
Жеке кәсіпкерлердің (ЖК) дара категориясы қызметінің тоқтатылуы салық кодексімен 

қаралған камералды бақылауды өткізусіз және камералдық бақылау негізінде 

оңтайландырылған тәртіп. 

 

 

ЖК таратудың оңтайландырылған тәртібі  

 (Салық кодексінің 43 бабында белгіленген камералды бақылау негізінде) 

Салық кодексінің 46 бабының 2 тармағымен белгіленген келесі шарттарына сәйкес (5 жыл), 

талап мерзімінің өтуі, қызметтерін тоқтататын жеке кәсіпкерлер (ЖК): 

1) Қосылған құн салығын төлеушісі болып табылмайды; 

2) Салық кодексінің 586 бабымен белгіленген, камералды бақылау негізінде 

таратылады, тәуекелдерді бағалау жүйелері іс-шаралар нәтижесі негізінде салық 

тексерісі жоспарына енгізілмеген. 

Талап мерзімінің өтуі (5 жыл) ЖК мемлекеттік тіркеу мерзіміне байланысты ЖК 

қатысты жағдай таратылады.  

                Сонымен бірге, ЖК мемлекеттік тіркеу жөнінде куәлікті қызметтің тоқтатылуы 

кезінде ұсынудың қажеті жоқ, сондай-ақ құжат, ЖК қызметінің тоқтатылуы туралы мәлімет 

мерзімдік басылымда жарияланғанын растау жөнінде.  ЖК мөрді жою жөнінде құжат және 

бар банк шотының жабылуы туралы банктен анықтаманың қажеті жоқ.  

Жергілікті салық органына ЖК бір мезгілде қызметтің тоқтатылуы туралы шешім 

қабылданғаны жөнінде ұсынады:  

1) қызметті тоқтату туралы салықтық өтінішті; 

2) Есептік жеке қызмет түрлерін есеп-қисап тіркеуінен түсіру туралы салық өтініші; 

3) таратудың салық есептілігін; 

4) Осы Кодекстің 648-бабында белгіленген тәртіппен бақылау-касса машинасын (ол 

болған кезде) есептен шығару туралы салықтық өтінішті табыс етеді; 

Мемлекеттік өкілетті органдарға  салық органы қызметінің тоқтатылуы туралы ЖК 

салық өтінішін үш жұмыс күн ішінде сұрату жолдайды. 

Алған күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей салық органына мәлімет 

сұратуы бойынша ұсынылады. 

Барлық мәлімет алған күннен бастап он жұмыс күн ішінде салық органы салық кодексі 

тәртібімен белгіленген, қорытынды жасау және камералды бақылауды жүзеге асыруы 

тиіс. 

 Социалдық бөлектеу және міндетті кәсіптік зейнетақылық жарна, міндетті зейнетақылық 

жарна, басқа міндетті бюджеттік төлем және салық есебінің жағдайы бойынша және 

камералды бақылау нәтижесі көрсетілген. 

Салық кодекснің 84 тарауы тәртібімен белгіленген, камералды бақылау нәтижесінің 

айқындалуы бойынша, бұзушылықты жою туралы хабарлама тапсырылады алған күннен 

бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей ЖК камералды бақылау нәтижесі бойынша 

бұзушылықтың анықталғаны кезінде.   

Салық кодексінің 587 бабымен белгіленген тәртіптік,  ЖК камералды бақылау нәтижесі 

бойынша анықталған, камералдық бақылау нәтижелерi бойынша анықталған 

бұзушылықтарды жою туралы хабарлама; 

 Егер түсініктемені тапсырған тұлғаның хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен 

келіспеуіне негіз ретінде растайтын құжаттар көрсетілген жағдайда, онда салық 

есептілігінен басқа, мұндай құжаттардың көшірмелері түсініктемеге қоса беріледі. 



     ИП признается снятым с регистрационного учета в качестве ИП со дня: 

1) Салық міндеттемелерінің, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналарын аудару мен әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша 

міндеттердің орындалуын есепке алуды салық органы салық төлеушінің дербес 

шотын жүргізу арқылы жүзеге асырады. 

2) Камералды бақылау нәтижесі бойынша көрсетілген, салық берешегінің жоқ болуы 

және осындай бұзушылық болғанда, міндетті зейнетақылық жарна берешегі бойынша, 

міндетті кәсіби зейнетақылық жарна, әлеуметтік бөлектеу, бұзушылықты 

болдырмаудағы хабарламаны орындау. 

3) Толық ауқымда, камералды бақылау нәтижесі бойынша көрсетілген, бұзушылықты 

жою шарты және салық берешегінің болуы, әлеуметтік бөлектеу, міндетті кәсіби 

зейнетақылық жарна, зейнетақылық жарна берешегі бойынша,салық берешегін өтеу. 

ЖК ретінде тіркеу есебінен шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ЖК 

шығару туралы мәлімет уәкілетті органның интернет-ресурсі тіркеу есебіне 

орналасады. 

Осы баптың 12-тармағы 43 бабында белгіленген мерзімдерде төленбеген салық 

берешегiнің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 

және әлеуметтік аударымдар бойынша берешектің болуы жеке кәсіпкер ретінде тіркеу 

есебінен шығарудан бас тартуға негіз болып табылады. 

ЖК туралы мәлімет, үш жұмыс күн ішінде төлеу күн мерзімі өткеннен кейін уәкілетті 

органның интернет-ресурсі тіркеу есебіне орналасады, тіркеу есебінен шығарудан бас 

тартылды.  

 

 

   ЖК таратудың оңтайландырылған тәртібі  

(Салық кодексінің 43-1 бабымен камералды бақылаусыз белгіленген) 

Оңайлатылған ЖК әрекетін тоқтату Салық кодексінің 586 бабымен белгіленген, негізде 

камералдық бақылауды жүргізбей ақ іске асырылады: 

1) Әрекетті тоқтату туралы салық төлеушінің салық өтініші не 

2) Салық есептілігін тапсыру және есептесу патентінің құнын тоқтата тұру туралы салық 

өтініші, жазбаша келісімі (ұзарту, қайта бастау). 

      Осы бап осы Кодекстің 46-бабының 2-тармағында белгіленген (5 жыл)  талап 

қоюдың ескіру мерзімі ішінде, ҚР азаматтары және оралмандары, айқындалған 

шарттарға сәйкес келетін жеке кәсіпкерлерге қатысты қызметті тоқтату туралы 

салықтық өтініш беру күніне белгіленген жағдайлар басталғанға дейін қолданылады: 

1) Қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмайтын; 

2) Бірлескен кәсіпкерлік нысанында қызметті жүзеге асырмайтын; 

3) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимі қолданылмайтын 

қызмет түрлері бойынша табыстар мен шығыстардың, мүліктің бөлек есепке алынуын 

қолданатын бірыңғай жер салығын төлеушілер болып табылмайтын; 

4) осы Кодекстің 574-бабының 1-тармағында көрсетілген жекелеген қызмет түрлерін 

жүзеге асырмайтын; 

5) тәуекелдерді бағалау жүйесі іс-шараларының нәтижелері негізінде салықтық 

тексерулер жоспарында жоқ; 

6) салық берешегi, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі жоқ Қазақстан 



Республикасының азаматтары немесе оралмандар болып табылатын дара кәсіпкерлер 

қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтатуға жатады. 

1. Жергілікті салық органына ЖК бір мезгілде қызметтің тоқтатылуы туралы шешім 

қабылданғаны жөнінде ұсынады:  

1) қызметті тоқтату туралы салықтық өтінішті; 

2) Есептік жеке қызмет түрлерін есеп-қисап тіркеуінен түсіру туралы салық өтініші; 

3) таратудың салық есептілігін; 

4) Осы Кодекстің 648-бабында белгіленген тәртіппен бақылау-касса машинасын (ол 

болған кезде) есептен шығару туралы салықтық өтінішті табыс етеді; 

Мемлекеттік өкілетті органдарға  салық органы қызметінің тоқтатылуы туралы ЖК 

салық өтінішін үш жұмыс күн ішінде сұрату жолдайды. 

Барлық мәлімет алған күннен бастап он жұмыс күн ішінде салық органы салық 

кодексі тәртібімен белгіленген, қорытынды жасау және камералды бақылауды жүзеге 

асыруы тиіс. 

ЖК ретінде тіркеу есебінен шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ЖК 

шығару туралы мәлімет уәкілетті органның интернет-ресурсі тіркеу есебіне 

орналасады. 

ЖК туралы мәлімет, үш жұмыс күн мерзімі өткеннен кейін уәкілетті органның 

интернет-ресурсі тіркеу есебіне орналасады, тіркеу есебінен шығарудан бас 

тартылды: 

1) Әрекетті тоқтату туралы салық төлеушінің салық өтініші үш жұмыс күн ішінде 

берілген күннен Салық кодексі 43-1 бап талабының орындалмауы және талапқа 

сәйкессіздігі.  

2) Социалдық бөлектеу және міндетті кәсіптік зейнетақылық жарна, міндетті 

зейнетақылық жарна, басқа міндетті бюджеттік төлем және салық есебінің 

жағдайы бойынша, үш жұмыс күн мерзімі өткеннен кейін салық төлемі талабының 

орындалмауы бойынша.  

2. Салық есептілігін тапсыру және есептесу патентінің құнын тоқтата тұру туралы салық 

өтініші, жазбаша келісім негізі бойынша қызметтің тоқтатылуы (ұзарту, қайта бастау), 

Келесі жағдайларда ЖК жатады: 

1) Патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын және патенттiң қолданылу 

мерзiмi өткен немесе қызметті тоқтата тұру кезеңі аяқталған күннен бастап 

күнтізбелік алпыс күн ішінде патент құнының кезекті есеп-қисабын табыс етпеген; 

2) Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұрған және қызметті тоқтата тұру кезеңі 

аяқталғаннан кейін осы Кодексте белгіленген салық есептілігін табыс ету мерзімі 

өткен күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде салық есептілігін табыс етпеген. 

      Осы тармақта көрсетілген жағдайларда жеке кәсіпкердің орналасқан жері 

бойынша көздеген шарттарға сәйкес келген кезде салық органында тіркеу есебінде 

тұрған бақылау-касса машинасы болмаған жағдайда белгіленген мерзімдердің 

біреуі өткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жеке кәсіпкер ретінде тіркеу 

есебінен шығаруды жүзеге асырады. 

      Жеке кәсіпкерді осы тармақта белгіленген тәртіппен тіркеу есебінен шығару 

туралы ақпарат белгіленген мерзімдердің біреуі өткен күннен бастап үш жұмыс 

күні ішінде уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады. 

Салық органы осы бапқа сәйкес жеке кәсіпкердің қызметі тоқтатылғаннан кейін 

талап қоюдың ескіру мерзімі ішінде бұзушылықтарды анықтаған жағдайда, жеке 

кәсіпкер ретінде тіркелу кезеңінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салықтар 



және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы 

жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар 

бойынша салық міндеттемелерін есептеуді жеке тұлға оларды төлеу жөнінде 

міндеттемелер туындаған кезде қолданыста болатын Қазақстан Республикасының 

салық заңнамасына сәйкес жүргізеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


