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Отырысты Қаржы және бюджет комитетінің төрайымы 
О.В. ПЕРЕПЕЧИНА жүргізді.

ТӨРАЙЫМ. Қайырлы күн, құрметті депутаттар мен шақырылғандар! 
Кворум бар. Комитеттің кеңейтілген отырысын бастауды ұсынамын. 

Күн тәртібі алдарыңызда. Күн тәртібінде бір мәселе қаралады. 
Қандай ұсыныстарыңыз бар? 

ОРНЫНАН. Қарсылық жоқ.
ТӨРАЙЫМ. Қарсылық болмаса, бекітеміз.
«2006 жылғы 6 қарашадағы Қазақстан Республикасының Үкіметі 

мен Армения Республикасының Үкіметі арасындағы табыс пен мүлікке 
салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау 
және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенция және оған 
Хаттама шеңберінде Қазақстан Республикасының және Армения 
Республикасының уәкілетті органдары берген резиденттікті растайтын 
ресми құжаттарды тану тәртібі туралы ноталар алмасу нысанындағы 
келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын қараймыз. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Қаржы вице-
министрі Қанат Ескендірұлы Баеділовке беріледі. 

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Құрметті Ольга Валентиновна, құрметті 
депутаттар! Екіжақты экономикалық, сауда және инвестициялық 
ынтымақтастықты дамыту және нығайту мақсатында сіздердің 
назарларыңызға «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Армения 
Республикасының Үкіметі арасындағы табыс салығы мен салық салудан 
жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға және оның 2006 жылғы 6 
қарашадағы Хаттамасына сәйкес Қазақстан Республикасының және 
Армения Республикасының уәкілетті органдары берген резиденттікті 
растайтын ресми құжаттарды тану тәртібі туралы ноталармен алмасу 
түріндегі келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы ұсынылып отыр.

Келісімшарт екі жақты халықаралық келісім болып табылады және 
Қазақстан Республикасы мен Армения Республикасының уәкілетті 
органдары берген резиденттікті растайтын ресми құжаттарды тану тәртібін 
жеңілдету мақсатында жасалып отыр.

Бұл рәсім екі мемлекеттің салық төлеушілеріне апостиль 
қойылмаған резиденттік-сертификатын салық агентіне ұсынуға мүмкіндік 
береді.
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Сонымен қатар бұл рәсім ретроспективті түрде 2012 жылдың 1-
қаңтарынан қолданылатын болады. Мұндай ретроспективтік екі 
мемлекеттің салық төлеушілеріне қосарланған салық салу қаупін 
болдырмауға мүмкіндік береді.

Келісімді орындау үшін мемлекеттік бюджеттен қаржылық 
шығындар талап етілмейді.

Сіздерден осы келісімді ратификациялау туралы оң шешім 
қабылдауларыңызды сұраймын.

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАЙЫМ. Рақмет.
Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАЙЫМ. Пожалуйста, Бактыбай Акбердыевич.
ШЕЛПЕКОВ Б.А. Осы қабылданып жатқан заң Армениядан келіп 

жатқан көліктерге әсері бар ма? Бұл бірінші мәселе.
Екінші мәселе. Келешекте сондай мәселелерді реттеуге бұның 

қатысы бар ма? 
БАЕДІЛОВ Қ.Е. Сұрағыңызға рақмет. Бүгінгі қаралып отырған 

келісімнің Армениядан келіп жатқан машиналар туралы елімізде туындап 
отырған мәселелерді шешуге ешқандай қатысы жоқ, болашақта да қатысы 
болмайды. Өйткені бұл екі елдің бизнестерінің ортасында жүретін қағазды 
ратификациялау туралы мәселені шешеді. Ал Армениядан алып келетін 
машиналарды жеке тұлғалар алып келіп жатыр, сондықтан бұл келісімнің 
оларға қатысы жоқ. Рақмет.

ТӨРАЙЫМ. Пожалуйста, Нурлан Наурызович.
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Канат Ескендирович, почему такой порядок 

принят для ратификации? В чем разница между ратификацией соглашения 
и формой обмена нотами? 

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Конечно, это самый облегченный путь. Мы 
решили так, обе стороны договорились. На самом деле между двумя 
странами есть Конвенция об избежании двойного налогообложения, 
можно было бы в конвенцию внести изменения, однако это долгий путь. 
Согласование обеих сторон занимает определенное время, поэтому мы 
выбрали самый кратчайший путь. Спасибо. 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
БАЕДІЛОВ Қ.Е. Впредь будем практиковать. Сейчас этот порядок 

мы упростили с Россией, на подходе с Арменией и Беларусью. С 
Беларусью мы через конвенцию пошли. По обоюдному согласованию 
решили так. 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Это в рамках Содружества Независимых 
Государств? 

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Пока в рамках Содружества Независимых 
Государств. 

ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Ваша инициатива? 
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БАЕДІЛОВ Қ.Е. Да, наша инициатива. 
ТӨРАЙЫМ. Пожалуйста, Ербулат Рахметович.
МҰҚАЕВ Е.Р. Қанеке, екі жақ та апостильден бас тартып отыр ғой. 

Бұл қандай жеңілдік береді, ертең екі жақтан салық салғанда бұл 
ауырлатпай ма?

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Жаңа баяндамамда айтып кеттім, біріншіден, бұл 
мемлекет тарапынан екі елдің салық төлеушілеріне жасалып отырған 
қамқорлық. 

Бүгінгі таңда апостиль алу үшін біздің салық төлеуші Арменияға 
барып қызмет көрсетсе, сол көрсетілген қызметтен Армения жағы ақша 
төлеген кезде, егер резиденттікті растайтын сертификат болмаса, олар 
корпоративный подоходный налогты ұстап қалады. Соны ұстамау үшін 
біздің салық төлеушілер соларға апостильденген сертификат апарады. Біз 
анализ жасадық, апостиль алу үшін ол өзінің белгілі уақытын жоғалтады: 
арыз береді, одан районның салық органдары сертификат шығарады, 
сосын оған келесі күні бастық қол қояды, келешекте апостиль жасайды, 
көп уақыт кетіп қалады. Сондықтан салық төлеушілер по кабинетам не 
бегал, поэтому упростили.

МҰҚАЕВ Е.Р. Жеңілдік беріп отыр ғой.
БАЕДІЛОВ Қ.Е. Иә, жеңілдік беріп отыр.
ТӨРАЙЫМ. Спасибо.
Канат Ескендирович, от Редакционно-издательского отдела 

Аппарата Сената поступило заключение по данному законопроекту. Была 
отмечена неаутентичность перевода данного документа на 
государственный язык. Что сделано по этому вопросу? В рамках рабочей 
группы мы с вами рассматривали. 

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Ответит начальник управления Нурпеисов. 
НҰРПЕЙІСОВ А. На текущий момент перевод осуществлен 

корректный, аутентичный. Сегодняшним днем он зайдет в Сенат. На 
текущий момент у нас на руках есть, остались только формальности, 
внести через Канцелярию в Сенат.

ТӨРАЙЫМ. Хорошо, мы ждем этот документ. 
Больше вопросов нет, уважаемые коллеги? 
ОРНЫНАН. Нет. 
ТӨРАЙЫМ. Уважаемые коллеги, на ваше рассмотрение вынесен 

проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения в 
форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, 
подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами 
Республики Казахстан и Республики Армения в рамках Конвенции между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 
Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на 
имущество и Протокола к нему от 6 ноября 2006 года».
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Данное соглашение предусматривает упрощенный порядок 
применения и использования документов, подтверждающих резидентство. 
Так как Республика Армения и Республика Казахстан являются странами –
участницами Гаагской конвенции, у резидентов обоих государств на 
данный момент существует обязанность в апостилировании документов, 
подтверждающих резидентство. После принятия данного соглашения 
данная процедура не требуется. 

Таким образом, резиденты обоих государств могут избежать 
всевозможных проволочек со стороны государственных органов и затрат 
на апостилирование. 

На территории Республики Казахстан у нас зарегистрировано 42 
юридических лица с армянским участием. За истекшие пять лет 
юридическими лицами – резидентами Республики Армения оказано услуг 
на территории Республики Казахстан на сумму 361 миллион тенге. 
Поступило в бюджет КПН на сумму 56 миллионов тенге, освобождено от 
налогообложения согласно положениям международного договора на 
сумму 135 миллионов тенге.

Республика Казахстан и Республика Армения являются членами 
ЕАЭС. Так, за 2019 год товарооборот между двумя государствами 
составил 16 миллионов долларов, что по сравнению с 2018 годом больше 
на 2 миллиона долларов. 

Данный законопроект также будет способствовать дальнейшему 
привлечению инвестиций в нашу страну. 

От комитетов Сената замечаний и предложений по данному 
законопроекту не поступило. Предлагаю поддержать данный законопроект 
и внести его на заседание Сената для обсуждения. 

Будут ли другие предложения? 
ОРНЫНАН. Нет. 
ТӨРАЙЫМ. Поддерживаем. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы жан-жақты талқыланды. Заң 

жобасы бойынша Сенат комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар түскен 
жоқ. Осы заң жобасын қабылдау туралы комитет қорытындысын бекітіп, 
оны Сенат отырысына талқылауға жіберуді ұсынамын. 

Возражений нет? 
ОРНЫНАН. Нет.
ТӨРАЙЫМ. Шешім қабылданды. Решение принято. 
Осы мәселе бойынша Сенат отырысына Қазақстан Республикасы 

Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қаржы министрі Әлихан 
Асханұлы Смайылов баяндама жасайды. Ал комитет атынан мен қосымша 
баяндама жасаймын.

Сенат отырысына Қаржы вице-министрі Қанат Ескендірұлы 
Баеділов шақырылады.

Есть ли необходимость пригласить других ответственных лиц?
ОРНЫНАН. Нет.
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ТӨРАЙЫМ. Если других предложений нет, всем спасибо за 
участие. Объявляю расширенное заседание комитета закрытым. 

Рақмет. Сау болыңыздар.

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.

Қаржы және бюджет 
комитетінің төрайымы О. Перепечина 

ШЖҚ-дағы  «Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету  басқармасының инженерлік      
орталығы» РМК директоры                                     А. Құсайынов
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