-
касының цифрлық активтер туралы заңнамасына сəйкес ак-
кредиттелген, цифрлық майнерлердің цифрлық майнингке 
арналған аппараттық-бағдарламалық кешенінің қуаттарын 
біріктіру қызметін ұсынатын, цифрлық майнерлердің 
бірлескен қызметінің нəтижесінде алынған цифрлық 
активтерді олардың арасында бөлуді жүзеге асыратын 
заңды тұлға.

2-бап. Қазақстан Республикасының цифрлық активтер  
туралы заңнамасы

1. Қазақстан Республикасының цифрлық актив-
тер туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының 
Конституциясына, «Астана» халықаралық қаржы 
орталығы туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңына негізделеді, осы Заңнан жəне 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілерінен тұрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзге 
қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың 
қағидалары қолданылады.

3-бап. Цифрлық активтер саласындағы қоғамдық 
қатынастарды мемлекеттік реттеудің мақсаты мен 
қағидаттары

1. Қазақстан Республикасының экономикалық дамуы мен 
бəсекеге қабілетті болуы үшін Қазақстан Республикасында 
цифрлық активтерді шығару жəне олардың айналымы, 
цифрлық майнинг жөніндегі қызметті дамыту цифрлық 
активтер саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаты бо-
лып табылады. 

2. Цифрлық активтер саласындағы мемлекеттік реттеу 
мынадай қағидаттарға негізделеді:

1) заңдылық;
2) жеке тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары 

мен заңды мүдделерін, сондай-ақ заңды тұлғалардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау;

3) жеке жəне заңды тұлғалардың цифрлық активтер 
саласындағы қызметке қатысу жəне оның нəтижелерiн 
пайдалану құқықтарының теңдігі;

4) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
қолжетімділігі шектелмеген кез келген электрондық 
ақпараттық ресурстарды iздеу, қалыптастыру жəне беру 
еркiндiгi;

5) цифрлық активтерді пайдалану, шығару жəне цифрлық 
майнинг кезiнде жеке бастың, қоғам мен мемлекеттің 
қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;

6) цифрлық активтерді шығару, пайдалану саласын, 
цифрлық майнингті, сондай-ақ адал бəсекелестікті дамыту 
үшін жағдайлар жасау.

4-бап. Уəкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті
1. Уəкілетті орган:
1) цифрлық активтер саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыруды қамтамасыз етеді;
2) цифрлық активтер саласында салааралық үйлестіруді 

жүзеге асырады;
3) цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 

арналған лицензияларды береді;

4) салықтардың жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы 
басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті органмен келісу 
бойынша салық салу мақсаттары үшін цифрлық майнер-
лер мен цифрлық майнингтік пулдардың кірістері туралы 
мəліметтерді ұсыну қағидаларын бекітеді;

5) цифрлық майнингтік пулдарды аккредиттеу 
қағидаларын бекітеді;

6) рұқсаттар жəне хабарламалар саласындағы уəкілетті 
органмен келісу бойынша цифрлық майнинг жөніндегі 
қызметті лицензиялау қағидаларын бекітеді;

7) цифрлық майнингтік пулдарды аккредиттеуді 
жүргізеді;

8) Қазақстан Республикасының аумағында танылатын 
қамтамасыз етілген цифрлық актив түрлерінің тізбесін 
бекітеді;

9) цифрлық активтер саласында мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асырады;

10) қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығару 
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың 
мемлекеттік тізілімін жүргізеді;

11) цифрлық майнингке арналған аппараттық-
бағдарламалық кешеннің тізілімін жүргізеді;

12) цифрлық майнингке арналған аппараттық-
бағдарламалық кешенді есепке алу жəне оның тізілімін 
жүргізу қағидаларын бекітеді;

13) қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығару ту-
ралы шешімді ресімдеу қағидаларын бекітеді;

14) қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруға 
жəне олардың айналысына рұқсат береді;

15) осы Заңда, Қазақстан Республикасының заңдарында, 
Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асырады.

2. Электр энергетикасы саласындағы басшылықты 
жүзеге асыратын мемлекеттік орган:

1)  «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес цифрлық майнерлерді 
электр желілеріне қосуға қойылатын талаптарды 
айқындайды; 

2) цифрлық майнерлер үшін электр энергиясына квотаны 
айқындау тетігін бекітеді;

3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де 
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

2-тарау. ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН ЦИФРЛЫҚ 
АКТИВТЕР

5-бап. Қамтамасыз етілген цифрлық активтерге  
қойылатын талаптар

1. Қамтамасыз етілген цифрлық актив мынадай 
талаптарға сəйкес келуге тиіс:

1) ақша мен бағалы қағаздарды қоспағанда, материалдық, 
зияткерлік көрсетілетін қызметтер мен активтерге құқықты 
куəландырады;

2) қамтамасыз етілген цифрлық активті шығару туралы 
шешімі болады;

3) есеп айырысатын ақша бірлігі, заңды төлем құралы 
болып табылмайды;

4) қаржы құралы немесе қаржы активі деп танылмайды;
5) қамтамасыз етілген цифрлық активті шығарған тұлға 

туралы деректерді қамтиды;
6) автивті қамтамасыз етілген цифрлық актив етіп 

құрғанға дейін оған мүліктік жəне (немесе) зияткерлік 
құқықтардың растамасы болады;

7) блокчейн желісінде активтің жəне (немесе) мүлікке 
құқықтың ауысуы туралы жазбасы болады.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген талаптарға 
сəйкес келмейтін цифрлық актив қамтамасыз етілген 
цифрлық активтерге жатпайды.

6-бап. Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығару  
жəне олардың айналысы

1. Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді сақтау жəне 
айырбастау жөніндегі цифрлық платформаны пайдалану-
ды жүзеге асыратын жəне қамтамасыз етілген цифрлық 
активтерді шығаруға жəне олардың айналысына рұқсаты 
бар Қазақстан Республикасының дара кəсіпкері, заңды 
тұлғасы қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруды 
жəне олардың айналысын жүзеге асыратын тұлға болып 
табылады.

2. Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығару жəне 
олардың айналысы жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 
рұқсатты цифрлық активтер саласындағы уəкілетті ор-
ган «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес береді.

3. Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруды 
жəне олардың айналысын жүзеге асыратын тұлғалар 
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес қаржы мониторингінің субъектілері болып табы-
лады.

4. Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруды 
жəне олардың айналысын жүзеге асыратын тұлғалар жеке 
жəне заңды тұлғаларды қамтамасыз етілген цифрлық 
активтерді сатып алуға, иеленуге жəне олармен опера-
циялар жасауға байланысты тəуекелдер туралы хабардар 
етуге міндетті.

5. Мүліктің меншік иесі немесе қамтамасыз етілген 
цифрлық активпен куəландырылатын құқықтар тиесілі 

болатын тұлға қамтамасыз етілген цифрлық активтерді 
шығаруға бастамашылық жасаған тұлға болып табы-
лады.

6. Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді сақтау жəне 
айырбастау жөніндегі цифрлық платформада цифрлық 
активтердің аталған тұлғаға берілгені туралы жазба 
орналастырылған кезден бастап қамтамасыз етілген 
цифрлық активтермен куəландырылған құқықтар туын-
дайды.

7. Шығарылатын қамтамасыз етілген цифрлық актив-
термен куəландырылатын құқықтардың түрі мен көлемі 
қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығару туралы 
шешімде айқындалады.

8. Қамтамасыз етілген цифрлық активті шығару оның 
қамтамасыз етілуінің бар-жоғы тексерілгеннен кейін ғана, 
цифрлық активтерді шығаруды жəне олардың айналысын 
жүзеге асыратын тұлғаның қамтамасыз етілген цифрлық 
активтерді сақтау жəне айырбастау жөніндегі цифрлық 
платформада жазбаны орналастыруы арқылы жүзеге асы-
рылады.

7-бап. Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығару 
туралы шешім

1. Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығару 
туралы шешім қамтамасыз етілген цифрлық активтерді 
шығаруды жəне олардың айналысын жүзеге асыра-
тын тұлғаның интернет-ресурсында жарияланады жəне 
қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығаруға 
бастамашылық жасаған тұлға қамтамасыз етілген цифрлық 
активтерді шығару туралы тиісті шешімнің негізінде 
шығарылған қамтамасыз етілген цифрлық активтердің 
барлық иеленушілерінің алдындағы міндеттемелерді 
толық орындағанға дейін ашық қолжетімділікте болуға 
тиіс. 

2. Қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығару тура-
лы шешімді ресімдеу қағидаларын уəкілетті орган бекітеді.

3-тарау. ЦИФРЛЫҚ МАЙНИНГ
8-бап. Цифрлық майнинг жөніндегі қызмет
1. Цифрлық майнинг жөніндегі қызметті цифрлық май-

нер цифрлық майнинг деректерін өңдеу орталығын пай-
далана отырып, цифрлық майнингтік пул арқылы жүзеге 
асырады.

2. Цифрлық майнерлер өз қызметін цифрлық майнинг 
жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияларға 
сəйкес жүзеге асырады.

3. Цифрлық майнер цифрлық майнингтің нəтижесінде 
туындаған қамтамасыз етілмеген цифрлық активтердің 
меншік иесі болып табылады.

4. Қазақстан Республикасының аумағында цифрлық 
майнингтің нəтижесінде алынған цифрлық активтерді 
өткізген жағдайда, мұндай цифрлық активтер салық 
салу мақсаттары үшін цифрлық майнерлер мен цифрлық 
майнингтік пулдардың кірістері туралы мəліметтерді ұсыну 
қағидаларына сəйкес кемінде жетпіс бес пайыз мөлшерінде 
«Астана» халықаралық қаржы орталығының лицензиясы 
бар цифрлық активтер биржалары арқылы міндетті түрде 
сатылуға жатады.

5. Қазақстан Республикасының дара кəсіпкерлеріне, 
заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының аумағында 
цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 
рұқсат етіледі жəне ол қамтамасыз етілмеген цифрлық 
активтерді шығаруға жəне олардың айналымына жатпай ды.

6. Өзін-өзі реттейтін ұйымға жəне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасына мүше-
лікті қоспағанда, цифрлық майнинг жөніндегі қызметке 
қатысы жоқ өзге қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ 
заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу 
үлестерін немесе акцияларын сатып алуға, коммерциялық 
емес ұйымдарды құруға жəне олардың қызметіне қатысуға 
тыйым салынады.

9-бап. Цифрлық майнинг жөніндегі қызметті лицен-
зиялау

1. Цифрлық майнинг жөніндегі қызмет өтініш берушіге 
үш жыл мерзімге берілетін цифрлық майнинг жөніндегі 
қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия негізінде 
жүзеге асырылады.

Цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 
арналған лицензия мынадай кіші түрлер бойынша:

І кіші түр бойынша – меншік құқығында немесе басқа 
да заңды негіздерде цифрлық майнинг деректерін өңдеу 
орталығы бар цифрлық майнерге;

ІІ кіші түр бойынша – меншік құқығында немесе 
басқа да заңды негіздерде цифрлық майнинг деректерін 
өңдеу орталығы жоқ жəне цифрлық майнинг деректерін 
өңдеу орталығында орналастырылған, өзіне меншік 
құқығында тиесілі цифрлық майнингке арналған 
аппараттық-бағдарламалық кешенді пайдалана оты-
рып, цифрлық майнингті жүзеге асыратын цифрлық 
майнерге беріледі. 

2. Цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге 
асыруға арналған лицензиялар Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына жəне цифрлық майнинг 
жөніндегі қызметті лицензиялау қағидаларына сəйкес 
беріледі.

3. Лицензиялық алымның мөлшері, оны есептеу жəне 
төлеу тəртібі «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде (Салық кодексі) айқындалады.

10-бап. Цифрлық майнингтік пулдардың қызметі
1. Цифрлық майнингтік пулды аккредиттеу өзінің 

нəтижесінде цифрлық майнингтік пул өз қызметінің 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкес келетінін ресми тануға ие болатын рəсім 
болып табылады. 

Цифрлық майнингтік пулдарды аккредиттеу олардың 
меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

2. Цифрлық майнингтік пулды аккредиттеу үшін:
1)  цифрлық майнингтік пулдың аппараттық-

бағдарламалық кешенінің Қазақстан Республикасының 
аумағында нақты орналасуы;

2) ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестігіне 
сынақтардың оң нəтижесі бар сынақтар актісінің болуы;

3) цифрлық майнингтік пулдарды аккредиттеу 
қағидаларында айқындалған өзге де талаптарға сəйкес 
келуі міндетті шарттар болып табылады.

3. Цифрлық майнингтік пул уəкілетті органға жəне 
салықтардың жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы 
басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті органға салық 
салу мақсаттары үшін цифрлық майнерлер мен цифрлық 
майнингтік пулдардың кірістері туралы мəліметтерді ұсыну 
қағидаларына сəйкес ақпарат береді. 

4. Цифрлық майнингтік пулдардың цифрлық майнер-
лер қызметінің нəтижесінде алынған цифрлық активтерді 
олардың арасында бөлуі цифрлық активтерді шығаруға 
жəне олардың айналымына жатпайды.

11-бап. Цифрлық активтердің биржалары
1. Цифрлық активтердің биржаларына қойылатын 

талаптар жəне оларды «Астана» халықаралық қаржы 
орталығында лицензиялау тəртібі «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының актілерінде айқындалады.

2. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі 
цифрлық активтердің биржасына, сондай-ақ «Астана» 
халықаралық қаржы орталығының цифрлық активтерге 
байланысты қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензиясы бар 
қатысушысына Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес банктік шоттар ашады.

3. Цифрлық активтердің биржалары жеке жəне заңды 
тұлғаларды қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерді 
сатып алуға, иеленуге жəне олармен операциялар 
жасауға байланысты тəуекелдер туралы хабардар ету-
ге міндетті.

4. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағында қамтамасыз етілмеген цифрлық активтер 
қаржы құралдары немесе қаржы активтері деп таныл-
майды. 

5. «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағын 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында 
қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерді шығаруға 
жəне олардың айналымына, сондай-ақ қамтамасыз 
етілмеген цифрлық активтер бойынша цифрлық активтер 
биржаларының қызметіне тыйым салынады. 

6. Цифрлық активтер биржасының жəне осы баптың 
2-тармағында аталған субъектілердің Қазақстан 
Республикасының екінші деңгейдегі банкімен өзара 
іс-қимыл жасау тəртібі мен тетіктері Қазақстан 
Республи касының Ұлттық Банкімен жəне қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне 
қадағалау жөніндегі уəкілетті органмен келісу бойынша 
«Астана» халықаралық қаржы орталығының актісінде 
айқындалады.

7. Цифрлық активтер биржалары есептілігінің тізбесі, оны 
ұсыну мерзімдері мен тəртібі Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкімен келісу бойынша «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының актісінде айқындалады.

12-бап. Цифрлық активтер саласындағы мемлекеттік  
бақылау 

Цифрлық активтер саласындағы мемлекеттік бақылау 
Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес 
тексерулер жəне профилактикалық бақылау нысанында 
жүзеге асырылады.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖƏНЕ ӨТПЕЛІ 
ЕРЕЖЕЛЕР

13-бап. Қазақстан Республикасының цифрлық активтер 
саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

Қазақстан Республикасының цифрлық активтер туралы 
заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

14-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тəртібі
Осы Заң 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілетін 8-баптың 4-тармағын қоспағанда, 2023 жылғы 
1 сəуірден бастап қолданысқа енгізіледі, осы тармақ 2024 
жылғы 1 қаңтардан 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай 
редакцияда қолданылады деп белгіленсін: 

«4. Қазақстан Республикасының аумағында цифрлық 
майнинг жөніндегі қызмет нəтижесінде алынған цифрлық 
активтерді өткізген жағдайда, мұндай цифрлық актив-
тер салық салу мақсаттары үшін цифрлық майнерлер 
мен цифрлық майнингтік пулдардың кірістері туралы 
мəліметтерді ұсыну қағидаларына сəйкес кемінде елу пайыз 
мөлшерінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының 
лицензиясы бар цифрлық активтер биржалары арқылы 
міндетті түрде сатылуға жатады.».

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 6 ақпан
№ 193-VІI ҚРЗ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасындағы цифрлық активтер туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрлық активтер және 
ақпараттандыру мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

«27) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
нарығын дамытуды ынталандыруға бағытталған іс-
шараларды жүргізу бойынша тапсырыстар жатқызылуы 
мүмкін.».

2. «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 2011 
жылғы 26 желтоқсан  дағы Қазақстан Республикасының 
Кодексіне:

182-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«182-бап. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу 

қызметтерін көрсетуге ақы төлеу 
1. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу қызметтерін 

көрсетуге ақы төлеу мөлшерін Қазақстан Республи-
касының Əділет министрлігімен жəне моно полияға қарсы 
органмен келісу бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету 
саласындағы уəкілетті орган айқындайды.

2. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу қызмет-
терін көрсеткені үшін ақы төлеуден мыналар босатылады:

1) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркегені 
жəне азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу 
туралы қайталама куəліктер мен анықтамаларды бергені 
үшін – растайтын құжаттарды көрсеткен кезде Ұлы 
Отан соғысының ардагерлері, жеңілдіктері бойынша 
Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген 
ардагерлер жəне басқа мемлекеттердің аумағындағы 
ұрыс қимылдарының ардагерлері, Ұлы Отан соғысы 
жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз əскери 
қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен 
жəне медальдарымен наградталған адамдар, 1941 жылғы 
22 маусым – 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемiнде 
алты ай жұмыс iстеген (қызмет өткерген) жəне Ұлы 
Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегi мен 
мiнсiз əскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының 
ордендерiмен жəне медальдарымен наградталмаған адам-
дар, мүгедектігі бар адамдар, сондай-ақ бала кезінен 
мүгедектігі бар адамның, мүгедектігі бар баланың 
ата-анасының бірі, қорғаншылар (қамқоршылар);

2) туу туралы қайталама куəліктерді бергені үшін – 
мемлекеттік ұйымдар;

3) баланың тууын мемлекеттік тіркегені жəне туу туралы 
куəлікті бергені үшін – жеке тұлғалар;

4) қайтыс болуды мемлекеттік тіркегені жəне қайтыс болу 
туралы куəліктерді, қайталама куəліктерді, анықтамаларды 
жəне хабарламаларды бергені үшін – жеке тұлғалар;

5) азаматтық хал актілерінің күшін жойғаны үшін – жеке 
тұлғалар; 

6) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу кезінде 
жіберілген қателерге байланысты азаматтық хал актілерінің 
жазбалары өзгертілген, толықтырылған, қалпына 
келтірілген жəне түзетілген кезде оларға куəліктерді 
бергені үшін – жеке тұлғалар;

7) əке болуды анықтауға, Қазақстан Республикасы 
азаматтарының бала асырап алуына байланысты тууды 
мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбаларына өзгерістер, 
толықтырулар енгізгені жəне бала асырап алу мен əке 
болуды анықтауға байланысты туу туралы қайталама 
куəліктерді бергені үшін – жеке тұлғалар.». 

3. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік Кодексіне:

1) 24-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі 12) 
тармақшасындағы «қызметті жүзеге асыратын дара 
кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар шағын кəсіпкерлік, оның 
ішінде микрокəсіпкерлік субъектілері деп танылмайды.» 
деген сөздер «қызметті;» деген сөзбен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:

«13) I кіші түрдегі цифрлық майнинг жөніндегі қызметті 
жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар 
шағын кəсіпкерлік, оның ішінде микрокəсіпкерлік 
субъектілері деп танылмайды.»;

2) 138-бап 116) тармақшасындағы «сақталуына жүзеге асы-
рылады.» деген сөздер «сақталуына;» деген сөзбен ауыстыры-
лып, мынадай мазмұндағы 117) тармақшамен толықтырылсын:

«117) цифрлық активтер саласында жүзеге асырылады.».
4. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының 

Азаматтық процестік кодексіне:

127-баптың төртінші бөлігінің бірінші абзацы 6) 
тармақшасындағы «қағаз жеткізгіште жіберілген хабарлама 
тараптың тиісінше хабарландырылуы болып табылады.» деген 
сөздер «қағаз жеткізгіште;» деген сөздермен ауысты рылып, 
мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын: 

«7) «электрондық үкіметтің» веб-порталында тіркелген 
ұялы байланыстың абоненттік нөміріне қысқа мəтіндік 
хабар жөнелте отырып, «электрондық үкіметтің» веб-порта-
лындағы пайдаланушы кабинетіне жіберілген хабарлама 
тараптың тиісінше хабарландырылуы болып табылады.».

5. 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республика-
сының Əкімшілік рəсімдік-процестік кодексіне:

1) 66-баптың екінші бөлігі «телеграммамен,» деген 
сөзден кейін «электрондық үкіметтің» веб-порталында 
тіркелген ұялы байланыстың абоненттік нөміріне қысқа 
мəтіндік хабар жөнелте отырып, «электрондық үкіметтің» 
веб-порталындағы пайдаланушының кабинетіне,» деген 
сөздермен толықтырылсын; 

2) 113-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацы «телефонограммамен,» 

деген сөзден кейін «электрондық үкіметтің» веб-пор-
талында тіркелген ұялы байланыстың абоненттік нөмі-
рі не қысқа мəтіндік хабар жөнелте отырып, «элект рон-
дық үкіметтің» веб-порталындағы пайдаланушының 
кабинетіне,» деген сөздермен толықтырылсын;

екінші бөліктің бірінші абзацының 1) тармақшасы «мəтіндік 
хабар» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ «электрондық 
үкіметтің» веб-порталында тіркелген ұялы байланыстың 
абоненттік нөміріне қысқа мəтіндік хабар жөнелте отырып, 
«электрондық үкіметтің» веб-порталындағы пайдаланушының 
кабинетіне» деген сөздермен толықтырылсын.

6. «Жарнама туралы» 2003 жылғы 19 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

14-бапта:
тақырыптағы «жəне бағалы қағаздарды» деген сөздер 

«, бағалы қағаздарды жəне қамтамасыз етілген цифрлық 
активтерді» деген сөздермен ауыстырылсын; 

бірінші абзацтағы «ақшаларын, сондай-ақ бағалы 

қағаздарды пайдалануға байланысты қаржы (соның 
iшiнде банктiк), сақтандыру, инвестициялық жəне өзге де 
көрсетiлетiн қызметтерге» деген сөздер «ақшасын пайда-
лануға байланысты қаржы (оның iшiнде, банктiк), сақтандыру, 
инвестициялық жəне өзге де көрсетiлетiн қызметтерге, 
бағалы қағаздарға, сондай-ақ қамтамасыз етілген цифрлық 
активтерге» деген сөздермен ауыстырылсын; 

1) тармақшадағы «немесе бағалы қағаздарға» деген 
сөздер «, бағалы қағаздарға немесе қамтамасыз етілген 
цифрлық активтерге» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) тармақша «дивидендтер мөлшерiне» деген сөздерден 
кейін «немесе қамтамасыз етілген цифрлық активтер 
бойынша кіріс алуға» деген сөздермен толықтырылсын; 

4) тармақша «бағалы қағаздардың» деген сөздерден кейін 
«немесе қамтамасыз етілген цифрлық активтердің» деген 
сөздермен толықтырылсын.

7. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 2-бап мынадай мазмұндағы 5-1), 14-1), 36-4) жəне 
67-5) тармақшалармен толықтырылсын:

«5-1) антенна-діңгекті құрылысжай – байланыс 
құралдарын орналастыруға арналған, мұнара немесе діңгек 
пішіндегі байланыс құрылысжайы;»;

«14-1) байланыс құрылысжайлары – байланыс құралдарын 
орналастыру үшін жасалған жəне (немесе) ыңғайластырылған 
инженерлік инфрақұрылым объектілері;»;

«36-4)  қосарланған мақсаттағы тіреуіштер – 
телекоммуникация құралдарын жəне (немесе) өзге де 
инженерлік инфрақұрылым объектілерін, ақпараттық 
мақсаттағы құрылғыларды бір мезгілде орналастыруға 
арналған байланыс құрылысжайлары;»;

«67-5) ұялы немесе спутниктік байланыс жабдығына 
арналған тіреуіштер – жерге тереңдетіп көмілген іргетас 
түріндегі берік байланысы жоқ, ұялы немесе спутниктік 
байланыс жабдығын орналастыруға арналған байланыс 
құрылысжайлары;»;

(Соңы 9-бетте)
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2) 8-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 19-21) 
тармақшамен толықтырылсын:

«19-21) қосарланған мақсаттағы тіреуіштерге теле-
коммуникация құралдарын орналастыру тəртібін бекіту;»; 

3) 10-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы 
«қызметін», «айқындайды жəне əзірлейді» деген сөздер 
тиісінше «уəкілетті органмен жəне қызметін», «əзірлейді жəне 
бекітеді» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 25-баптың 2-тармағындағы «Байланыс оператор лары», 
«Байланыс операторларын қосудың үлгілік шарттары» 
деген сөздер тиісінше «Байланыс операторлары, телеком-
муникация желілерінің иелері жəне байланыс қызметтерін 
пайдаланушылар», «Байланыс операторларының үлгілік 
қосу шарттары» деген сөздермен ауыстырылсын; 

5) 29-баптың 4-3-тармағындағы «телекоммуникациялық 
жабдық пен» деген сөздер «қосарланған мақсаттағы 
тіреуіштерді, өзге де телекоммуникация құралдары мен» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6) 35-баптың 1-тармағы «техникалық нормаларға,» 
деген сөздерден кейін «байланыс қызметтерінің сапа 
көрсеткіштеріне,» деген сөздермен толықтырылсын.

8. «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 2-1-тарау мынадай мазмұндағы 9-4-баппен толықты-
рылсын:

«9-4-бап. Цифрлық майнерлердің электр энергиясын сатып 
алу тəртібі мен талаптары

1. Цифрлық майнерлер электр энергиясын: 
1) жүйелік оператор айқындайтын белгіленген квоталар 

шеңберінде; 
2) жүйелік оператор айқындайтын, Қазақстан Респуб-

ликасының біртұтас электр энергетикасы жүйесінің 
техникалық мүмкіндігі шеңберінде Қазақстан Респуб-
ликасының шегінен тыс жерде өндірілген;

3) жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия 
өндіруші ұйымдардан;

4) жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-
есеп айырысу орталығынан;

5) 2023 жылғы 1 қаңтарда Қазақстан Республикасының 
біртұтас электр энергетикасы жүйесіне қосылған энер-
гия өндіруші ұйымдарды қоспағанда, Қазақстан Респуб-
ликасының біртұтас электр энергетикасы жүйесіне қосыл-
маған генерациялайтын қондырғылардан сатып алады.

2. Жүйелік оператор электр энергиясының профицитін 
айқындаған жағдайда, цифрлық майнерлердің электр энергия-
сының квотасына сəйкес электр энергиясын тұтынуға құқығы 
бар. 

Бұл ретте, цифрлық майнерлердің электр энергиясын 
сатып алуы көтерме сауда нарығында, бағаны көтеруге 
арналған сауда-саттық əдісімен электр энергиясының 
орталықтандырылған сауда-саттығында сатып алынған 
орташа тəуліктік (базалық) қуаттың кемінде 1 мегаватт 
көлемінде жүзеге асырылады.

3. Цифрлық майнерлерде жүйелік оператор мен энергия 
беруші ұйымның желілеріне қосылған кезде оларда 
орнатылған электр энергиясын коммерциялық есепке 
алудың автоматтандырылған жүйелері, оларды жүйелермен 
біріздендіруді қамтамасыз ететін телекоммуникация 
жүйелері, жүктемені ажырату құрылғысы болуға міндетті.»;

2) 10-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 22-3) 
тармақшамен толықтырылсын:

«22-3) Қазақстан Республикасының электр энергетика-
сы туралы заңнамасына сəйкес энергетикалық аймақтар 
бөлінісінде цифрлық майнерлердің қызметі үшін қолжетімді 
болатын электр энергиясының квотасын жəне электр 
энергиясын тұтыну бейінін айқындайды жəне квотаның 
есеп-қисабы үшін пайдаланылған электр энергиясының 
тапшылығы мен профицитінің бар-жоғы туралы ақпаратты 
тиісті негіздемесімен бірге өзінің интернет-ресурсында 
жариялайды, сондай-ақ осы ақпаратты цифрлық активтер 
саласындағы уəкілетті органға береді;»;

3) 12-1-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі «Энергия 
өндіруші ұйым» деген сөздер «Электр энергиясының 
орталықтандырылған сауда-сатты ғында цифрлық майнер-
лерге өткізуді қоспағанда, энергия өндіруші ұйым» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

4) 13-бапта:
3-2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен 

толықтырылсын:
«1-2) орталықтандырылған сауда-саттықта электр энер-

гиясын өткізуді қоспағанда, цифрлық майнерлерге электр 
энергиясын өткізуге (сатуға);»;

3-3-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерден 
сатып алынған электр энергиясының көлемдерін өткізетін 
энергиямен жабдықтаушы ұйымдарды қоспағанда, электр 
энергиясын цифрлық майнерлерге, басқа энергиямен 
жабдықтаушы ұйымға өткізуге (сатуға), сондай-ақ оны басқа 
энергиямен жабдықтаушы ұйымнан алуға (сатып алуға);»;

9-тармақтағы «Электр энергиясын» деген сөздер «Елдің 
жекелеген өңірлерінің суармалы жерлерін суаратын сумен 
қамтамасыз ету мақсаттары үшін экспорттық өнім берулер 
мен тауар алмасуды қоспағанда, электр энергиясын» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 14-тармақпен толықтырылсын:
«14. Цифрлық майнерлер үшін электр желілеріне қосылуға 

арналған техникалық шарттарды энергия беруші ұйымдар 
Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы 
заңнамасына сəйкес рұқсат етілген қуаттылығы кемінде бір 
мегаватт болатын, кернеуі 35 киловольт жəне одан жоғары 
трансформаторлық кіші станциялардан ғана береді.».

9. «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау 
туралы»  2009 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1) 1-баптың 2) тармақшасының екінші абзацы алып тас-
талсын;

2) 6-бап мынадай мазмұндағы 10-8) тармақшамен 
толықтырылсын:

«10-8) электр энергиясын көтерме тұтынушылар болып 
табылатын цифрлық майнерлердің қаржы-есеп айырысу 
орталығынан электр энергиясын сатып алу тəртібін 
айқындайды;»;

3) 7-1-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«2) ай сайын қаржы-есеп айырысу орталығына электр 
энергиясы берілген айға дейін күнтізбелік он күн бұрын оны 
шығарудың, желілерге жіберудің, энергия беруші ұйымдарға 
берудің болжамды көлемдері туралы ақпарат беруге;».

10. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 
жылғы  15 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 9-бап мынадай мазмұндағы 12-4) тармақшамен 
толықтырылсын:

«12-4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтан-
дыру процестерін бағалауды жүзеге асырады;»;

2) 10-баптың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«11) ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органға 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру 
процесін бағалауды жүргізу үшін мемлекеттік қызмет-
тер көрсету процесін автоматтандыру бойынша қабылда-
нып жатқан шаралар туралы ақпаратты Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімдерде беруді қамтамасыз етеді;»;

3) 11-баптың 9) тармақшасындағы «электрондық нысанда 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапасын» деген сөздер 
«мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру 
процесін» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 28-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«28-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына бағалау 

жүргізу тəртібі
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалауды 

мемлекет тік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақы-
лау жөніндегі уəкілетті орган Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен жүзеге асырады.».

11. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 28-баптың 1-тармағы 26) тармақшасындағы «қызмет 
көрсету салаларындағы жекелеген қызмет түрлері немесе 
əрекеттер (операциялар) жатады.» деген сөздер «қызмет 
көрсету;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 27) тармақшамен толықтырылсын:

«27) цифрлық активтер салаларындағы жекелеген қызмет 
түрлері немесе əрекеттер (операциялар) жатады.»;

2) 29-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын: 

«Цифрлық майнинг бойынша қызметті жүзеге асыруға 
лицензия алу үшін лицензиялық алымның төленгенін 
растайтын құжаттың көшірмесін ұсыну талап етілмейді.»;

3) 36-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толық-
тырылсын:

«8. Цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 
арналған лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны
берудің жəне қайта ресімдеудің ерекше шарттары «Қазақстан 
Республикасындағы цифрлық активтер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында айқындалады.»;

4) 1-қосымша мынадай мазмұндағы 12-1-жолмен толық-
тырылсын:

«
Цифрлық активтер саласындағы қызметті лицензиялау
12-
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1. I кіші түр – меншік құқығында 
немесе басқа да заңды негіздерде 
цифрлық майнинг деректерін өңдеу 
орталығы бар цифрлық майнердің 
цифрлық майнинг жөніндегі 
қызметті жүзеге асыруы.
2. II кіші түр – меншік құқығында 
немесе басқа да заңды негіздерде 
цифрлық майнинг деректерін өңдеу 
орталығы жоқ жəне цифрлық май-
нинг деректерін өңдеу орталығында 
орналастырылған, өзіне меншік 
тиесілі цифрлық майнингке 

Иеліктен 
шығарыл-
майтын; 
қолданылу 
мерзімі – 
3 жыл;
лицензия 
беру кезінде 
осы Заңның 
25-бабы 
3-тармағы 
бірінші 
бөлігінің жəне 

арналған аппараттық- 
бағдарламалық кешенді пайдалана 
отырып, цифрлық майнингті  
жүзеге асыратын цифрлық 
майнердің цифрлық майнинг 
жөніндегі қызметті жүзеге асыруы.

26-бабы 1, 
2-тармақта-
рының күші
қолданыл- 
майды;
1-сынып

»;
5) 2-қосымшаның 1-сыныбы мынадай мазмұндағы 

87-12-жолмен толықтырылсын:
«

1-сынып – «қызметке берілетін рұқсаттар»
87-12. Қамтамасыз 

етілген 
цифрлық 
активтерді 
шығаруға 
жəне олардың 
айналысына 
рұқсат беру

Қамтамасыз 
етілген 
цифрлық 
активтерді 
шығаруға 
жəне олардың 
айналысына 
рұқсат 

Иеліктен 
шығарылмайтын; 
қолданылу мерзімі – 
3 жыл; рұқсат беру 
кезінде осы Заңның 
25-бабы 3-тармағы 
бірінші бөлігінің жəне 
26-бабы 1, 
2-тармақтарының күші 
қолданылмайды

»;
6) 3-қосымшаның 62-тармағы алып тасталсын.
12. «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы 

Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 1-бапта:
55-1), 55-3) жəне 56-1) тармақшалар алып тасталсын;
57) тармақшада:
орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мəтін 

өзгермейді;
«ақпарат» деген сөз «деректер» деген сөзбен ауысты-

рылсын;
2) 7-бапта:
25-1) тармақшадағы «электрондық нысанда мемлекеттік 

қызметтер көрсету сапасын» деген сөздер «мемлекеттік 
қызметтер көрсетуді автоматтандыру процесін» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

59-2), 59-3), 63-3) жəне 63-6) тармақшалар алып тасталсын;
3) 7-1-баптың 20-2) жəне 20-3) тармақшалары алып тас-

талсын;
4) 12-баптың 12) тармақшасындағы «электрондық нысанда 

мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын» деген сөздер 
«мемлекеттік қызметтер көрсетуді автоматтандыру процесін» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 33-1-бап алып тасталсын.
2-бап. 
1. Осы Заң:
1) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағын; 
2) 2023 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың  2-тармағын қоспағанда, 2023 жылғы 1 сəуірден 
бастап қолданысқа енгізіледі.

2. Осы Заңның 1-бабы 11-тармағының 2) тармақшасы 
2023 жылғы  1 сəуір – 2023 жылғы 31 желтоқсан аралығында 
қолданылады деп белгіленсін.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 6 ақпан
№ 194-VІI  ҚРЗ 

(Соңы. Басы 1, 8-беттерде) 

«5. Əкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн əкiмшiлiк жаза 
қолдану мерзiмiнiң өтуі сараптама тағайындалған кезден 
бастап, прокурорлық қадағалау жəне ден қою актілерін 
қарау кезеңіне, өзіне қатысты іс бойынша іс жүргізіліп 
жатқан адамды күштеп əкелу туралы ұйғарым шығарылған, 

сондай-ақ iс сотқа немесе мемлекеттiк органның 
əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға 
уəкiлеттiк берілген лауазымды адамына жiберілген кезден 
бастап тоқтатыла тұрады.

Бұл мерзімдерді есептеу сараптама нəтижелері алынған 
кезден бастап, прокурорлық қадағалау жəне ден қою актісі 
бойынша шешім қабылданған күннен бастап, сондай-ақ 
əкімшілік жауаптылыққа тартылатын адам күштеп əкелу 
туралы ұйғарымды орындайтын органға (лауазымды 

адамға) іс жүзінде жеткізілген кезден бастап қайта баста-
лады.

Күштеп əкелудің жалпы мерзімі бір айдан аспауға тиіс.»;
2) 165-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мына-

дай редакцияда жазылсын: 
«1. Жүйелік оператор айқындайтын белгіленген кво-

талар шеңберінде цифрлық майнерлерге спот-сауда-
саттықта (күнтізбелік айда осындай ұйымдар өндіретін 
электр энергиясы көлемінің он пайызынан аспайтын), 
теңгерімдеуші нарықта, экспортқа жəне электр энер-
гиясының орталықтандырылған сауда-саттығында өткізу 
(сату) жағдайларын қоспағанда, энергия өндіруші ұйымның 
электр энергиясының босату бағасынан асатын электр энер-
гиясын өткізуі (сатуы) –»;

3) 693-баптың бірінші бөлігіндегі «89, 90» деген цифр-
лар «89 (мемлекеттік қызметшімен қарым-қатынастағы 

жұмыс берушілерді қоспағанда), 90» деген сөздермен 
ауысты рылсын; 

4) 721-баптың бірінші бөлігіндегі «475-баптарын-
да» деген сөздер «89 (мемлекеттік қызметшімен қарым-
қатынастағы жұмыс беруші жасаған құқық бұзушылықтар 
бөлігінде) жəне 475-баптарында» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

5) 743-баптың 4-1-бөлігінің 4) тармақшасындағы 
«мəтіндік хабар жеткізілген» деген сөздер «, сондай-ақ 
«электрондық үкімет» веб-порталында тіркелген ұялы 
байланыстың абоненттік нөміріне қысқа мəтіндік хабар 
жөнелте отырып, «электрондық үкімет» веб-порталындағы 
пайдаланушы кабинетіне мəтіндік хабар жіберілген» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6) 919-1-бапта: 
тақырып «Осы Кодекстің бабының» деген сөздерден 

кейін «, сондай-ақ оның жекелеген нормаларының» деген 
сөздермен толықтырылсын; 

мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Осы Кодекстің 443-1-бабы бірінші жəне екінші 

бөліктерінің қолданысы 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін 
тоқтатыла тұрсын.».

2-бап. Осы Заң 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолда-
нысқа енгізілетін 1-баптың 6) тармақшасын қоспағанда, 
2023 жылғы 1 сəуірден бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 6 ақпан
№ 195-VІI  ҚРЗ

1) 25-бап 11) тармақшасындағы «жүзеге асыратын 
уəкiлеттi мемлекеттік органдармен жəне «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен» деген 
сөздер «жүзеге асыратын» деген сөздермен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

«11-1) цифрлық активтер саласындағы басшылықты 
жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын уəкiлеттi 
мемлекеттік органдармен жəне «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясымен;»;

2) 26-бап мынадай мазмұндағы 26 жəне 27-тармақтармен 
толықтырылсын:

«26. Цифрлық майнингтік пул уəкілетті органға цифрлық 
майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғалар ара-
сында өзі бөлген цифрлық активтер туралы мəліметтерді 
уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша, осындай 
мəліметтерді ұсынған айдан кейінгі айдың 25-күнінен 
кешіктірмей ай сайын ұсынады.

27. Цифрлық активтер биржалары, сондай-ақ «Астана» 
халықаралық қаржы орталығының өзге де қатысушылары 
Қазақстан Республикасының резиденттері цифрлық актив-
тер биржаларында жүргізген операциялар жəне цифрлық 
активтерге байланысты қызметті жүзеге асырудан рези-
денттер мен бейрезиденттерге төленген сыйақылар тура-
лы мəліметтерді уəкілетті органға есепті тоқсаннан кейінгі 
екінші айдың 15-күнінен кешіктірмей, уəкілетті орган 
айқындаған тəртіпке сəйкес ұсынады.»;

3) 115-баптың 1-тармағы екінші бөлігі 2) тармақшасының 
төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«электрондық үкімет» веб-порталында тіркелген ұялы 
байланыстың абоненттік нөміріне қысқа мəтіндік хабар 
жөнелтіле отырып, «электрондық үкімет» веб-порталындағы 
пайдаланушының кабинетіне хабарлама жеткізілген күннен 
бастап табыс етілді деп есептеледі.»;

4) 28-тарау мынадай мазмұндағы 227-1-баппен толықты-
рылсын:

«227-1-бап. Цифрлық майнингті жүзеге асыратын 
тұлғаның, цифрлық майнингтік пулдың, цифрлық активтер 
биржасының кірісі 

1. Тұлғаның цифрлық майнинг жөніндегі қызметтен 
түскен кірісі цифрлық майнингтік пул оған бөлген, өз 
қызметі нəтижесінде туындаған цифрлық активтер санының 
жəне осы баптың 4-тармағына сəйкес айқындалған олардың 
құнының көбейтіндісі ретінде айқындалады. 

2. Тұлғаның цифрлық майнинг жөніндегі қызметтен 
түскен кірісіне цифрлық майнингтік пул комиссия ретінде 
ұстап қалған цифрлық активтердің құны жатқызылмайды.

3. Цифрлық майнингтік пулдың, цифрлық активтер 
биржасының цифрлық активтер түрінде алған кірісі осы 
баптың 4-тармағына сəйкес айқындалған құн бойынша 
есептеледі.

4. Осы баптың мақсаттарында цифрлық активтердің 
құнын жəне олардың түрлерінің тізбесін айқындау, жариялау 
тəртібі «Астана» халықаралық қаржы орталығы мен уəкілетті 
органның бірлескен актісінде бекітіледі.»;

5) 241-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай 
мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

«11-1) кірісі осы Кодекстің 227-1-бабының 1-тармағына 
сəйкес есептелген цифрлық активтерді өткізуден түскен 
кіріс;»;

6) 264-бап мынадай мазмұндағы 1-1) жəне 1-2) тармақ-
шалармен толықтырылсын:

«1-1) «Астана» халықаралық қаржы орталығының 
аумағында тіркелген цифрлық активтер биржасынан тыс 
өткізілген цифрлық активтерді алуға (сатып алуға) арналған 
шығыстар жəне (немесе) алуға (сатып алуға) байланысты 
шығыстар;

1-2) цифрлық майнингтік пул көрсететін қызметтер 
бойын ша цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асы-
ратын тұлғаның шығыстары;»;

7) 305-бап мынадай мазмұндағы 8 жəне 9-тармақтармен 
толықтырылсын:

«8. Осы баптың 2, 4 жəне 5-тармақтарының нормалары 
цифрлық активтер саласындағы қызметті жүзеге асыратын 
салық төлеушілерге қолданылмайды.

9. Цифрлық активтер саласындағы қызметті жүзеге асы-
ратын салық төлеушілер декларацияға дейінгі жəне одан 
кейінгі аванстық төлемдердің сомасын ағымдағы салықтық 
кезең үшін корпоративтік табыс салығының болжамды со-
масын негізге ала отырып есептейді.»;

8) 315-баптың 3-тармағындағы «1 жəне 2-тармақтарына» 
деген сөздер «1, 2 жəне 2-1-тармақтарына» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

9) 331-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«8) эмитенттері Қазақстан Республикасында тіркелген 
цифрлық активтер, бағалы қағаздар, туынды қаржы құрал-
дары (базалық активті сатып алу немесе өткізу арқылы орын-
далатын туынды қаржы құралдарын қоспағанда), Қазақстан 
Республикасында тіркелген заңды тұлғаның жарғылық ка-
питалына қатысу үлестері.»;

10) 341-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 56) 
тармақшамен толықтырылсын:

«56) кірісі осы Кодекстің 681-бабының 2-1-тармағына 
сəйкес есептелген цифрлық активтерді өткізу кезінде құн 
өсімінен түсетін кіріс.»;

11) 363-баптың 3-тармағындағы «2-тармағында» деген 
сөздер «2 жəне 2-1-тармақтарында» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

12) 372-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы 39) 
тармақшамен толықтырылсын:

«39) цифрлық майнингтік пулдың цифрлық майнинг 
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғалар арасында 
цифрлық активтерді бөлуі.»;

13) 554-баптың 4-тармағындағы кесте мынадай мазмұн-
дағы 1.86. жəне 1.87-жолдармен толықтырылсын:

«
1.86. І кіші түр – меншік құқығында немесе басқа да 

заңды негіздерде цифрлық майнинг деректерін 
өңдеу орталығы бар цифрлық майнердің цифр-
лық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыруы
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1.87. ІІ кіші түр – меншік құқығында немесе басқа да 
заңды негіздерде цифрлық майнинг деректерін 
өңдеу орталығы жоқ жəне цифрлық майнинг
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деректерін өңдеу орталығында орналастырылған, 
өзіне меншік құқығында тиесілі цифрлық 
майнингке арналған аппараттық-бағдарламалық 
кешенді пайдалана отырып, цифрлық майнингті 
жүзеге асыратын цифрлық майнердің цифрлық 
майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыруы

 ».
14) 606-3-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі 

«Электр энергиясын» деген сөздер «Цифрлық майнинг 
жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия, 
электр энергиясын» деген сөздермен ауыстырылсын; 

15) 609-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы алып тас-
талсын;

16) 612 жəне 618-баптар алып тасталсын;
17) 623-баптың 1-тармағының 3) жəне 4) тармақшалары 

алып тасталсын;
18) 681-бапта:
2-тармақтың бірінші абзацындағы «Осы баптың» де-

ген сөздер «Егер осы баптың 2-1-тармағында өзгеше 
белгіленбесе, осы баптың» деген сөздермен ауыстырыл-
сын;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыра-

тын тұлғаның кірісі осы Кодекстің 227-1-бабында көзделген 
тəртіппен айқындалады.»;

19) 683-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы он 
үшінші абзацындағы «қызметті жүзеге асырмайтын салық 
төлеушілер қолдануға құқылы.» деген сөздер «қызметті;» де-
ген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы он төртінші 
абзацпен толықтырылсын:

«цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 
арналған І кіші түр лицензиясы бойынша цифрлық майнинг 
жөніндегі қызметті жүзеге асырмайтын салық төлеушілер 
қолдануға құқылы.».

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) 33-баптың 2) тармақшасында:
мынадай мазмұндағы бес жүз алпыс тоғызыншы абзацпен 

толықтырылсын:
«56) кірісі осы Кодекстің 681-бабының 2-1-тармағына 

сəйкес есептелген цифрлық активтерді өткізу кезінде құн 
өсімінен түсетін кіріс.»;

сегіз жүз қырық төртінші абзацтағы «2-тармағында» де-
ген сөздер «2 жəне 2-1-тармақтарында» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) мынадай мазмұндағы 57-15-баппен толықтырылсын:
«57-15-бап. 550-бапта:
1) 1-тармақтың қолданысы 2023 жылғы 1 сəуірден 

2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін тоқтатыла тұрсын, 
тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда 
қолданылады деп белгіленсін:

«1. Салық органдары, жергілікті атқарушы органдар жəне 
басқа да уəкілетті мемлекеттік органдар:

1) тіркеу іс-əрекеттерін;
2) цифрлық майнерлерге берілетін рұқсат беру құжаттарын 

қоспағанда, рұқсат беру құжаттарын немесе олардың 
телнұсқаларын беру жөніндегі əрекеттерді жасаған кезде 
алатын бюджетке төленетін біржолғы төлемдер алымдар 
болып табылады.

Бұл ретте осы тараудың мақсаттары үшін рұқсат беру 
құжаттары деп қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын 
реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті ор-
ган беретін келісімдер жəне салық органдары Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
жəне жағдайларда беретін, «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының инвестициялық резиденті болып 
табылатын шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның 
резиденттігін растайтын, рұқсаттарға жатпайтын құжат 
түсініледі.»;

2) 2023 жылғы 1 сəуірден бастап 2023 жылғы 31 желтоқ-
санға дейінгі кезеңге мынадай мазмұндағы 3-1-тар мақпен 
толықтырылсын:

«3-1. Осы баптың 1 жəне 3-тармақтарының ережелеріне 
қарамастан, 2023 жылғы 1 сəуірден бастап 2023 жылғы 31 
желтоқсан аралығында берілетін цифрлық майнинг қызметін 
жүзеге асыруға арналған лицензиялар бергені үшін алым ли-
цензия алған жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына дейін осы 
Кодекстің 554-бабының 4-тармағында көзделген мөлшерде 
төленеді.

Алым мөлшерлемесі республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген жəне лицензиялық алым төленген күні 
қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің еселенген 
мөлшерінде айқындалады.»;

3) мынадай мазмұндағы 57-16-баппен толықтырылсын:
«57-16-бап. Салық кодексінің 552-бабы 1-тармағының 

қолданысы 2023 жылғы 1 сəуірден 2023 жылғы 31 желтоқ-
санға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы 
тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

«1. Алымдар сомасы белгіленген мөлшерлемелер бойын-
ша есептеледі жəне алымдарды төлеушінің орналасқан жері 
бойынша, осы Кодекстің 550-бабының 3-1-тармағында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, тиісті құжаттар 
уəкілетті мемлекеттік органға, жергілікті атқарушы органға 
жəне азаматтық авиация саласындағы уəкілетті ұйымға 
берілгенге дейін немесе рұқсат беру құжаттарын алғанға 
дейін төленеді.».

2-бап. Осы Заң:
1) 2023 жылғы 1 сəуірден бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың 1-тармағының 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12) жəне 18) 
тармақшаларын, 2-тармағын;

2) 2023 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 1-тармағының 15), 16) жəне 17) тармақшаларын 
қоспағанда, 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 6 ақпан
№ 196-VІI ҚРЗ 
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