
Еуразиялық экономикалық одағында тауарларды экспоррттау 

(импортау) кезінде салық нысандарын қабылдау 
 

Мемлекеттік орган 
 

Қаржы министрлігі 

 

Қызметті  алушылар жеке және заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы" КЕ АҚ –қызметті алушының тіркелген 

жері бойынша; 
2) Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 

және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы 

экономикалық аймақтар аумақтарындағы аумақтық 

органдары; 

3) "Электрондық үкімет"  порталы 

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

20 минут  

 

Қызмет құны 

 

тегін  

 

Құжаттар тізбесі 

 

 

1) жеке басты куәландыратын құжат; 

2) қосылған құн салығы (бұдан әрі – ҚҚС) жөніндегі 

декларация; 

3) ҚҚС бойынша декларацияға қосымша болып табылатын 

өтініштердің тізбесі; 

4) импортталған тауарлар бойынша жанама салықтардың іс 

жүзінде төленгенін растайтын банктің үзінді көшірмесін 

және (немесе) Қазақстан Республикасының банктер және 

банк қызметі туралы заңнамасында көзделген, импортталған 

тауарлар бойынша жанама салықтарды төлеу жөніндегі 

салықтық міндеттеменіің орындалуын растайтын өзге де 

төлем құжатын немесе уәкілетті орган берген, салық 

төлеушіге салық төлеу мерзімін өзгертуге құқық берілгенін 

растайтын өзге де құжатты немесе қосылған құн салығынан 

босатылғанын растайтын құжатты. 

5) егер оларды ұсыну (жазып беру) Еуразиялық 

экономикалық одаққа мүше мемлекеттің заңнамасында 

көзделген жағдайда, тауарларды тиеп-жөнелту кезінде 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің 

заңнамасына сәйкес ресімделген шот-фактураларды. 

Егер шот-фактураларды ұсыну (жазып беру) Еуразиялық 

экономикалық одаққа мүше мемлекеттің заңнамасында 

көзделмеген болса не тауарлар Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше мемлекет болып табылмайтын мемлекеттің 

салық төлеушісінен сатып алынса, онда шот-

фактуралардың орнына сатушы ұсынған (жазып берген), 

импортталған тауарлардың құнын растайтын өзге құжат 

ұсынылады; 

6) солардың негізінде Еуразиялық экономикалық одаққа 

мүше мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының 

аумағына импортталған тауарлар сатып алынған шарттарды 



(келісімшарттарды), тауарлар лизингі (лизинг нысаналары) 

жағдайында – лизинг шарттарын (келісімшарттарын), 

заттар түрінде қарыз берілген жағдайда – қарыз шарттарын, 

тауарларды дайындау туралы шарттарды 

(келісімшарттарды), алыс-беріс шикізатын қайта өңдеуге 

арналған шарттарды (келісімшарттарды); 

7) Қазақстан Республикасының салық төлеушісіне 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің 

салық төлеушісі не Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

болып табылмайтын мемлекеттің салық төлеушісі ұсынған, 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше үшінші 

мемлекеттің аумағынан импортталған тауарларды өткізетін 

ұйымның басшысы (дара кәсіпкер) қол қойған және 

ұйымның мөрімен расталған, Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше үшінші мемлекеттің салық төлеушісі және 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше осы үшінші 

мемлекеттің салық төлеушісімен импортталған тауарды 

сатып алу туралы жасалған шарт (келісімшарт); 

8) комиссия немесе тапсырма шарттарын 

(келісімшарттарын) (олар жасалған жағдайда); 

9) солардың негізінде комиссия немесе тапсырма шарттары 

бойынша Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа 

мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының 

аумағына импортталған тауарлар сатып алынған шарттарды 

(келісімшарттарды). 

 

Қызмет көрсету нәтижесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

1. келу тәртібінде қағаз тасымалдағышында табыс етілген 

салық нысандарын қабылдау туралы көрсетілетін қызметті 

берушінің белгісі; 

2. почта немесе өзге байланыс ұйымының салық 

есептілігінің қабылданғаны туралы уақыты және күні 

көрсетілген белгісі; 

3. көрсетілетін қызметті берушінің салық есептілігін 

электрондық түрде қабылдағаны туралы хабарлама/растау; 

4. салық органының тиісті белгіні қою жолымен, 

тауарларды әкелу туралы мәлімдемеде импортталатын 

тауарлар бойынша қосылған құн салығын төлеу және 

жанама салықтарды төлеу фактін растауы; 

5. мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-

тармағында көрсетілген жағдайларда және негіздемелер 

бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 

қызметті көрсетуден (салық есептілігі табыс етілмеген деп 

саналған жағдайда) және төлеу фактін растаудан бас тарту 

туралы уәжделген жауабы. 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011273#z764 
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