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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 25 қараша 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті депутаттар және отырысқа шақырылғандар! 

Жұмысымызды бастайық. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі 
қосылсын. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Сенаттың отырысын ашық 
деп жариялаймын. 

Құрметті сенаторлар, күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы сіздерде 
бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз 
Республикасының Үкіметі арасындағы өтеусіз әскери-техникалық көмек көрсету туралы 
келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 
орынбасары Шпекбаев Руслан Нұртөлеуұлына беріледі. 

 
ШПЕКБАЕВ Р.Н. Құрметті Төраға, құрметті депутаттар! Сіздердің назарларыңызға 

Қырғыз Республикасымен өтеусіз әскери-техникалық көмек көрсету туралы үкіметаралық 
келісімді ратификациялауды көздейтін заң жобасы ұсынылады. 

Келісімге 2021 жылғы 2 наурызда Қырғыз Республикасының Президенті Садыр 
Жапаровтың Қазақстан Республикасына мемлекеттік сапары барысында қол қойылды.  

Келісім қырғыз тарапына әскери мүлікті, атап айтқанда, оқ-дәрілер мен арнайы 
жабдықты бір рет беруді көздейді.  

Қазақстан тарапы әскери мүлікті Қырғыз Республикасының Қойташ елді мекеніне 
дейін автомобиль көлігімен жеткізуді қамтамасыз етіп, оған байланысты барлық шығынды 
өзі көтереді. 

Қырғыз тарапы Қазақстаннан алған әскери мүлікті және оның пайдалану құқығын 
үшінші тарапқа бермейді. 
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Қырғыз Республикасына әскери-техникалық мүлікті беру Қазақстан 
Республикасының жауынгерлік әзірлігі мен қорғаныс қабілетіне ықпал етпейтінін атап өту 
қажет. Өйткені бұл көмек Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ағымдағы 
жабдықтау қорының нормативінен тыс көрсетіледі. 

Ұжымдық қауiпсiздiк туралы шарт ұйымының Орталық Азия өңіріне іргелес 
аудандарында қауіпсіздік бағытында қалыптасқан жағдайға, сондай-ақ өңірлік 
қауіпсіздікке төнетін сын-қатерлердің өршуіне байланысты әскери-техникалық көмек 
көрсету Қырғыз Республикасы Қарулы Күштерінің оларға тойтарыс беру мүмкіндігін 
күшейтеді. 

Заңды қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлуді талап етпейді, 
теріс әлеуметтік-экономикалық немесе құқықтық салдарға әкелмейді. 

Құрметті депутаттар, заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Қапбарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. 
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті Руслан Нұртөлеуұлы! Келісімнің 5-бабына сәйкес қырғыз тарапы осы 

келісім шеңберінде Қазақстаннан алынған әскери мүлікті немесе оны пайдалану құқығын 
үшінші тарапқа бермейді деп атап өттіңіз. 

Осы норманың сақталуы қалай қамтамасыз етіледі, берілген әскери мүліктің 
мақсатты пайдаланылуын бақылау қалай жүзеге асырылады және осы талап бұзылған кезде 
қандай жауапкершілік көзделген? Рақмет. 

 
ШПЕКБАЕВ Р.Н. Сұрағыңызға рақмет.  
Мүлікті мақсатты пайдалануды арнайы топ ОДКБ хаттамасы аясында бақылайды. 

Келісім бұзылған жағдайда Сыртқы істер министрлігі тиісті шара қабылдайды, яғни көмек 
көрсетуді шектеу, елшіні шақырту, наразылық нотасы шаралары. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Руслан Нұртөлеуұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің хатшысы Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі. 
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қазақстан Республикасының 

Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі арасындағы өтеусіз әскери-техникалық 
көмек көрсету туралы келісімді ратификациялауды қабылдау Орталық Азия өңіріндегі 
қауіпсіздікті нығайту қажеттілігімен түсіндіріледі. 
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Мемлекеттердің әскери-техникалық көмек саласындағы өзара іс-қимылы әскери 
ынтымақтастықтың аса маңызды аспектісі болып табылады. Мұндай келісімдер 2011 жылы 
және 2015 жылы жасалғаны туралы да айта кету керек. 

Келісім достық пен тату көршіліктің терең дәстүрлеріне негізделеді және әртүрлі 
салаларда, оның ішінде нақты әскери салаға да байланысты. Ал оны іске асыру Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы кеңістігінде қауіпсіздікті арттырады. 

Құрметті әріптестер, заң жобасын қолдауды сұраймын. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұржан Нұрланбекұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі 

арасындағы өтеусіз әскери-техникалық көмек көрсету туралы келісімді ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан 
Республикасының Үкіметі арасындағы өтеусіз әскери-техникалық көмек көрсету туралы 
келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 
орынбасары Шпекбаев Руслан Нұртөлеуұлына беріледі. 

 
ШПЕКБАЕВ Р.Н. Құрметті Төраға, құрметті депутаттар! Сіздердің назарларыңызға 

Тәжікстан Республикасымен өтеусіз әскери-техникалық көмек көрсету туралы 
үкіметаралық келісімді ратификациялау бойынша заң жобасы ұсынылады. 

Келісімге 2021 жылғы 17 сәуірде Қазақстан Республикасы Президентінің 
2020 жылғы Тәжікстан Республикасы Президентімен кездесуінің қорытындысы бойынша 
тапсырмасын және Тәжікстан тарапының әскери-техникалық көмек көрсету туралы сұрау 
салуын іске асыру мақсатында қол қойылды.  

Келісім Тәжікстан тарапына әскери мүлікті, атап айтқанда, оқ-дәрілерді бір рет 
беруді көздейді.  

Қазақстан тарапы әскери мүлікті Жамбыл облысының Отар станциясынан Душанбе 
қаласына дейін теміржол көлігімен жеткізуді қамтамасыз етіп, оған байланысты барлық 
шығынды өзі көтереді. 

Тәжікстан тарапы Қазақстаннан алған әскери мүлікті немесе оны пайдалану 
құқығын үшінші тарапқа бермейді. 

Тәжікстан Республикасына әскери-техникалық мүлікті беру Қазақстан 
Республикасының жауынгерлік әзірлігі мен қорғаныс қабілеттіліне ықпал етпейтінін атап 
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өту қажет. Өйткені бұл көмек Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ағымдағы 
жабдықтау қорының нормативінен тыс көрсетіледі. 

Тәжікстан-Ауғанстан шекарасына іргелес аудандарда қауіпсіздік бағытында 
қалыптасқан жағдайға, сондай-ақ өңірлік қауіпсіздікке төнетін сын-қатерлердің өршуіне 
байланысты әскери-техникалық көмек көрсету Тәжікстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің осы қатерлерге тойтарыс беруін күшейтуге және барлық Орталық Азия өңірінің 
қауіпсіздігін нығайтуға мүмкіндік береді. 

Заңды қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлуді талап етпейді, 
теріс әлеуметтік-экономикалық немесе құқықтық салдарға әкелмейді. 

Құрметті депутаттар, заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі. 
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті Руслан Нұртөлеуұлы! 2021 жылғы 12 шілдеде қол қойылған келісімге 

сәйкес Қазақстан тарапы Тәжікстан тарапына әскери мүлікті өтеусіз беру түрінде әскери-
техникалық жәрдем көрсетеді.  

Келісімнің 1-бабында уәкілетті органдар 2 ай мерзімде дипломатиялық арналар 
арқылы әскери мүліктің атаулары мен көлемдерін келісуді қарастырады. Осыған орай 
сұрақ. 

Келісім Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің өтеусіз берілетін әскери 
мүліктің атауы мен көлемін дербес айқындайтынын білдіреді ме немесе осы әрекет басқа 
мемлекеттік органдармен келісуін талап етеді ме? Рақмет. 

 
ШПЕКБАЕВ Р.Н. Сұрағыңызға рақмет. Рұқсат болса орыс тілінде жауап берейін. 
 
ТӨРАҒА. Жауап беріңіз. 
 
ШПЕКБАЕВ Р.Н. Министерство обороны Республики Казахстан определяет 

наименования и объемы передаваемого военного имущества, исходя из возможностей 
вооруженных сил. Вместе с тем, когда проект соглашения готовится, он обязательно 
согласовывается со всеми соответствующими государственными органами. Рақмет. 

  
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі.  
 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті Руслан Нұртөлеуұлы! Қаралып отырған келісімде әскери оқ-дәрілерді 

еліміздің қарулы күштерінің қамтамасыз етуіндегі нормативтен жоғары қорларынан 
өтемсіз беру көзделген. 
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Сіздің министрліктің ресми ақпаратына сәйкес осы уақытқа дейін Тәжікстан 
Республикасына жалпы сомасы 2 миллиард 665 миллион теңгеден аса көлемде көмек 
көрсетілген. 

Осыған байланысты сұрақ: 
Беріліп отырған әскери мүліктердің өз елімізде жасалған түрлері бар ма немесе басқа 

шетелден сатып алынған ба?  
Көмек ретінде берілген оқ-дәрілердің орнын елімізге қажетті көлемде толтыру керек 

болған жағдайда ол мәселе қалай іске асырылатын болады? Рақмет. 
 
ШПЕКБАЕВ Р.Н. Сұрағыңызға рақмет. 
Бұл кеңес заманынан қалған мүлік, ол қолдануға жарамды жағдайда сақталады. Ол 

нормативтен артық болғандықтан оның орнын толтыру қажет емес. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Руслан Нұртөлеуұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің хатшысы Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі. 
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

2021 жылғы 17 сәуірдегі Тәжікстан Республикасымен өтеусіз әскери-техникалық көмек 
көрсету туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобасы Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштері Жоғарғы Бас қолбасшысының 2020 жылғы Тәжікстан Республикасы 
Президентімен кездесуінің қорытындылары жөніндегі тапсырмасын іске асыру үшін 
ұсынылып отыр. 

Қазақстан Республикасының 2020 – 2030 жылдарға арналған сыртқы саясатының 
бағыттарына сәйкес өңірлік дипломатияның басымдықтарының бірі Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы елдерімен қауіпсіздік және жаңа сын-қатерлер мен қауіптерге қарсы әрекет 
жасау саласындағы өзара іс-қимыл болып табылады. 

Осылайша сыртқы саясат тұжырымдамасының ережелерін, Тәжікстанмен 
стратегиялық әріптестікті, сондай-ақ өтеусіз негізде әскери-техникалық көмек көрсетудің 
қалыптасқан тәжірибесін назарға ала отырып, заң жобасын қабылдаудың негізділігі мен 
өзектілік деңгейі жоғары деп бағаланады. 

Әріптестерімді заң жобасын қолдауға шақырамын. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұржан Нұрланбекұлы. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан Республикасының Үкіметі 

арасындағы өтеусіз әскери-техникалық көмек көрсету туралы келісімді ратификациялау 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2021 жылғы 25 қараша 

6 Стенографиялық есеп 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан 
Республикасының Үкіметі арасындағы тәжік-ауған шекарасына іргелес аудандарда 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуде әскери-техникалық жәрдем көрсету туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 
орынбасары Шпекбаев Руслан Нұртөлеуұлына беріледі. 

 
ШПЕКБАЕВ Р.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

назарларыңызға Тәжікстан Республикасымен тәжік-ауған шекарасына іргелес аудандарда 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуде әскери-техникалық жәрдем көрсету туралы үкіметаралық 
келісімді ратификациялау бойынша заң жобасы ұсынылады. 

Келісімге 2021 жылғы 12 шілдеде Қазақстан Республикасы Президентінің 
тапсырмасын және Тәжікстан тарапының әскери-техникалық көмек көрсету туралы сұрау 
салуын іске асыру мақсатында қол қойылды.  

Келісім Тәжікстан тарапына әскери мүлікті бір рет беруді көздейді. Оның атауы мен 
көлемі дипломатиялық арналар арқылы келісілді.  

Қазақстан тарапы әскери мүлікті Жамбыл облысының Отар станциясынан Душанбе 
қаласына дейін теміржол көлігімен жеткізуді қамтамасыз етіп, оған байланысты барлық 
шығынды өзі көтереді. 

Келісімге сәйкес Тәжікстан тарапы Қазақстаннан берілетін әскери мүлікті тек тәжік-
ауған шекарасына іргелес аудандарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қолдануға 
және оларды үшінші тарапқа бермеуге міндеттенеді. 

Келісім ағымдағы жылы Тәжікстанмен жасасқан әскери-техникалық жәрдем көрсету 
туралы екінші халықаралық шарт болып табылады. 

Тәжікстан Республикасына әскери мүлікті беру Қазақстан Республикасының 
жауынгерлік әзірлігі мен қорғаныс қабілетіне ықпал етпейтінін атап өту қажет. Өйткені бұл 
көмек Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ағымдағы жабдықтау қорының 
нормативінен тыс көрсетіледі. 

Орталық Азия өңіріне, оның ішінде Ауғанстаннан халықаралық коалиция әскерлерін 
шығарудан туындаған тұрақты қатер аясында Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы 
жауапкершілік аймағының оңтүстік бағытында қарулы күштердің қорғаныс әлеуетін 
объективті түрде шұғыл нығайту қажет. 

Заңды қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлуді талап етпейді, 
теріс әлеуметтік-экономикалық, құқықтық салдарға әкелмейді.  

Құрметті депутаттар, заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
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ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Руслан Нұртөлеуұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің хатшысы Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі. 
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Рақмет. 
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 

Тәжікстан Республикасының Үкіметі арасындағы 2021 жылғы 12 шілдеде жасалған 
келісімнің, тәжік-ауған шекарасының іргелес аудандарында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
әскери-техникалық жәрдемдесудің осы өңірдің қауіпсіздігін нығайту үшін маңызы жоғары. 

Келісім Орталық Азия кеңістігіндегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті қолдау 
саласындағы мемлекетіміздің сыртқы саяси ұстанымын қолдауға бағытталған және 
Қазақстан Республикасының шартқа отыру тәжірибесіне сүйеніп жасалған.  

Тәжікстанның Ауғанстанмен ортақ шекарасы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
елдерінің ішіндегі ең ұзыны, нақтылап айтқанда 1344 километр екенін ескере отырып 
көрсетілетін көмек сол аймақтағы жағдайға негізделген және уақытылы болып табылады. 

Құрметті депутаттар, заң жобасын қолдауды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұржан Нұрланбекұлы. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан Республикасының Үкіметі 

арасындағы тәжік-ауған шекарасына іргелес аудандарда қауіпсіздікті қамтамасыз етуде 
әскери-техникалық жәрдем көрсету туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бүгінгі қабылдаған келісімдер Орталық Азиядағы қауіпсіздікті 

нығайтуды көздейді. Алдағы уақытта бұл құжаттар көршілес елдермен өзара қарым-
қатынасты одан әрі арттыруға және әскери саладағы ынтымақтастықты дамытуға оң 
септігін тигізеді деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі төртінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
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Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде. Заң жобасы бірінші оқылымда қаралады.  

Заң жобасына біздің әріптестеріміз бастамашы болды. 
Баяндама жасау үшін сөз бастамашылардың атынан Қаржы және бюджет 

комитетінің мүшесі Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет. 
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер мен шақырылғандар! «Салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне және 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы Мемлекет басшысының «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің 
берік негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауында айтылған жекелеген тапсырмаларын 
және бизнес пен азаматтарды қолдау жөніндегі бастамаларды, көлеңкелі экономикаға 
қарсы іс-қимылға бағытталған салықтық әкімшілендіруді жақсарту жөніндегі шараларды 
іске асыру мақсатында әзірленді. 

Заң жобасы арқылы көзделген негізгі шараларға назар аударғым келеді.  
1. Ең төменгі жалақыны айлық есептік көрсеткішке ауыстыру жолымен оны есептік 

көрсеткіш ретінде пайдалануды алып тастау ұсынылады.  
Бұл жеке табыс салығы бойынша стандартты шегерімді және әлеуметтік салық 

бойынша ең төменгі салық салынатын базаны айқындауға қатысты болады. 
2. Шикізат экспортынан түскен валюталық түсімнің кемінде 50 пайызын шетел 

валютасынан теңгеге айырбастауды жүзеге асырған бизнес субъектілері тауарларды 
экспорттаған кезде 80 пайызға дейінгі мөлшерде қосылған құн салығын жақсартқан 
тәртіппен қайтару ұсынылады. Кәсіпкерлік субъектілерінің тізбесін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітеді. 

3. Салық кодексінде 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасында 
тауарлар мен қызметтер көрсететін шетелдік интернет-компаниялардың қосылған құн 
салығын тіркеу мен төлеудің жақсарту тәртібі көзделген. 

Осы компаниялардың қосылған құн салығын төлеуінің толықтығы мен 
уақыттылығын қамтамасыз ету мақсатында келесі шараларды іске асыруымыз керек: 

1) «merchant id» ұғымын енгізу;  
2) банктер мен төлем ұйымдарының мемлекеттік кірістер органдарына «merchant id» 

бойынша шетелдік интернет–компаниялардың пайдасына жеке тұлғалар жүзеге асырған 
төлемдер мен аударымдардың сомалары туралы ақпарат беру міндетін көздеу.  

Интернет арқылы сатылған тауарларға қосылған құн салығын салу бойынша. 
Жалпы, цифрлық салықты енгізу қазақстандық және шетелдік компаниялар үшін 

бәсекелестік жағдайларды теңестіруге көмектеседі. 
4. Отандық өндірушілер үшін акцизден кейінгі төлемді енгізу. 
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Бұл шара арақ өндірушілерді темекі өнімдері мен сыра өнімін өндірушілермен 
теңестіреді және отандық алкоголь өнімін қолдауға, сондай-ақ алкоголь өнімінің импортын 
тежеп ұстауға мүмкіндік береді. 

5. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап арнайы салық режимін және бірыңғай жиынтық 
төлемді қолдануға рұқсат етілген қызмет түрлерін қайта қарау ұсынылады. 

6. Автомобильдер бойынша көлік құралдарына салықты есептеуге қатысты. 
Осыған байланысты шағын және орта бизнестің шығындарын азайту үшін салық 

салу мақсатында шағын көлемді фургондарды 3,5 тоннадан аспайтын жүк салмағына қарай 
салық салу тәртібімен жүк автомобильдеріне жатқызу ұсынылады. 

7. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша халықаралық қатынаста 
жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын шетелдік автокөлік 
құралдарының жүріп өтуі үшін алым ставкасын 20 айлық есептік көрсеткіштен 30 айлық 
есептік көрсеткішке дейін арттыру. 

8. Тауар айналымының қадағалануы. 
Осы түзетулер Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген 

тауарларды қадағалау тетігі туралы келісімді іске асыруға мүмкіндік береді, онда «Тауарлар 
айналымының бақылануы» деген мемлекеттік бақылаудың өзге нысаны көзделеді. 

Осыған байланысты енгізілетін аталған жаңалық қадағалауға жататын тауарларды 
және ұлттық бақылау жүйелерін пайдалана отырып, осындай тауарлардың айналымына 
байланысты операцияларды есепке алуды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

9. Мобильді төлемдерді фискалдау. Пандемия кезінде сауда және қызмет көрсету 
саласындағы шағын және орта бизнес субъектілері кәсіпкерлік қызметте жеке тұлғалар 
арасындағы транзакцияларға арналған жедел мобильді аударымдарды барлық жерде 
пайдалана бастады. 

Бұл мәселені заңнамалық реттеу мақсатында: 
«мобильді төлемдер» түсінігін анықтау; 
мобильдік төлемдер арқылы тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу үшін 

есеп жасау кезінде онлайн-бақылау-касса машиналарын қолдануды заңдастыру; 
кәсіпкерлерді бизнесті жүргізуге арналған жеке шоттарды пайдалануға міндеттеу;  
банктерге мемлекеттік кірістер органдарына тиісті мәліметтерді беру ұсынылады. 
10. Салық заңнамасының тұрақтылығын енгізу мәселесін заңнамалық реттеу. 
Салық заңнамасының тұрақтылығы кез келген жобаларға, оның ішінде жер 

қойнауын пайдалануға 10 жыл ішінде инвестициялар салған жағдайда деңгейлес 
мониторингте тұрған, акцизделетін тауарларды өндіру жөніндегі қызметті жүзеге 
асырмайтын және арнаулы салық режимін қолданбайтын экспортқа бағдарланған 
(көмірсутекті пайдалы қазбалар мен мұнай өнімдерін экспорттаушыларды қоспағанда) 
тауар өндірушілерге ғана берілетін болады. 

Тұрақтылық кепілдіктері инвестор мен Қазақстан Республикасының Үкіметі 
арасында инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасу арқылы 10 жыл мерзімге 
берілетін болады. 

Тұтастай алғанда, ұсынылып отырған заң жобасы бизнес-ортаны дамыту, салықтық 
әкімшілендіруді оңайлату, сондай-ақ елдің одан әрі тұрақты әлеуметтік-экономикалық 
дамуы үшін қолайлы кәсіпкерлік ахуал мен жағдайларды жақсартуға бағытталған. 
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Қолдауларыңызды сұраймыз.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет, құрметті Төраға. 
Менің сұрағым Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне және 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне бағытталады.  
Салықты кәсіпкерлер мен жеке тұлғалар үшін түсінікті етіп дұрыс белгілеу, салық 

төлеу жүйесін оңтайландыру кәсіпкерлік қозғалыстың дамуына үлкен үлес қосып қана 
қоймай, өздеріне тиесілі салықтар мен төлемдерді уақытында төлеуіне қызмет етеді және 
көлеңкелі бизнес пен жемқорлықтың алдын алуға көмектеседі. Осы тұрғыдан алғанда 
бүгінгі талқыға түсіп отырған заң жобасын тұжырымдамалық негізде толық қолдаймын 
және заң жобасын әзірлеген әріптестерімізге рақмет айтамын.  

Сонымен қатар заң жобасында «Қосылған құн салығын төлеуші қосылған құн 
салығының бақылау шотын пайдаланған кезде қосылған құн салығының асып кетуін 
қайтару ерекшеліктері» деген 433-бапты алып тастау ұсынылады. Жалпы бұл норма кезінде 
еліміздегі көлеңкелі экономиканы төмендету бойынша іс-шаралардың аясында 
қабылданған болатын. 

Сұрақ: жоғарыдағы бап алынып тасталғаннан кейін қосылған құн салығының асып 
кетуін қайтару процестерінде не өзгереді? Көлеңкелі экономиканы төмендету бойынша 
қандай іс-шаралар атқарылуда және тиімділігі қандай? 

Салық кодексін қарап отырғаннан кейін соған байланысты екінші сұрақ бар.  
Екінші сұрақ. Президент 2019 жылы өз Жолдауында: «жалпы ішкі өнім мен халық 

табысының артуына қарамастан қоғамда мүліктік жіктелу үдерісі сақталып отыр, бұл 
алаңдатарлық фактор. Сондықтан оған ерекше назар аудару керек» деген болатын. 

Осыған байланысты халықаралық тәжірибеде бар көптеген елдерде сән-салтанатқа 
арнайы салық енгізу өте өзекті мәселе деп есептеймін. Бұл жерде қымбат элиталы 
жылжымайтын мүліктер, ұшақтар, яхталар, қымбат автокөліктер, зергерлік бұйымдар 
сияқты сән-салтанатты заттарға арнайы салық салу – салық салудың әділетті жүйесін 
қалыптастырады деп ойлаймын.  

Осыдан бір жыл бұрын сол кездегі Ұлттық экономика министріне сұрақ қойған 
кезде, ол осы бағытта жұмыс жасаймыз деген болатын. Бірақ Салық кодексінен оны көріп 
отырған жоқпыз.  

Осыған байланысты екі министрліктің пікірлері, көзқарастары қандай? Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрі Әмрин 

Азамат Кемеңгерұлы, жауап беріңіз.  
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ӘМРИН А.К. Құрметті Мұрат Бақтиярұлы, сұрақтың бірінші бөлігі салық 
әкімшілігіне жатады, сондықтан Марат Елеусізұлы жауап береді.  

Рұқсат етсеңіздер, мен көлеңкелі экономикамен күрес бойынша айта кетейін.  
Салық саясаты бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес Салық кодексінде қолма-

қол емес есеп жүргізуді ынталандыру шаралары көзделген. Мысалы, қолма-қол емес төлем 
қабылдаған жағдайда оңайлатылған декларацияны қолданудың шекті мөлшері жоғары 
болады.  

Келесі жылдан бастап шетелдік интернет компанияларына қосылған құн салығын 
салу бойынша норма қолданысқа енеді, яғни Google-ге салық енгізіледі.  

Бұдан басқа жаңа бөлшек салық режимі енгізілді, келесі жылдан бастап мобильді 
қосымшаны қолданатын жаңа арнаулы салық режимі енгізілетін болады, «салық төлеушінің 
паспорты» ұғымы енгізілетін болады.  

Бұл шаралар жоғары салық төлеушілердің салық мәдениетін қалыптастырады деп 
ойлаймыз. Жалпы біз осы жұмысты Қаржы министрлігімен бірлесіп тұрақты түрде атқарып 
жатырмыз.  

 
ТӨРАҒА. Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі Сұлтанғазиев Марат 

Елеусізұлы, нақтырақ жауап беріңіз. Нақты екі сұрақ қойылды, соған нақты түрде өзіңіздің 
жауабыңызды беріңіз.  

 
СҰЛТАНҒАЗИЕВ М.Е. Құрметті Мұрат Бақтиярұлы, сұрақтарыңызға рақмет. 
Бізде қосымша құн салығын қайтару бойынша тәртіп бұрыннан бері бар, 70 пайыз 

ірі салық төлеушілерге біз автоматты түрде қайтарамыз. Ал биылдан бастап 30 күннің 
ішінде тағы да өндірушілерге 50 пайыз автоматты түрде қайтарылатын болады.  

Бағанағы блокчейнге қатысты бақылау шотын пайдалану бойынша норма бірнеше 
жыл бойы өзімізде жұмыс істеді, бірақ оны тек алты салық төлеуші пайдаланды. Оларға 
90 миллион теңге ғана қайтарылды, себебі ол бизнеске де, салықты әкімшілендіруге де 
тиімділігін көрсетпеді. Өйткені бизнестің 12 пайыз салық төлейтін қосымша құн 
салығының сомасы сол бақылау шотында қалу керек, оны ол бизнес пайдалана алмайды, 
тек қана бюджетпен қарым-қатынаста ғана пайдалану мүмкіншілігі бар. Сол себептен 
тиімсіз болды.  

Ал көлеңкелі экономиканы азайту үшін Үкіметтің іс-қимыл шаралары бар, ол 
54 пункттен тұрады, оның 36 тармағы тағы да толтырылды. Осы соңғы үш жылда біз 
27 пайыздан 20 пайызға дейін көлеңкелі экономиканы төмендеттік. Оның ішінде біздің осы 
ақпараттық жүйелер мен электрондық шот-фактуралар өте тиімді болды, яғни электрондық 
шот-фактуралар барлық салық төлеушілерге 2019 жылдан бастап енгізілсе, біз 2019 жылдан 
бері «бір күндік компания» дейміз, «обнальная компания» дейміз, солардың  
1200-ін анықтадық. Олардың айналымы 3,2 триллион теңге болып есептелінеді. Оның 
есесіне 2019 жылы біз қосымша құн салығын 1,5 есе көп жинадық, осы әкімшілендірудің 
арқасында үш жылда 2 триллион теңге бюджетке түсті. Ал қолма-қол ақшаны көлеңкелі 
экономикаға шығару 2019 жылы 35 пайызға азайды, 2020 жылы 37 пайызға азайды, биыл 
тағы да 3 пайызға азайып жатыр. Рақмет. 
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ТӨРАҒА. Екінші сұраққа жауап беріңіз. Сән-салтанатқа арналған тауарларға 
қатысты салықты көбейту мәселесіне сіздердің позицияларыңыз қандай?  

 
СҰЛТАНҒАЗИЕВ М.Е. Біз оған салықты қарастырып жатырмыз, бизнеспен 

ақылдасу жұмыстары жүріп жатыр, келесі жылы Үкіметтің жобасымен енгізілетін болады.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Слово предоставляется депутату Булавкиной Ольге Александровне. 
 
БУЛАВКИНА О.А. Спасибо, уважаемый Маулен Сагатханович. 
Мой вопрос адресован представителям министерств финансов и национальной 

экономики. 
Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года расширить виды деятельности, 

по которым не будет применяться специальный налоговый режим и осуществляться уплата 
единого совокупного платежа. Эти поправки внесены в статьи 683 и 774 Налогового 
кодекса. 

Хотелось бы отметить, что оба этих режима предусматривают упрощенный порядок 
взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса с налоговыми органами, а также 
уплаты отдельных видов налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

В этой связи возникают следующие вопросы. 
1. Какое количество субъектов малого и среднего бизнеса подпадает под 

предстоящие изменения, проводился ли вашими министерствами соответствующий 
анализ? 

2. Не ухудшают ли предлагаемые изменения положения отдельных субъектов 
малого и среднего бизнеса? Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Азамат Кемеңгерұлы, жауап беріңіз. 
 
ӘМРИН А.К. Уважаемая Ольга Александровна, спасибо за вопросы. 
Министерствами такой анализ, безусловно, проводился. Именно на основе анализа 

налоговой практики были предложены данные нормы. Если брать в общем, это затронет 
порядка 18 тысяч налогоплательщиков.  

В рамках рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы этот вопрос 
обсуждался. Если посмотреть виды деятельности, то это страховая деятельность, 
консультационные услуги, финансовая деятельность, маркетинговые услуги, сдача в 
аренду, субаренду мест на рынках. То есть это те виды деятельности, которые имеют 
потенциально высокий доход. Поэтому, на наш взгляд, их нельзя приравнивать к 
микробизнесу, который может применять налоговый режим, как единый совокупный 
платеж, специальный налоговый режим. Например, для единого совокупного платежа 
порог 286 тысяч тенге. А такой вид деятельности, как сдача мест на рынках, доход намного 
больше.  
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Кроме того, одним из критериев применения единого совокупного платежа является 
то, что эти услуги осуществляются только физическим лицам. Поэтому эти виды 
деятельности были предложены к исключению.  

Что касается ухудшения положения налогоплательщиков. Действительно, у данной 
категории нагрузка будет выше. Но я хочу сказать, что добросовестный бизнес, который 
сейчас работает в общеустановленном режиме, поддерживает это, потому что мы создаем 
равные конкурентные условия для них. Это первое. 

Второе. Норма будет введена с 2023 года. Налоговый кодекс защищает в таких 
случаях налогоплательщиков. Вы знаете, что согласно статье 3 Налогового кодекса 
ухудшающие нормы должны быть введены до 1 июля, введены через год. Кроме того, эти 
нормы обратной силы не имеют. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Марат Елеусізұлы, жауап берсеңіз. 
 
СҰЛТАНҒАЗИЕВ М.Е. В целом позиция изложена. Хочу добавить только лишь 

примеры. Почему именно маркетинг? Потому что там работают квалифицированные 
специалисты, это достаточно высокодоходный бизнес. В то же время аренда имущества 
является пассивным доходом, никаких усилий прилагать не нужно, это все услуги, которые 
оказываются субъектам бизнеса, а не потребителям напрямую. 

Например, два рынка в Алматы. Один работает, используя именно систему 
упрощенного налогообложения, когда владелец рынка сдает шести арендаторам, те 
арендаторы дальше сдают в субаренду, в итоге порядка 800 человек на одном рынке сдают 
друг другу в аренду, при этом никто торговлей не занимается. Это лишь оптимизация 
налогообложения, вместо 10 процентов уплачивается 3 процента. А сейчас мораторий, 
вообще ничего не уплачивается.  

А другой рынок работает в общеустановленном режиме и сдает в аренду напрямую 
продавцам, соответственно, встает на учет по НДС, платит КПН, у него совсем другая 
нагрузка. А спецрежимы призваны не то, чтобы оптимизировать налогообложение в целом, 
любой режим должен справедливо использовать налогообложение. При этом из-за того, что 
есть такой режим в целом, мы думаем, что он высокодоходный, пассивные доходы не 
нужно облагать в рамках спецрежима. При этом 90 процентов арендодателей, которые 
являются квартиросдатчиками, в этот перечень не войдут. Это касается только торговых 
рынков, торговых объектов.  

Мы ожидаем порядка 14 миллиардов тенге дополнительных платежей. Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Ғұмар Ислямұлы. Орныңызға отырыңыз. 
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Осы заң жобасын комитеттерде қараған кезде әріптестерімізден талай күрделі 

ұсыныстар түсті, бірақ уақыттың тығыздығына байланысты біздер оны мына заңның ішіне 
кіргізе алмай отырмыз. Үкімет тарапынан Ұлттық экономика министрі, Қаржы министрі 
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келе жатқан заң жобасының үкіметтік вариантында осы мәселені қараймыз, талқылаймыз, 
сізбен бірге ақылдасамыз деп соның бәрін мойындап, өздеріне алып отыр. 

  
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Слово для содоклада предоставляется члену Комитета по финансам и бюджету 

Карплюку Сергею Алексеевичу. 
 
КАРПЛЮК С.А. Уважаемый Маулен Сагатханович! Уважаемые коллеги и 

приглашенные! Об основных целях, задачах и концептуальных моментах 
рассматриваемого законопроекта подробно рассказал в своем докладе наш коллега 
Дюсембаев Гумар Ислямович. 

В целом законопроект направлен на поддержку граждан, бизнес-сообщества, а также 
на противодействие теневой экономике за счет улучшения налогового администрирования. 

В целях поддержки бизнеса и граждан законопроектом также предусматривается: 
ввести паспорт налогоплательщика, представляющий собой информационную карту 

субъекта предпринимательства, содержащуюся в QR-коде. Данное новшество вводится в 
целях защиты прав потребителей и усиления контроля со стороны общественности; 

предоставлять рассрочку по уплате налогов на срок более одного года только под 
залог недвижимости или под гарантию банка;  

ввести ограничение на принятие в качестве залога единственного жилья 
физического лица или индивидуального предпринимателя;  

с 1 января 2021 года распространить льготу по освобождению от уплаты КПН и ИПН 
на лиц, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального 
мобильного приложения; 

с 1 января 2022 года предоставить кредитным товариществам по аналогии с 
организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, право на вычет суммы 
расходов по созданию провизий; 

упростить прекращение деятельности плательщиков НДС, не осуществлявших 
финансово-хозяйственной деятельности, через камеральный контроль без ликвидационной 
налоговой проверки.  

По вышеуказанному законопроекту комитетом проведены заседания рабочей 
группы, комитета и расширенное заседание комитета.  

От постоянных комитетов Сената по концепции законопроекта замечаний и 
предложений не поступило.  

С учетом вышеизложенного, уважаемые коллеги, Комитет по финансам и бюджету, 
руководствуясь пунктом 58 Регламента Сената, рекомендует одобрить в первом чтении 
проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». 
Спасибо. 

  
ТӨРАҒА. Спасибо, Сергей Алексеевич. 
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Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Орынбеков Бекболат Серікбекұлына беріледі. 
 
ОРЫНБЕКОВ Б.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер! Сенаттың алдыңғы отырысында «2022 – 2024 жылдарға 

арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
қаралып, республикалық бюджеттің шығындары оның кірістерінен көбейгені өздеріңізге 
белгілі. Аталған бюджетті толықтыру және Мемлекет басшысының жекелеген 
тапсырмаларын іске асыру мақсатында Үкіметтің пәрменді шараларды іске асыру 
қажеттілігі орын алып отыр.  

Осыған байланысты Парламент депутаттарының бастамасымен еліміздің салық 
базасын ұлғайтуға және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимылға бағытталған салықтық 
әкімшілендіруді жетілдіру бойынша қолданыстағы Салық кодексіне бірқатар өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілуде. 

Атап айтқанда: 
мобильдік қосымшалар арқылы жеке тұлғаларға салық міндеттемелері туралы 

мәліметтерді жіберу;  
Google салығын әкімшілендіру үшін қосымша деректерді енгізу; 
Қазақстан Республикасының аумағына кіргені немесе аумағынан кеткені үшін 

шетелдік автокөлік құралдарына алым мөлшерлемесін ұлғайту; 
арнайы салық режимінен және бірыңғай жиынтық төлемінен кейбір қызмет түрлерін 

алып тастау;  
эмиссия үшін төлемақы бойынша салық міндеттемесін орындау мәселесіне 

тексерулер жүргізу құзыретін Мемлекеттік кірістер комитетіне беру;  
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік органдарға 

салықтық әкімшілендіру мақсатында төлеушінің орналасқан жері және төлемақы салу 
объектілері туралы мәліметтерді беру. 

Құрметті әріптестер, жоғарыда айтылғанды ескере келе аталған заң жобасын 
қолдаймын және сіздерді де қолдауға шақырамын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексіне және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін қолданысқа енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды.  
Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Слово предоставляется Перепечиной Ольге Валентиновне. 
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ПЕРЕПЕЧИНА О.В. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметтi әріптестер! Прошу 

внести в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания Сената рассмотрение 
законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон 
Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» во втором чтении. 
Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе бойынша комитеттің 

отырысын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 
 
ҮЗІЛІС. 
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар, тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Жұмысымызды 

жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген «Салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне 
(Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қараймыз. 

Слово по данному вопросу предоставляется члену Комитета по финансам и бюджету 
Карплюку Сергею Алексеевичу. 

 
КАРПЛЮК С.А. Спасибо. 
Уважаемый Маулен Сагатханович! Уважаемые коллеги и приглашенные! Проект 

Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и 
Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» рассмотрен на 
заседании Сената и одобрен в первом чтении.  
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Как отмечалось, законопроект направлен на исполнение отдельных поручений 
Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года, 
а также инициатив по поддержке бизнеса и граждан. 

Реализация предлагаемых норм законопроекта обеспечит:  
эффективное интеграционное взаимодействие между государственными органами 

государств – членов Евразийского экономического союза; 
противодействие незаконному обороту товаров; 
вывод из тени платежей по мобильным переводам для оплаты товаров, работ и услуг 

в предпринимательской деятельности; 
повышение уровня информированности налогоплательщиков о своих налоговых 

обязательствах; 
снижение финансовых затрат для субъектов малого и среднего бизнеса, которые 

используют в предпринимательской деятельности малые грузовые транспортные средства.  
По данному законопроекту от постоянных комитетов Сената замечаний и 

предложений не поступило.  
С учетом вышеизложенного Комитет по финансам и бюджету в соответствии с 

пунктом 4 статьи 61 Конституции Республики Казахстан рекомендует принять Закон 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и 
Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», одобренный 
Мажилисом Парламента. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо, Сергей Алексеевич. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бірінші оқылымда талқыланды. Тағы да 

талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) 
қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бүгін қабылданған заң Мемлекет басшысының Жолдауында 

жарияланған жекелеген бастамаларды іске асыруға арналған. Соған сәйкес ең төменгі 
жалақыны салықтық есептік көрсеткіш ретінде қолдану жүргізілмейді. Сонымен қатар 
құжатта экспорттаушыларды валюталық табысты ішкі валюта нарығына сату үшін 
ынталандыруға бағытталған ережелер көзделген. Заңда бизнес пен азаматтардың 
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құқықтарын қорғайтын және салықтық әкімшілендіруді одан әрі жақсартатын нормалар да 
бар. 

Жалпы, қабылданған заң қолайлы бизнес-орта мен инвестициялық ахуалды 
қалыптастыруға ықпал етеді және отандық тауар өндірушілерді қолдауға үлесін қосады деп 
сенеміз. Сондай-ақ жеке тұлғалар мен кәсіпкерлер үшін салықтар мен төлемдер төлеуді 
жеңілдетеді. 

Заңды әзірлеуге бастамашы болған әріптестерімізге алғысымызды білдіреміз. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. 
Құрметті әріптестер, депутаттық сауалдар бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. 

Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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