
МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРІ 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2013 жылдың 18 

қыркҥйектегі №983 қаулысымен мемлекеттік қызметтер 

тізіміне енгізілген мемлекеттік кірістер органдарымен  

44 мемлекеттік қызмет тҥрлері 

көрсетіледі   

28  қызмет 

салық 

саласында 

16 қызмет 

кеден 

саласында 

Мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттары 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

27.04.2015ж. №284 бұйрығымен бекітілген 

Мемлекеттік қызмет көрсету регламенттері 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

04.06.2015ж. №348 бұйрығымен бекітілген 



 

 
Мемлекеттік кірістер органдарымен көрсетілетін, 

 мемлекеттік қызметтердің тізімдері 

салық 

саласында 

 

1. Жеке практикамен айналысатын адамды тiркеу есебi; 

2. Салық тӛлеушілерді тіркеу; 

3. Қосылған құн салығын тӛлеушілерді тіркеу есебі; 

4. Электрондық салық тӛлеуші ретінде тіркеу есебі; 

5. Мұнай ӛнімдерінің жекелеген түрлерін ӛндірушілерге (импорттаушыларға), сондай-ақ акцизделетін 

ӛнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут ӛндірушілер мен импорттаушылардың 

тауарларына дербес сәйкестендіру нӛмірін (ДСН-код) беру;  

6. Темекі ӛнімдерінің ӛндірісіне лицензия беру; 

7. Этил спиртінің ӛндірісіне лицензия беру; 

8. Алкоголь ӛнімін ӛндіруге лицензия беру; 

9. Алкоголь ӛнімін ӛндіру аумағында оны сақтау және кӛтерме саудада сату жӛніндегі қызметті қоспағанда, 

алкоголь ӛнімін сақтауға және кӛтерме саудада сатуға лицензия беру ; 

10. Алкоголь ӛнімін ӛндіру аумағында оны сақтау және бӛлшек саудада ӛткізу жӛніндегі қызметті 

қоспағанда, алкоголь ӛнімдерін сақтауға және бӛлшек саудада ӛткізуге лицензия беру; 

11. Есебі мемлекеттік кірістер органында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәлiметтердi 

беру; 

12. Қазақстан Республикасындағы кӛздерден алынған табыстардың және ұсталған (тӛленген) салықтардың 

сомасы туралы анықтама беру; 

 
 



13. Қазақстан Республикасы резиденттігін растау; 

14. Алкоголь ӛніміне (шарап материалы мен сыраны қоспағанда) есепке алу-бақылау таңбаларын 

беру;  

15. Темекі ӛнімдеріне акциздік таңбалар беру; 

16. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау); 

17. Бақылау-касса машиналарының мемлекеттік тізіліміне  бақылау-касса машиналарының жаңа 

модельдерін енгізу; 

18. Салықтық есептілікті қабылдау; 

19. Салық есептілігін кері қайтарып алу; 

20. Салықтардың, бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдердің, ӛсімпұлдардың, 

айыппұлдардың тӛленген сомаларын есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізу; 

21. Бюджеттен қосылған құн салығын қайтару; 

22. Тӛлем кӛзінен ұсталған табыс салығын қайтару; 

23. Салық және (немесе) ӛсімпұлдар тӛлеу жӛніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін 

ӛзгерту; 

24. Еуразиялық экономикалық одаққа тауарларды экспорттау (импорттау) кезінде салық нысандарын 

қабылдау; 

25. Бақылау-касса машиналарын (БКМ) есепке қою және есептен шығару;  

26. Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты басқарушының) 

қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын ӛткізу); 

27. Бюджетпен есеп айырысулар жай-күйі туралы, сондай-ақ әлеуметтік тӛлемдер бойынша жеке 

шоттан үзінді кӛшірме беру;  

28. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің құрылымдық бӛлімшелерінен және (немесе) 

олардың аумақтық бӛлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға апостиль қою. 

 



кеден 

саласында 
 

 

 

 

1. Авторлық құқық пен сабақтас құқық, тауар таңбалары, қызмет кӛрсету таңбалары обьектілерін және 

тауарларды шығарған жерлердің атауларын зияткерлік меншік обьектілерінің кедендік тізіліміне 

енгізу; 

2. Уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізу; 

3. Кеден ӛкілдерінің тізіліміне енгізу; 

4. Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу; 

5. «Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау»; 

6. Тауарларды жіктеу жӛнінде алдын ала шешімдер қабылдау; 

7. Белгілі бір уақыт кезеңі ішінде әртүрлі тауар партияларымен әкелінуі болжанатын, құрастырылмаған 

немесе бӛлшектелген түрдегі, оның ішінде жасақталмаған немесе жасалынып бітпеген түрдегі 

тауарды сыныптау туралы шешімді беру; 

8. Тауарларды кедендік тазарту; 

9. Халықаралық тасымалдау жол-кӛлік құралын тауарларды кедендік пломбалармен және мӛрлермен 

тасымалдауға жіберу туралы куәлік беру; 

10. «Уақытша сақтау орындары иелерінің тізіліміне енгізу»; 

 11. Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу 

13. Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, ӛтем баждарды тӛлеу жӛніндегі 

міндеттерді орындауды, сондай-ақ кеден ісі саласында қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғаның 

және (немесе) уәкілетті экономикалық оператордың міндеттерінің орындалуын қамтамасыз етуді 

тіркеу; 

14. Кедендік баждарды тӛлеу мерзімдерін ӛзгерту; 

15. Кӛлік құралына арналған кедендік декларацияны қабылдау; 

16. Жолаушылар кедендік декларациясын қабылдау. 

 
 

 

 

 



Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің  

Мемлекеттік кірістер комитетімен - тек қана 

орталық деңгейде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тҥрлері 

 Темекі ӛнімдерінің ӛндірісіне 

лицензия беру; 

 Этил спиртінің ӛндірісіне лицензия 

беру; 

 Алкоголь ӛнімін ӛндіруге лицензия беру; 

 Бақылау-касса машиналарының 

мемлекеттік тізіліміне бақылау-касса 

машиналарының жаңа модельдерін 

енгізу; 

 Әкімшінің (уақытша әкімшінің, 

оңалтушы, уақытша және банкроттықты 

басқарушының) қызметін жүзеге асыру 

құқығына үміткер адамдардың біліктілік 

емтиханын ӛткізу). 

салықтық 

қызмет 

 Авторлық құқық пен сабақтас құқық, 

тауар таңбалары, қызмет кӛрсету 

таңбалары обьектілерін және 

тауарларды шығарған жерлердің 

атауларын зияткерлік меншік 

обьектілерінің кедендік тізіліміне енгізу; 
 Уәкілетті экономикалық операторлардың 

тізіліміне енгізу; 

 Кеден ӛкілдерінің тізіліміне енгізу. 

 

 

 

 

 

 

кедендік   

қызмет 



Солтҥстік  Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментімен -  

теқ қана облыстық деңгейде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тҥрлері 

Мұнай ӛнімдерінің жекелеген түрлерін ӛндірушілерге 

(импорттаушыларға), сондай-ақ акцизделетін ӛнімдердің 

кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут 

ӛндірушілер мен импорттаушылардың тауарларына 

дербес сәйкестендіру нӛмірін (ДСН-код) беру; 

Алкоголь ӛнімін ӛндіру аумағында оны сақтау және 

кӛтерме саудада ӛткізу жӛніндегі қызметті қоспағанда, 

алкоголь ӛнімдерін сақтауға және кӛтерме саудада 

ӛткізуге лицензия беру; 

Алкоголь ӛнімін ӛндіру аумағында оны сақтау және 

бӛлшек саудада ӛткізу жӛніндегі қызметті қоспағанда, 

алкоголь ӛнімдерін сақтауға және бӛлшек саудада 

ӛткізуге лицензия беру; 

Қазақстан Республикасы резиденттігін растау; 

Алкоголь ӛніміне (шарап материалы мен сыраны 

қоспағанда) есепке алу-бақылау таңбаларын беру; 

Темекі бұйымдарына акциздік таңбалар беру; 

Салықтарды, бюджетке тӛленетін тӛлемдерді, ӛсімпұл 

мен айыппұлдарды есепке жатқызуды және қайтаруды 

жүргізу; 

Тӛлем кӛзінен ұсталған табыс салығын қайтару;  

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

құрылымдық бӛлімшелерінен және (немесе) олардың 

аумақтық бӛлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға 

апостиль қою. 

салықтық 

қызметтер 

Кедендік тасымалдаушылардың тізіліміне енгізу; 

«Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім 

қабылдау» ; 

«Тауарларды жіктеу туралы алдын ала шешім қабылдау»; 

Белгілі бір уақыт кезеңі ішінде әртүрлі тауар 

партияларымен әкелінуі болжанатын, құрастырылмаған 

немесе бӛлшектелген түрдегі, оның ішінде жасақталмаған 

немесе жасалынып бітпеген түрдегі тауарды сыныптау 

туралы шешімді беру; 

Тауарларды кедендік тазарту; 

Халықаралық тасымалдау жол-кӛлік құралын тауарларды 

кедендік пломбалармен және мӛрлермен тасымалдауға 

жіберу туралы куәлік беру; 

Уақытша сақтау орындары иелерінің тізіліміне енгізу; 

Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу; 

Ӛз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне 

енгізу; 

Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, 

ӛтем баждарды тӛлеу жӛніндегі міндеттерді орындауды, 

сондай-ақ кеден ісі саласында қызметін жүзеге асыратын 

заңды тұлғаның және (немесе) уәкілетті экономикалық 

оператордың міндеттерінің орындалуын қамтамасыз етуді 

тіркеу ; 

Кедендік баждарды тӛлеу мерзімдерін ӛзгерту. 

Кӛлік құралына арналған кедендік декларацияны  

қабылдау; 

Жолаушылар кедендік декларациясын қабылдау. 

 

кедендік 

қызметтер 



Петропавл қ. және  СҚО бойынша Аудандық мемлекеттік кірістер 

басқармаларымен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тҥрлері 

Жеке практикамен айналысатын адамды тiркеу есебi ; 

Салық тӛлеушілерді тіркеу; 

Қосылған құн салығын тӛлеушілерді тіркеу есебі; 

Электрондық салық тӛлеуші ретінде тіркеу есебі; 

Есебі мемлекеттік кірістер органында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі 

туралы мәлiметтердi беру; 

Қазақстан Республикасындағы кӛздерден алынған табыстардың және ұсталған 

(тӛленген) салықтардың сомасы туралы анықтама беру; 

Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау); 

Салық есептілігін қабылдау; 

Салық есептілігін кері қайтарып алу; 

Салықтарды, бюджетке тӛленетін тӛлемдерді, ӛсімпұл мен айыппұлдарды есепке                           

жатқызуды және қайтаруды жүргізу; 

Бюджеттен қосылған құн салығын қайтару; 

Салық және (немесе) ӛсімпұлдар тӛлеу жӛніндегі салық міндеттемесін орындау 

мерзімдерін ӛзгерту; 

Еуразиялық экономикалық одаққа тауарларды экспорттау (импорттау) кезінде салық 

нысандарын қабылдау; 

Бақылау-касса машиналарын (БКМ) есепке қою және есептен шығару 

Бюджетпен есеп айырысулар жай-күйі туралы, сондай-ақ әлеуметтік тӛлемдер 

бойынша жеке шоттан үзінді кӛшірме беру. 



 

Сонымен қатар мемлекеттік 

кірістер органдарының 

мемлекеттік қызметтерін  

алу мҥмкін 

 

 

В В 

23 қызмет тҥрлерін:  

электрондық ҥкімет веб-

порталы www.egov.kz 

арқылы 

25  қызмет тҥрлерін 

«Азаматтарға арналған 

ҥкімет» Мемлекеттік 

корпорация»  

арқылы  

 

      Сонымен бірге мемлекеттік қызметтер туралы ақпараттарды  ҚР ҚМ МКК интернет - 

ресурстарында  www.kgd.gov.kz  және www.egov.kz    көруге болады. 

http://www.egov.kz/
http://www.kgd.gov.kz/
http://www.egov.kz/


«Азаматтарға арналған ҥкімет» Мемлекеттік корпорация арқылы  

 мемлекеттік кірістер органдарымен көрсетілетін, мемлекеттік қызметтерді алуға 

болатын мҥмкіндігі бар тізбесі 

1) Жеке практикамен айналысатын адамды тiркеу есебi; 

2) Салық тӛлеушілерді тіркеу; 

3) Қосылған құн салығын тӛлеушілерді тіркеу есебі; 

4) Мұнай ӛнімдерінің жекелеген түрлерін ӛндірушілерге (импорттаушыларға), сондай-ақ 

акцизделетін ӛнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут ӛндірушілер мен 

импорттаушылардың тауарларына дербес сәйкестендіру нӛмірін (ДСН-код) беру; 

5) Темекі ӛнімдерінің ӛндірісіне лицензия беру; 

6) Этил спиртінің ӛндірісіне лицензия беру; 

7) Алкоголь ӛнімін ӛндіруге лицензия беру; 

8) Алкоголь ӛнімін ӛндіру аумағында оны сақтау және кӛтерме саудада ӛткізу жӛніндегі 

қызметті қоспағанда, алкоголь ӛнімдерін сақтауға және кӛтерме саудада ӛткізуге 

лицензия беру; 

9) Алкоголь ӛнімін ӛндіру аумағында оны сақтау және бӛлшек саудада ӛткізу жӛніндегі 

қызметті қоспағанда, алкоголь ӛнімдерін сақтауға және бӛлшек саудада ӛткізуге 

лицензия беру; 

10) Есебі мемлекеттік кірістер органында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы 

мәлiметтердi беру; 

11) Қазақстан Республикасындағы кӛздерден алынған табыстардың және ұсталған 

(тӛленген) салықтардың сомасы туралы анықтама беру; 

 

 

 



 

 

12) Қазақстан Республикасы резиденттігін растау; 

13) Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау); 

14) Салық есептілігін қабылдау; 

15) Салық есептілігін кері қайтарып алу; 

16) Салықтардың, бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдердің, ӛсімпұлдардың, 

айыппұлдардың тӛленген сомаларын есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізу; 

17) Салық және (немесе) ӛсімпұлдар тӛлеу жӛніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін 

ӛзгерту; 

18) Еуразиялық экономикалық одаққа тауарларды экспорттау (импорттау) кезінде салық 

нысандарын қабылдау; 

19) Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты басқарушының) 

қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын ӛткізу; 

20) «Тауардың шығарылған жері туралы алдын ала шешім қабылдау»; 

21) Тауарларды жіктеу жӛнінде алдын ала шешімдер қабылдау; 

22) Белгілі бір уақыт кезеңі ішінде әртүрлі тауар партияларымен әкелінуі болжанатын, 

құрастырылмаған немесе бӛлшектелген түрдегі, оның ішінде жасақталмаған немесе 

жасалынып бітпеген түрдегі тауарды сыныптау туралы шешімді беру; 

23) Ӛз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу; 

24) Кедендік баждарды тӛлеу мерзімдерін ӛзгерту; 

25) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің құрылымдық бӛлімшелерінен және (немесе) 

олардың аумақтық бӛлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға апостиль қою. 

 
 

 

 

 


