
 

 

Алкоголь өнімдерін сақтау және көтерме саудаға лицензия  
алу үшін ұсынылатын құжаттар тізбесі   

 

1) белгіленген нысандағы өтініш; 

2) қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына бюджетке лицензиондық алымды 

төлегенін растайтын құжаттың көшірмесі (салыстыруға түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда 

нотариалды куәландырылған).  Лиц/алым сомасы-200 АЕК (ҚР Салық кодексінің 554-бабына 

сәйкес), бюджетке төлеушінің орналасқан жері бойынша тиісті мемлекеттік кірістер 

басқармаларына  2019 жылға- 505 000 теңге төленеді. 

Анықтамалық – Петропавл қ. бойынша МКБ: Бенефициар – Петропавл қ. бойынша МКБ, СТН 

481400024564, БСН 120940007261, банк бенефициар «ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті» ММ, БСК 

KKMFKZ2A, ЖСК КZ24070105KSN, БЖК 105402, КНП 911)  

7) біліктілік талаптарына сай мәліметтер мен құжаттар:   

- қойма жайларының болуы туралы-тіркелгені туралы белгімен құқықты белгілеуші 

құжаттардың көшірмесі; не келісімшарт бір жылдан астам мерзімге келісілген жағдайда- жалға алу 

немесе ақылы пайдалану келісімшартының көшірмесі. 

Мәліметтер нысанында көрсетіледі: 

      3.1 Жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі: 

      1) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні көрсетіңіз _____________________________; 

      2) қойма үй-жайдың кадастрлық нөмірі ________________________________________. 

      3.2 Қойма үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кәріз: 

      мыналарды көрсетіңіз: 

      1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау және 

      кәрізбен қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы ________________________; 

      2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ______________________________________. 

      3.3 Мәлімделген қойма үй-жайларында алкоголь өнімдерін сақтау және көтерме 

      саудамен сату бойынша қызметті жүзеге асыратын екі және одан да көп лицензиаттың болуы 

немесе болмауы туралы мәліметтер: 

      қойма үй-жайында екі немесе одан көп лицензиаттың болуы немесе болмауын 

      көрсетіңіз ______________________________________________________________________. 

      3.4 Деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналары 

      туралы мәлімет: 

      бақылау-кассалық машинаны тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі мен күнін көрсетіңіз 

      ___________________________________________________________________________. 

 

Лицензия беру СҚО бойынша МКД көрсетілетін мемлекеттік қызмет болып табылады. 

Құжаттарды қабылдау «Азаматтарға арналған үкімет МК» КЕАҚ филиалының Халыққа қызмет 

көрсету орталықтарында , немесе алушының электрондық цифрлық қолтаңбасы (ЭЦҚ) болған 

жағдайда www.elicense.kz  «Е-лицензиялау» www.e.gov.kz «электрондық үкімет»  веб-порталы 

арқылы көрсетіледі.  
 Өтініш беруші немесе лицензиат лицензия алу үшін қағаз тасымалдағышта жүгінген жағдайда, 

лицензия электронды нысанда рәсімделеді, басып шығарылады және лицензиар-органның 

басшысының қолы және мөрімен расталады. Лицензияның электрондық нысаны ЭЦҚ бар болса, «Е-

лицензиялау» бөлігінде www.e.gov.kz «электрондық үкімет»  веб-порталы арқылы көрінеді. 

Лицензия алуға өтінішті қарау мерзімі- 1 жұмыс күннен кешіктірмей. 

Лицензияны қайта рәсімдеу үшін- қажетті құжаттарды ұсынған күннен бастап 3 жұмыс күні 

ішінде, дубликат беру- 2 жұмыс күні ішінде.   

 Денсаулық сақтау, білім беру ұйымдарының, дене шынықтыру-сауықтыру, спорттық 

және спорттық-техникалық құрылыстардың, автожанармай құю станцияларының, сауда 

базарларының, мәдени-демалыс ұйымдарының ғимараттарынан және аумақтарынан тысқары 

орналасқан, меншік құқығындағы немесе уақытша иелік ету (пайдалану), өтеусіз пайдалану 

құқығындағы, сондай-ақ басқа лицензиатқа берілмеген алкогольдік өнімді сақтауға, 

қабылдауға және жіберуге ғана арналған қойма үй-жайлар. 

http://www.elicense.kz/
http://www.e.gov.kz/
http://www.e.gov.kz/


 

 

 
Анықтамалық 

 

01.01.2018 жылдан  ҚР Салық кодексінің 555-бабы 1-тармағына сәйкес, қызметін жүзеге 

асыруға лицензия алған тұлғалар, Жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға лицензияларды 

пайдаланғаны үшін төлемақы төлейді.   
Төлемақы төлеушілер төлемақы сомаларын өзінің тұрған жері бойынша ағымдағы жылғы 25 

наурыздан, 25 маусымнан, 25 қыркүйектен және 25 желтоқсаннан кешіктірмей тең үлестермен жыл 

сайын төлейді 

 Бұл ретте жыл сайынғы лицензиялық алым әр қызмет объектісіне төленеді.  

Төлемақы мөлшерлемелері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай төлемақы 

төлеу күніне қолданыста болатын еселенген айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі осы тараудың 

мақсаттарында – АЕК) мөлшерінде айқындалады және мыналарды құрайды: 

Р/с 
№ 

Лицензияланатын қызмет түрлері 
Төлемақы 

мөлшерлемелері, жылына 

(АЕК) 

1 2 3 

2. 
Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткізу 

жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және көтерме 

саудада өткізу, әрбір қызмет объектісі үшін  
200 

 

 

Сату ФЕ-мен БКМ қолданумен жүзеге асырылады. 

645-баптың 1-тармағына сәйкес 2015 жылғы 1-шілдеден, (қызметі ортақ пайдаланылатын  

телекоммуникациялар желiсi жоқ жерлерде орналасқан салық төлеушіні қоспағанда) бензиндi (авиациялық 

бензиндi қоспағанда), дизель отынын, алкоголь өнімін көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткiзудi жүзеге 

асыратын салық төлеушілер деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар БКМ қолдануға міндетті. 

 

 

 Мәлімделген объект ҚР ҚМ «Олардың сәйкестігін растайтын...., біліктілік талаптары 

және құжаттар тізбесі»  30.01.2015 ж. №60 бұйрығымен реттелетін біліктілік талаптарына 

сәйкес келуі тиіс.  

Сол сияқты құжаттар тізбесі СҚО бойынша МКД-нің 

http://sko.kgd.gov.kz/ru/content/realizaciya-alkogolnoy-produkcii-16  сілтемесі бойынша сайтында 

орналастырылған. 
Алкоголь өнімдерін денсаулықты сақтау, білім, дене шынықтыру-сауықтыру ұйымдарының аумақтары мен 

ғимараттарында, спорттық және спортты-техникалық құрлысында, автожанар-жағармай құю станцияларында, 

сауда базарларында, мәдениет-демалу ұйымдарында сақтауға және сатуға тыйым салынады. 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sko.kgd.gov.kz/ru/content/realizaciya-alkogolnoy-produkcii-16


 

 

Алкоголь өнімдерін шығаратын 

аумақта оны сақтау, көтерме және 

(немесе) бөлшектеп сату бойынша 

қызметті қоспағанда, этил 

спиртін шығару,алкоголь 

өнімдерін шығару, сақтау, 

көтерме және (немесе) бөлшектеп 

сату қызметін жүзеге асыру үшін, 

оларға сай келуін куәландыратын 

біліктілік талаптарына және 

құжаттар тізбесіне қосымша  

 

Алкоголь өнімдерін шығаратын аумақта оны сақтау, көтерме және 

(немесе) бөлшектеп сату бойынша қызметті қоспағанда, этил 

спиртін шығару,алкоголь өнімдерін шығару, сақтау, көтерме және 

(немесе) бөлшектеп сату қызметін жүзеге асыру үшін біліктілік 

талаптарына мәліметтер нысандары 
 

 

Алкоголь өнімдерін шығаратын аумақта оны сақтау және көтерме сату бойынша 

қызметті қоспағанда,алкоголь өнімдерін сақтау және көтерме сату саласында қызмет 

түрі үшін: 

3.1. Жалға алу немесе ақылы пайдалану келісімшартының атауы: 

1) келісімшарттың (келісімшарттардың) нөмірі және күні _____________________________;  

2) қойма жайдың кадастрлік нөмірі______________________________________________; 

3.2. Қойма жайды сумен, электр жарығымен және кәрізбен жабдықтау: 

1) қойма жайды сумен, электр жарығымен және кәрізбен жабдықтаумен қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсету туралы келісімшарттың (келісімшарттардың) 

атауы___________________________________________________________________________; 

 2) келісімшарттың (келісімшарттардың) нөмірі және күні_____________________________; 

3.3. Алкоголь өнімдерін сақтау және көтерме сауда бойынша қызметін жүзеге 

асыратын, екі және одан астам лицензиаттардың мәлімделген қойма жайларының 

болуы немесе болмауы туралы мәліметтер: 

Бір қойма жайда екі және одан астам лицензиаттардың бар/жоғы_______________________; 

3.4. Бекіту және (немесе) деректер беру функциясымен бақылау-кассалық 

машиналар туралы мәліметтер: 

бақылау-кассалық машинаның тіркелуін куәландыратын құжаттың нөмірі мен 

күні___________________________________________________________________________________. 

  

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада сату бойынша қызметті қоспағанда, 
алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада сату саласындағы қызмет түрі үшін 

17. 

Денсаулық сақтау, білім беру 
ұйымдарының, дене шынықтыру-
сауықтыру, спорттық және спорттық-
техникалық құрылыстардың, 
автожанармай құю станцияларының, 
сауда базарларының, мәдени-демалыс 
ұйымдарының ғимараттарынан және 
аумақтарынан тысқары орналасқан, 
меншік құқығындағы немесе уақытша 
иелік ету (пайдалану), өтеусіз 
пайдалану құқығындағы, сондай-ақ 
басқа лицензиатқа берілмеген 
алкогольдік өнімді сақтауға, 
қабылдауға және жіберуге ғана 
арналған қойма үй-жайлар 

Жүргізілген тіркеу 
туралы тіркеуші 
органның белгісі бар 
құқық белгілейтін 
құжат 

Көрсетілетін қызметті беруші ЖМТ МДК 
ақпараттық жүйесінен алады 

Шарт бір жылдан кем 
мерзімге жасаған 
жағдайда, жалға алу 
немесе өтеусіз 
пайдалану шартының 
көшірмесі 

 

 

18. 
Қойма үй-жайларындағы сумен 
жабдықтау, электр қуатымен 
жабдықтау және кәріз жүйесі 

Сумен жабдықтау, 
электр қуатымен 
жабдықтау, кәріз 
болуы туралы 
ақпаратты қамтитын 
мәліметтер нысаны 
(осы біліктілік 
талаптарына қосымшаға 
сәйкес) 

 

 

19. 

Мәлімделген қойма үй-жайларында 
алкоголь өнімдерін сақтау және 
көтерме саудамен сату бойынша 
қызметті жүзеге асыратын екі және 
одан да көп лицензиаттың болуы 
немесе болмауы туралы мәліметтер 

Бір қойма үй-жайда 
екі немесе одан да көп 
лицензиаттардың болуы 
немесе болмауы туралы 
ақпаратты қамтитын 
мәліметтердің нысаны 
(осы біліктілік 
талаптарына қосымшаға 
сәйкес) 

 

 

20. 
Деректерді тіркеу және (немесе) беру 
функциясы бар бақылау-касса 
машиналары 

Деректерді тіркеу және 
(немесе) беру 
функциясы бар 
бақылау-касса 
машиналарының болуы 
туралы ақпаратты 
қамтитын мәліметтердің 
нысаны (осы біліктілік 
талаптарына қосымшаға 
сәйкес) 

 Деректерді тіркеу және (немесе) беру 
функциясы бар бақылау-касса машиналары 
"Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 
645-бабының талаптарына сәйкес болуы 
керек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Қазақстан Республикасы   
   Ұлттық экономика министрінің 
      2015 жылғы 6 қаңтардағы 
         № 3 бұйрығына      
              1-қосымша         

                                                                          Нысан 

 

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны 

алуға арналған заңды тұлғаның өтiнiші 

 

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті                                         
(лицензиардың толық атауы) 

______________________________________________ _____________________________ 

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, 

мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның 

бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға 

филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі) 

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада сату бойынша қызметті 

қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада сату саласындағы қызмет түрі үшін  

(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық 

                          атауы көрсетiлсiн) 

______________________________ жүзеге асыруға лицензияны және 

(немесе) лицензияға қосымшаны қағаз тасығышта ______ (лицензияны 

қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) 

беруiңiздi сұраймын. 

Заңды тұлғаның мекенжайы ________________________________________________ 
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, 
ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) 
нөмірі) 
Электрондық пошта _____________________________________________________________________ 
Телефондары ___________________________________________________________________________ 
Факс __________________________________________________________________________________ 
Банк шоты _____________________________________________________________________________ 
            (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi) 
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің 
мекенжайы _____________________________________________________________________________ 
   (пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше 
              атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі) 

 
______ парақта қоса беріліп отыр. 

 
Осымен: 

 
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы 
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе 
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы; 
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші 
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны; 
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және 
жарамды болып табылатындығы расталады; 
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру 
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісімін береді; 
өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті 
электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет 
көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда). 
Басшы ______________ ________________________________________________ 
        (қолы)          (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) 
Мөр орны Толтыру күні: 20   жылғы «    »  



 

 

                             Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрінің 

2015 жылғы 6 қаңтардағы 
 № 3 бұйрығына      

 3-қосымша        
                                                                                     Нысан 

 

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны 

алуға арналған жеке тұлғаның өтiнiші 

 

 Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті                                          
                    (лицензиардың толық атауы) 
_____________________________________________________________________________________________ 
   (жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке 
                        сәйкестендіру нөмірі) 

 Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада сату қызметін 

қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада сату саласындағы қызметі түрі үшін   
     (қызметтiң түрi және (немесе) қызметтiң кіші түрінің(-лері) 
                        толық атауы көрсетiлсiн) 

жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз 

тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған 

жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын. 

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы _________________________________________ 

 (пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше 

                       атауы, үй/ғимарат нөмірі) 

Электрондық пошта __________________________________________________________________ 

Телефондары ________________________________________________________________________ 

Факс _______________________________________________________________________________ 

Банк шоты __________________________________________________________________________ 

             (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi) 

Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің 

мекенжайы 

__________________________________________________________________________________ 

       (пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 

          көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі) 

______ парақта қоса беріліп отыр 

 
Осымен: 

көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы 
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе 
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге 
болатындығы; 
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші 
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны; 
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және 
жарамды болып табылатындығы расталады; 
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру 
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға 
келісімін береді; 
өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті 
электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет 
көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда). 

 
Жеке тұлға __________ __________________________________________ 
            (қолы)   (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) 

 
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «___» _________ 


