
 

СҚО бойынша МКД агроөнеркәсіп кешені саласында жинауды 

ұйымдастыруға қатысты түскен мәселелерге байланысты мыналарды 

хабарлайды. 

Салық салу мәселелері бойынша ҚР  2014 жылғы 28 қарашадағы кейбір 

заң актілерін өзгертулер және толықтылулар енгізу туралы»  агроөнеркәсіп 

кешені саласында жинауды ұйымдастыруға қатысты өзгертулер және 

толықтылулар енгізілді. 

Осылайша,  ҚР 2005 жылғы 8 маусымдағы «Агроөнеркәсіп кешенін 

және ауыл аумақтарын дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» заңына 
(бұдан әрі -  Заң )  мына мазмұнда өзгертілді және толықтырылды.  

Осы заңда қолданылатын мынадай негізгі түсінікке өзгерту енгізілді:  

жеке шаруашылық қожалығымен айналысатын тұлға – Қазақстан 

Республикасы заңына сәйкес  шаруашылық есеп кітабына есептелген жеке 

шаруашылық қожалығы бар жеке тұлға немесе жеке шаруашылық қожалық 

мүше ретінде шаруашылық есеп кітабында есептелген  осындай жеке тұлға.; 

кепілдік сатып алу бағасы – өзіндік құны және рентәбелдік есебімен 

анықталған тауар өндіруші ауыл шаруашылығынан ауыл шаруашылық 

өнімдерін сатып алуды жүзеге асыратын баға; 

агроөнеркәсіп кешені саласында жинау ұйымы – бұл агроөнеркәсіп 

кешені саласында жинау ұйымы осы заңның 11 бабымен көзделген ауыл 

шаруашылық өнімдерін жинау, сақтау, тасымалдау және іске асыруды жүзеге 

асыратын аккредитивтенген заңды жақ болып табылады, мыналардан алады: 

1) жеке шаруашылық қожалықпен айналысатын тұлға; 

2) шаруа (фермерлік) қожалық; 

3) тауар өндіретін ауыл шаруашылығы.  

Агроөнеркәсіп кешені саласында жинау ұйымдары аккредитеу 

заготовительных организаций  в сфере агропромышленного комплекса 

агроөнеркәсіп кешенін дамыту саласында уәкілетті органмен белгіленген 

мерзімде және тәртіпте астана, республикалық маңызы бар қалалар, 

облыстар (акиматтар) жергілікті атқару органында жүргізіледі. 

     Агроөнеркәсіп кешені саласында жинау ұйымдары агроөнеркәсіп 

кешенін дамыту саласында уәкілетті орган белгіленген шегі есептік бағадан 

(құннан) аспайтын баға бойынша ауыл шаруашылық өндірушілерімен  және 

шаруа (фермерлік) қожалықтарымен, жеке шаруашылық қожалықтарымен 

айналысатын тұлғалардан ауыл шаруашылық өнімдерін алуды жүзеге 

асырады. 

     Агроөнеркәсіп кешені саласында жинау ұйымдары ауыл 

шаруашылығы өнімдерін алу және осындай өнімдерді іске асыру бойынша  

мәліметтерді астана, республикалық маңызы бар қалалар, облыстар 

(акиматтар) жергілікті атқару органында келесі тоқсанның  айдың 10 күнінен 

кешіктірмей ұсынуға тиіс. 



 

        Агроөнеркәсіп кешені саласында жинау ұйымы жеке шаруашылық 

қожалығынан алынатын өнімдер жеке тұлғалармен іске асыру кезінде 

ЖТС бойынша Салық кодексіне толықтыру. 

 

        Салық кодексінің 156 бабының 1 тармағы  13-1)тармақшамен 

толықтырылды келесі мазмұнда: «13-1) жеке шаруашылық 

қожалықтарынан түсетін кіріс жеке шаруашылық қожалығымен 

айналысатын  әрбір тұлға, қаржылық жылға сәйкес 1 қаңтарда қолданылған 

және республикалық бюджет туралы заң белгілеген – еңбек ақының 24-

еселік минималды көлемі шегі. Осылайша, жеке шаруа қожалығының кірісі 

жеке шаруашылық қожалығынан түскен келесі ауыл шаруашылық өнімдері 

агроөнеркәсіп кешені саласында жинау ұйымдары  жеке шаруашылық 

қожалықтарымен айналысатын тұлғалар іске асырудан түскен кіріс болып 

табылады: 

тірі сүт табыны ірі мүйізді қара; тірі жылқы және, живые; түйлер және тірі 

түйе , тірі қой және ешкі басқа тұқымдас жануарлар; 

тірі шошқа; тірі үй құстары; жас қабықты тауық жұмыртқалары; ірі қара, 

шошқа, қой, ешкі, жылқы және жылқы тұқымдас жануарлардың жас және 

суытылған еттері; сүт текті ірі қара малдың шикі сүті; үй құсатрының жас 

және суытылған еттері; кәртөп; сәбіз; қырыққабат; қисыққара; қызанақ; қияр; 

сарымсақ; пияз; қант қызылшасы; алмалар; алмұрттар; айва; өріктер; шиелер; 

шабдолдар; қара өріктер; жұлынған жүн, терілер, ірі қараның терілері,жылқы 

тұқымдас жануарлар, қой, ешкі. 

 Осы тармақшаны қолдану мақсатында өнімдер түрін анықтау «Техникалық 

реттеу  облысыуәкілетті мемлекеттік органдар бекіткен» экономикалық 

қызмет түрлері бойынша өнімдерді жүргізушісіне сәйкес жүзеге асырылады. 

Ескерту. 156 баптың 1 тармағы  13-1 тармақша ережесі 2015 ж. 1.01. 

бастап 2017 жылғы 31.12. дейін қолданыста болады, Салық кодексінің 156 

бабының толықтыруымен 4 және 5 тармақшаларды ескере отып, мына 

мазмұнда:  

 «4. Агроөнеркәсіп кешені саласында жинау ұйымдарын ұсыну кезінде салық 

салуға жататын кірістен шыққан жеке шаруашылық қожалықтарының кірісі 

мына құжаттар: 

1) Қазақстан Республикасының  Заңына сәйкес жеке шаруа қожалығының 

болуы туралы анықтама; 

2) пайдаланатын жеке шаруа қожалығының; 

алаңы көрсетілген жер учаскесінің; 

саны көрсетілген үй жануарының; 

саны көрсетілген үй құстарының болуы туралы жергілікті атқару органының 

растауы; 

3) Құжаттар салықтың салынуына жататын кіріске түзетуді пайдалануға 

өтініш. 

5. Осы баптың 1 тармағы 13-1) тармақша ережесі агроөнеркәсіп кешені 

саласында жинау ұйымы – тек бір салық агентімен қолданылады (сондай-ақ 



156 баптың 2 және 5 тармақтары, 1 тармақтың 13-1 тармақшасы сияқты 

2015 ж. 1.01. бастап 2017 жылғы 31.12. дейін қолданыста болады). 

Ескерту. Агроөнеркәсіп кешені саласында жинау ұйымы 156 баптың 1 

тармағы 13-1 тармақшасы тізімінде көрсетілген өнімді іске асыру кезінде 

жеке шаруа қожалығының иесі – жеке тұлға құжатты Салық кодексінің  

156 бабының 4 жәе 5 тармақтары бойынша ұсынады.  

    Осымен, Салық кодексінің (басқа кірістер тізімі) 184 баптың 1 

тармағы 7) тармақшамен толықтырылды, мына мазмұнда: 

«7) Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шаруашылық есеп бойынша 

кітапта есептелген жеке шаруа қожалығының салықты салуға жататын 

кірістерге жеке шаруашылық қожалығымен айналысатын  тұлғаның  күмәнді 

мәліметтерісалық агентігінің ұсынуымен байланысты төлем көздерінен жеке 

табыс салығына ұстау жүргізілмеген.    

   Жеке шаруашылық қожалығы кірістері (СК 156 бабының 1 т. 13-1 т/ш) 

бекітілген көлемде ЖТС өзіндік есептелуі және оның бюджетке төленуі тиіс 

жеке тұлғасы ұсынған күмәнді мәліметтер жағдайында 184 баптың 1 

тармағы7) тармақшасымен көзделген салық салудан босатылады.  

 

                                                                                                СҚО бойынша МКД 

 


