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15.06.2020 жыл 
                            сағ.09:30, 501-бөлме 

30.01.2018 жыл 
                             сағ.11:30, 214 бөлме 

Төрағалық еткен: Комитет төрағасы – М.А.Құл-Мұхаммед

Қатысқандар: Комитет мүшелері: Т.Т.Мұқашев, Қ.П.Қожамжаров, 
Т.Мұсабаев, Н.Н.Нұрсипатов, Д.Нұржігітова және Аппарат қызметкерлері. 

Қатыспағандар: жоқ

Шақырылғандар: Өксікбаев Омархан Нұртайұлы - Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;  Бектенов Олжас Абайұлы - 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі басшысының бірінші 
орынбасары; Рау Альберт Павлович - Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің депутаты; Симонов Сергей Анатольевич - Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты.

Комитет отырысының КҮН ТӘРТІБІ:

1. «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  
жобасы жөнінде 

О проекте 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)»

Баяндамашы: Рау Альберт Павлович - Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты 

Қосымша баяндамашы: Құл-Мұхаммед Мұхтар Абрарұлы - 
Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы
          Қабылданған шешім: Бас комитетке ескертпелерсіз қорытынды 
жолдансын.



2. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам аудиторской деятельности».

Баяндамашы: Өксікбаев Омархан Нұртайұлы - Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты 

Қосымша баяндамашы: Мұқашев Төлеубек Төлеуұлы - Халықаралық 
қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің хатшысы
          Қабылданған шешім: Бас комитетке ескертпелерсіз қорытынды 
жолдансын.

3. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
шетел валютасындағы ипотекалық қарыздар және көрсетілетін төлем 
қызметтері нарығының субъектілерін реттеуді жетілдіру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования 
регулирования субъектов рынка платежных услуг» 

Баяндамашы: Симонов Сергей Анатольевич - Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты 

Қосымша баяндамашы: Нұржігітова Дана Өмірбайқызы - 
Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі
          Қабылданған шешім: Бас комитетке ескертпелерсіз қорытынды 
жолдансын.

4. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам противодействия коррупции» 

Баяндамашы: Қабдула Шыңғыс Қайыпұлы - Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес агенттігі басшысының орынбасары

Қосымша баяндамашы: Қожамжаров Қайрат Пернешұлы - 
Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі 



          Қабылданған шешім: Бас комитетке ескертпелерсіз қорытынды 
жолдансын.

Отырыстың стенограммасы тіркелді. 

Комитет төрағасы М.А. Құл-Мұхаммед


