«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша
салыстырма кесте
р/с
№

1

Құрылымдық
элемент

Заңнамалық актінің
редакциясы

Жобаның редакциясы

Ұсынылып отырған
өзгерістің немесе
толықтырудың редакциясы

Өзгерістің немесе
толықтырудың
авторы және оның
негіздемесі

2

3

4

5

6

Бас
комитеттің
шешімі.
Негіздеме
(қабылданбаған
жағдайда)
7

Қаржы және
бюджет комитеті

Қабылданды

2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі
1.

Жобаның 1бабының 1)
тармақшасы

62-бап.
Ескіру
мерзiмінiң
өтуiне
байланысты әкiмшiлiк
жауаптылықтан босату
...
3. Созылып кеткен
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық
кезiнде,
сондай-ақ
бюджеттiк
қатынастар саласында

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

Жобаның 1-бабында:
жобаның
1-бабының
бірінші
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
өзгеріс
орыс
тіліндегі
мәтінге
енгізіледі,
қазақ
тіліндегі мәтін өзгермейді;
1) тармақшада:

Заң техникасы.

қоғамның
және
мемлекеттiң
заңмен
қорғалатын
мүдделерiне
қол
сұғылатын
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық
жасаған кезде тұлға
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық анықталған
күннен бастап екi ай
өткеннен
кейін
әкiмшiлiк
жауаптылыққа
тартылуға жатпайды.
Қаржы саласында
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық
жасаған
кезде тұлға әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық
жасалған күннен бастап
үш
жылдан
кешiктiрiлмей
әкiмшiлiк
жауаптылыққа
тартылуға
жатады,
бiрақ әкiмшiлiк құқық
бұзушылық анықталған
күннен бастап екi ай
өткеннен
кейін
әкiмшiлiк
жауаптылыққа
тартылмайды.
Жоқ

1) 62-баптың үшінші
бөлігі
мынадай
мазмұндағы
үшінші
абзацпен
толықтырылсын:
...

«62-баптың үшінші бөлігі
мынадай
мазмұндағы
үшінші абзацпен» деген
сөздер «62-баптың үшінші
бөлігі мынадай мазмұндағы
үшінші абзацпен» деген
сөздермен ауыстырылсын.

Заң техникасы.
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...
2.

Жобаның 1бабының 1)
тармақшасы

62-бап.
Ескіру
мерзiмінiң
өтуiне
байланысты әкiмшiлiк
жауаптылықтан босату
...
3. Созылып кеткен
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық
кезiнде,
сондай-ақ
бюджеттiк
қатынастар саласында
қоғамның
және
мемлекеттiң
заңмен
қорғалатын
мүдделерiне
қол
сұғылатын
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық
жасаған кезде тұлға
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық анықталған
күннен бастап екi ай
өткеннен
кейін
әкiмшiлiк
жауаптылыққа
тартылуға жатпайды.
Қаржы саласында
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық
жасаған
кезде тұлға әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық
жасалған күннен бастап
үш
жылдан

...
1) 62-баптың үшінші
бөлігі
мынадай
мазмұндағы
үшінші
абзацпен
толықтырылсын:
«Қылмыстық
жолмен алынған ақшаға
және (немесе) өзге де
мүлікке
заңдастыру
(жылыстату) жасағаны
үшін
заңды
тұлға
әкімшілік
құқық
бұзушылық
жасалған
күннен бастап үш жылдан
кешіктірілмей әкімшілік
жауаптылыққа тартылуға
жатады.»;

Жобаның
1-бабы
1)
Депутат
Қабылтармақшасының
екінші
С.А. Симонов
данды
абзацындағы «Қылмыстық
Заң жобасының 1жолмен алынған ақшаға
және (немесе) өзге де бабы 2) тармақшасының
мүлікке
заңдастыру екінші абзацына сәйкес
(жылыстату)» деген сөздер келтіру.
«Қылмыстық
жолмен
алынған
кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға) алып келген,
ақшамен және (немесе) өзге
де мүлікпен операциялар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;».

3

кешiктiрiлмей
әкiмшiлiк
жауаптылыққа
тартылуға
жатады,
бiрақ әкiмшiлiк құқық
бұзушылық анықталған
күннен бастап екi ай
өткеннен
кейін
әкiмшiлiк
жауаптылыққа
тартылмайды.
Жоқ
...
3.

Жобаның 1бабы жаңа 2)
тармақшасы

214-бап. Қазақстан
Республикасының
жолмен
қылмыстық
алынған
кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл
туралы
заңнамасын бұзу
...
Жоқ
...

Жоқ

Жобаның 1-бабы мынадай
мазмұндағы
жаңа
2)
тармақшамен
толықтырылсын:
«2) 214-бап мынадай
мазмұндағы
3-1-бөлікпен
толықтырылсын:
«3-1. Қаржы мониторингі
жөніндегі
уәкілетті
органның
сұрау
салуы
бойынша
заңды
тұлғалардың «Қылмыстық
жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы ісқимыл туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 12-

Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне қылмыстық
жолмен
алынған
кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл
мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
жобасымен КЖ / ТҚҚІ
4

3-бабының
4-тармағында
көзделген
ақпаратты,
мәліметтер мен құжаттарды
бермеуі, уақтылы бермеуі шағын
кәсіпкерлік
субъектілеріне,
коммерциялық
емес
ұйымдарға – сексен, орта
кәсіпкерлік субъектілеріне –
екі жүз, ірі кәсіпкерлік
субъектілеріне
үш
жүз
айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінде айыппұл салуға
әкеп соғады.».

туралы Заңға 12-3-бап
енгізіледі.
Осы бапқа сәйкес
заңды тұлғаларға және
заңды тұлға құрмайтын
шетелдік
ұйымдарға
өздерінің
бенефициарлық меншік
иелері туралы ақпарат
жинау, сондай-ақ қаржы
мониторингі жөніндегі
уәкілетті
органның
сұрау салуы бойынша
тиісті
ақпаратты,
мәліметтер
мен
құжаттарды беру міндеті
жүктеледі.
Сонымен
бірге,
мұндай міндет ӘҚБтКде арнайы құрамның
болмауына байланысты
АПК-да
белгіленген
тәртіппен талап қою
арқылы ғана қамтамасыз
етілуі мүмкін.
Өз
кезегінде,
азаматтық іс жүргізу
заңнамасын
орындау
тетіктері
әкімшілік
жауапкершілікке тарту
үшін қажетті кезеңмен
салыстырғанда
едәуір
ұзақ уақытты алады.
5

Баяндалғанға
байланысты ӘҚБтК-не
арнайы құрамды енгізу
ұсынылады.
4.

Жобаның 1бабының 2)
тармақшасы

Жоқ

2)
мынадай
мазмұндағы 214-1-баппен
толықтырылсын:
«214-1
бап.
Қылмыстық
жолмен
алынған
кірістерді
заңдастыруға
алып
келген ақшамен және
(немесе) өзге де мүлікпен
операция жасау
Заңды тұлғаның жеке
тұлға
үшін
көрінеу
қылмыстық
жолмен
алынған ақшамен және
(немесе) өзге де мүлікпен
аталған ақшаны және
(немесе) өзге де мүлікті
иеленуге,
пайдалануға
немесе оған билік етуге
заңды түрде беруге алып
келген операция жасауы шағын
кәсіпкерлік
субъектілеріне
(дара
кәсіпкерлерді
қоспағанда),
коммерциялық
емес
ұйымдарға – жеті жүз елу,
орта
кәсіпкерлік

Жобаның 1-бабының
тармақшасында:

2)

Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

Нақтылаушы
екінші
абзац
«заңдастыруға» деген сөзден редакция.
кейін «(жылыстатуға)» деген
сөзбен толықтырылсын;

үшінші абзацта:
«жеке тұлға», «операция»
деген сөздер тиісінше «жеке
тұлғасы», «операцияны осы
заңды тұлғаның» деген
сөздермен ауыстырылсын;

төртінші абзацта:
«(дара
кәсіпкерлерді
қоспағанда)» деген сөздер
алып тасталсын;

Редакциялық түзету.

Редакциялық түзету.
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субъектілеріне
(дара
кәсіпкерлерді
қоспағанда) – бір мың, ірі
кәсіпкерлік
субъектілеріне
(дара
кәсіпкерлерді қоспағанда)
– үш мың айлық есептік
көрсеткіш
мөлшерінде
айыппұл салуға алып
келеді.
Ескертпе. Осы бапта
жеке тұлға деп заңды
тұлғада ұйымдық-өкімдік
немесе
әкімшілікшаруашылық міндеттерді
тұрақты, уақытша не
арнайы
өкілеттік
бойынша
орындайтын
адамды немесе Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
немесе
заңды
тұлғаның
жарғысына
сәйкес
ақшамен және (немесе)
өзге де мүлікпен операция
жасауға құқығы бар заңды
тұлғаның
қызметкерін
немесе
«Қылмыстық
жолмен
алынған
кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы

«үш» деген сөз «екі» деген
сөзбен ауыстырылсын;

Қазақстан
Республикасының
Әкімшілік
құқық
бесінші және алтыншы бұзушылық
туралы
абзацтар мынадай редакцияда Кодексінің 44-бабының
жазылсын:
екінші бөлігіне сәйкес
«Ескертпелер.
келтіру;
1. Осы бапта жеке тұлға
деп осы баптың бірінші
абзацында аталған заңды
тұлғада тұрақты, уақытша не
арнайы өкілеттік бойынша
Редакциялық түзету.
ұйымдастырушылық-өкімдік
немесе
әкімшілікшаруашылық функцияларды
жүзеге асыратын адамды
немесе
осындай
заңды
тұлғаның
Қазақстан
Республикасының заңдарына
Редакциялық түзету.
немесе
заңды
тұлғаның
жарғысына сәйкес ақшамен
және
(немесе)
өзге
де
мүлікпен операциялар жасау
Қазақстан
құқығына ие қызметкерін Республикасы
немесе
осындай
заңды Конституциясының 61тұлғаның
«Қылмыстық бабының 3-тармағына
жолмен алынған кірістерді сәйкес.
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іс-қимыл
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 1-бабының 3)
тармақшасында
айқындалған тиісті заңды
тұлғаның бенефициарлық
меншік
иесін
түсіну
керек.»;

5.

Жобаның 1бабының 3)
тармақшасы

684-бап. Соттар
1. Әкiмшiлiк құқық
бұзушылықтар
жөніндегі
мамандандырылған
аудандық және оларға
теңестiрiлген соттардың
судьялары, осы баптың
үшiншi
бөлiгiнде
көзделген жағдайларды

3) 684-баптың бірінші
бөлігінде:
«214,»
деген
цифрлардан кейін «2141,» деген цифрлармен
толықтырылсын;

заңдастыруға (жылыстатуға)
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы ісқимыл туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 1бабының 3) тармақшасында
айқындалған бенефициарлық
меншік иесін түсінген жөн.
2. Қылмыстық жолмен
алынған
кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға) алып келген,
ақшамен және (немесе) өзге
де
мүлікпен
жасалған
операция туралы ерікті
түрде мәлімдеген заңды
тұлға,
егер
оның
әрекеттерінде өзге құқық
бұзушылық
құрамы
болмаса,
әкімшілік
жауаптылықтан
босатылады.»;
Жобаның 1-бабының 3)
тармақшасы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) 684-баптың бірінші
бөлігіндегі
«214,»
деген
цифрлар
«214
(бірінші,
екінші, үшінші, төртінші,
бесінші, алтыншы, жетінші,
сегізінші,
тоғызыншы,
оныншы, он бірінші, он

Редакциялық түзету.

Заңды
тұлғаны
әкімшілік
жауапкершіліктен
босату
мүмкіндігін
анықтау
мақсатында,
егер соңғысы тиісті
әкімшілік
құқық
бұзушылық туралы өз
еркімен хабарласа.

Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

Соттардың
мақсатында осы баптың
3-1-бөлігін қоспағанда,
ӘҚБтК-нің 214-бабында
көзделген
әкімшілік
құқық
бұзушылық
8

қоспағанда,
осы
Кодекстiң 73, 73-1, 732, 73-3, 74, 76, 77, 78, 80
(2-2 және төртінші
бөліктерінде),
80-1
(екінші, төртінші және
бесінші бөліктерінде),
81 (екiншi бөлiгiнде), 82
(екiншi бөлiгiнде), 821, 85, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 139
(екiншi
бөлiгiнде), 145, 149, 150
,
151
(екiншi
бөлiгiнде), 154, 1561, 158,
159
(бірінші, екінші, үшінш
і, 3-1 және төртінші
бөлiктерінде),
160
(екінші бөлігінде), 169
(екiншi, жетінші, онын
шы, он
бірінші, он
екінші, он
үшінші және он
төртінші бөліктерінде),
170 (жетінші, оныншы
және
он
екінші
бөліктерінде), 171, 173,
174
(екінші

екінші және он үшінші туралы істерді қарау
бөліктерінде), 214-1,» деген құзыретін белгілеу.
сөздермен ауыстырылсын.
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бөлігінде), 175, 1751, 176, 182,
190
(екінші, үшінші және тө
ртінші
бөлiктерінде),
193
(екінші және үшінші
бөліктерінде), 200, 214,
234-1, 245, 246, 247 (71, тоғызыншы және он
бірінші
бөліктерінде), 251, 281
(төртінші, бесінші және
алтыншы
бөліктерінде),
282
(үшінші, төртінші, алты
ншы, жетінші, он
бірінші және он үшінші
бөліктерінде), 283, 283294
1,
(бірінші және екінші
299
бөліктерінде),
(екінші бөлігінде), 312
(екiншi
бөлiгiнде), 313, 314, 316
(екiншi бөлiгiнде), 317
(төртінші
бөлiгiнде),
317-1
(екінші
бөлігінде),
317-2
(екінші
бөлігінде), 319, 320 (бір
інші,
екінші
және
үшінші бөліктерінде),
327-2
(екінші
10

бөлігінде), 328 (үшінші
және
төртінші
бөліктерінде),
331
(төртінші
бөлігінде),
344 (бірінші бөлігінде),
356
(он
төртінші
360
бөлігінде), 357,
(бірiншi бөлiгiнде), 3811,
382
(екiншi және үшінші
бөлiктерiнде),
383
(үшінші және төртінші
385
бөліктерінде),
(екiншi бөлiгiнде), 389,
392 (үшiншi бөлiгiнде),
395 (екiншi бөлiгiнде),
396
(екiншi
бөлiгiнде), 398,
400
(екінші бөлігінде), 401
(алтыншы және жетінш
і бөліктерінде), 402
(төртінші
бөлігінде),
407
(екiншi және үшінші
бөлiктерiнде),
409
(жетінші, 7-1 және 7-8бөліктерінде),
415
(екінші бөлiгiнде), 4151 (екінші
бөлiгiнде), 416,
417
(бірінші және алтыншы
бөліктерінде),
419
(екінші бөлігінде), 423,
11

423-1,
424
(үшінші және бесінші
бөліктерінде),
424-1,
425 (екiншi бөлiгiнде),
426
(екiншi, үшінші және тө
ртінші
бөлiктерiнде), 427, 433
(екiншi
бөлiгiнде), 434, 436, 439
, 440 (үшінші бөлігінде),
443 (екінші бөлігінде),
443-1
(екінші
бөлігінде), 444 (бірінші
бөлігінде), 445, 445449
1, 446,
(екiншi және үшінші
бөліктерінде),
450
(екінші бөлігінде), 451
(бірінші, екінші және ү
шінші
бөліктерінде),
452
(үшінші және төртiншi
бөліктерінде), 453, 4561, 461, 462, 463, 465, 47
6, 477, 478, 479,
480
(екінші
бөлігінде), 481, 482, 483
, 488,
489
(екінші, үшінші, төртін
ші, бесінші, алтыншы,
жетінші және сегізінші
бөліктерінде), 48912

1, 490,
495
(екiншi
бөлiгiнде),
496
(екінші және үшінші
бөліктерінде), 498, 506,
507, 508, 510 (төртінші
бөлігінде), 512 (екiншi
бөлiгiнде), 513 (екiншi
бөлiгiнде), 514 (екiншi
бөлiгiнде), 516, 517 (екі
нші, төртінші, бесінші,
алтыншы және жетінші
бөліктерінде), 528 (1-1бөлігінде), 532 (екiншi
бөлiгiнде), 543 (1-1,
үшінші және төртінші
бөліктерінде), 544, 545,
548 (екiншi
бөлiгiнде), 549, 550, 552
(екiншi
бөлiгiнде), 563 (екiншi
бөлiгiнде), 564 (бесiншi
бөлiгiнде), 569 (бірінші,
екінші және төртінші
бөліктерінде), 590 (төрт
iншi
бөлiгiнде), 596 (үшінші
бөлігінде), 603 (бірінші
және
екінші
бөліктерінде), 606 (екiн
шi
бөлiгiнде), 607 (екiншi
бөлiгiнде), 608, 610, 611
(екінші және үшінші
13

бөліктерінде), 612 (үші
нші
және
4-1бөліктерінде), 613 (үші
нші, төртінші, бесінші,
тоғызыншы, оныншы
және
он
бірінші
бөліктерінде), 615 (төрт
iншi
бөлiгiнде), 618, 621 (үш
iншi
бөлiгiнде), 637 (сегізін
ші,
тоғызыншы,
оныншы
және
он
үшінші
бөліктерінде), 638 (екiн
шi
бөлiгiнде), 651, 652, 653
, 654, 655, 656, 657, 658,
659, 660, 661, 662, 664,
6641, 665, 666, 667, 668, 66
9, 673, 674, 675, 676, 67
7, 678, 679, 680, 681баптарында көзделген
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылықтар туралы
iстердi қарайды.
6.

Жобаның 1бабының жаңа
4) тармақшасы

Жоқ

Жоқ

Жобаның 1-бабы мынадай
мазмұндағы
жаңа
4)
тармақшамен
толықтырылсын:

Депутат
С.А. Симонов
Қаржылық
мониторингті

Қабылданды

жүзеге
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«4) мынадай мазмұндағы
722-2-баппен
толықтырылсын:
«722-2-бап.
Қаржы
мониторингін
жүзеге
асыратын уәкілетті орган
1. Қаржы мониторингін
жүзеге асыратын уәкілетті
орган осы Кодекстің 214 (31-бөлігінде)
-бабында
көзделген әкімшілік құқық
бұзушылық туралы істерді
қарайды.
2.
Әкімшілік
құқық
бұзушылық туралы істерді
қарауға және әкімшілік
жазалар қолдануға қаржы
мониторингін
жүзеге
асыратын
уәкілетті
органның бірінші басшысы,
оның орынбасарлары мен
уәкілетті
қызметкерлері
құқылы.»;

асыратын
уәкілетті
органның
ӘҚБтК-нің
214-бабының
3-1бөлігінде
көзделген
әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
істерді қарау құзыретін
белгілеу мақсатында.

Тиісінше тармақшалардың
кейінгі нөмірленуін өзгерту
7.

Жобаның 1804-бап. Әкiмшiлiк
4) 804-баптың бірінші
бабы 1құқық
бұзушылық бөлігінде:
тармағының 4) туралы
хаттамалар
Жоқ
тармақшасы
жасауға құқығы бар
27-1) тармақшада:
лауазымды адамдар
орыс тіліндегі мәтінге
түзету енгізілді, қазақ

Жобаның
1-бабы
1Депутат
Қабылтармағының
4)
С.А. Симонов
данды
тармақшасында:
мынадай
мазмұндағы
«Ақпараттандыру
екінші
абзацпен туралы»
Қазақстан
толықтырылсын:
Республикасы Заңының
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1. Соттар қарайтын
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық
туралы
iстер
бойынша
әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
хаттамалар
жасауға
мыналардың:
…
27-1)
қаржы
мониторингін
жүзеге
асыратын
уәкілетті
органның (214 (бұл
бұзушылықтарды заң
консультанттары, заң
мәселелері
жөніндегі
тәуелсіз
мамандар,
лизинг беруші ретінде
лизингтік
қызметті
лицензиясыз
жүзеге
асыратын,
жылжымайтын мүлікті
сатып
алу-сату
мәмілелерін
жүзеге
асыру
кезінде
делдалдық қызметтер
көрсететін,
бағалы
металдармен және асыл
тастармен,
олардан
жасалған
зергерлік
бұйымдармен
операцияларды жүзеге
асыратын
дара

тіліндегі
мәтін
өзгермейді;
«кәсіби бухгалтерлер
жасаған кезде),» деген
сөздерден кейін «214-1,
462,» деген цифрлармен
толықтырылсын;

«23) тармақша «134,»
деген цифрлардан кейін
«214, (бұл бұзушылықтарды
цифрлық
активтерді
шығару, олардың саудасаттығын
ұйымдастыру,
сондай-ақ
цифрлық
активтерді
ақшаға,
құндылықтарға және өзге де
мүлікке айырбастау жөнінде
қызметтер
көрсету
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын тұлғалар жасаған
кезде)» деген сөздермен
толықтырылсын;»;
мынадай
мазмұндағы
төртінші
абзацпен
толықтырылсын:
«214 деген цифрлардан
кейін «(бірінші, екінші,
үшінші, төртінші, бесінші,
алтыншы,
жетінші,
сегізінші,
тоғызыншы,
оныншы, он бірінші, он
екінші және он үшінші
бөліктері)» деген сөздермен
толықтырылсын;».

7-бабына
сәйкес
ЦДИАӨМ-ға цифрлық
активтерді
шығару
жөніндегі
қызметті
жүзеге
асыратын
тұлғаларға қылмыстық
жолмен
алынған
кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл
туралы
заңнаманың
сақталуы
тұрғысынан мемлекеттік
бақылауды
жүзеге
асыруға
өкілеттік
беріледі.
Осы
түзету
шеңберінде ЦДИАӨМ
лауазымды тұлғаларына
ҚР ӘҚБтК 214-бабына
сәйкес
ақшаны
жылыстатуға
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл
туралы
заңнаманы бұзғаны үшін
хаттамалар
жасау
бойынша өкілеттік беру
ұсынылады.
Бұдан басқа, ӘҚБтКнің 804-бабының 27-1)
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кәсіпкерлер және заңды
тұлғалар, бухгалтерлік
есепке алу саласында
кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге
асыратын
бухгалтерлік ұйымдар
мен кәсіби бухгалтерлер
жасаған кезде), 463 (бұл
бұзушылықтарды заң
консультанттары, заң
мәселелері
жөніндегі
тәуелсіз
мамандар,
лизинг беруші ретінде
лизингтік
қызметті
лицензиясыз
жүзеге
асыратын,
жылжымайтын мүлікті
сатып
алу-сату
мәмілелерін
жүзеге
асыру
кезінде
делдалдық қызметтер
көрсететін,
бағалы
металдармен және асыл
тастармен,
олардан
жасалған
зергерлік
бұйымдармен
операцияларды жүзеге
асыратын
дара
кәсіпкерлер және заңды
тұлғалар жасаған кезде)
– баптар);

тармақшасын қаржылық
мониторингті
жүзеге
асыратын
уәкілетті
органның
құзыретін
белгілеу
мақсатында
ӘҚБтК-нің
214бабының 3-1-бөлігінде
көзделген
әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы істерді қарау
ұсынылады.
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8.

Жобаньщ 1бабыныц 4)
тармакшасы

804-бап. Эюмппшк
кукык
бузушылыц
туралы
хаттамалар
жасауга кукыгы бар
лауазымды адамдар
1. Соттар карайтын
эгамшшж
кукык
бузушылык
туралы
icTep
бойынша
эюмшипк
кукык
бузушылык
туралы
хаттамалар
жасауга
мыналардыц:

4) 804-баптьщ 6ipiHini
Жобаньщ
1 -бабы
4)
болйшде:
тармакшасыньщ
6eciHini
абзацы алып тасталсын.
50-1)
тармацшадагы
«(489-1-бап)»
деген
создер
«(462
жэне
489-1-баптар)»
де ген
сездермен
ауыстырылсын.

Депутат
С. А. Симонов

1^абылданды

Осы
мэселеш
пысыктаудыц косымша
кажеттшгше
байланысты
тузетуд1
алып тастау усы ны лады.

50-1) ук1метт1к емес
уйымдармен езара icкимыл
саласындагы
уэюлетп
органныц
(489-1-бап);

Ескертпе: Зан жобасыныц мэпшн «Кукыктьщ акплер туралы» Казацстан Республикасы Зацыныц нормаларына сэйкес келпру
керек.

Комитет терагасы

М. Кдсайынов

