Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен
өкілдікті есептік тіркеуден шығару
Қызметті беруші

Коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды
тұлғалар, филиалдар мен өкілдіктер қатынасында әділет
Министрлігі және аумақтық әділет органдары және
коммерциялық ұйымдар болып табылатын, заңды тұлғалар,
филиалдар және өкілдіктер қатынасында "Азаматтарға
арналған үкімет" мемлекеттік корпорация филиалдары.

Қызметті алушылар

заңды тұлғалар

Қызмет көрсету орны

1)
«Азаматтарға
арналған
корпорациясы" КЕ АҚ
2) "электрондық үкімет" порталы

Қызметті
мерзiмдерi

Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу,
филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару қажетті
құжаттарды қоса бере отырып, заңды тұлғаны таратуды
мемлекеттік тіркеу туралы өтініш берілген күннен кейінгі 5
жұмыс
күні
ішінде
жүргізіледі.
Заңды тұлғаның, республикалық және өңірлік мәртебесі бар
қоғамдық және діни бірлестіктердің, оның ішінде қызметін
тоқтатуды
мемлекеттік
тіркеуді,
шетелдік
және
халықаралық
коммерциялық
емес
үкіметтік
емес
бірлестіктердің филиалдары мен өкілдіктерін есептік
тіркеуден шығаруды қажетті құжаттарды қоса бере отырып,
өтініш берілген күннен кейін көрсетілетін қызмет
берушінің орналасқан жері бойынша 5 жұмыс күннен
кешіктірмей, көрсетілетін қызмет берушінің орналасқан
жерінен тыс 10 жұмыс күннен кешіктірілмей жүргізіледі;

Қызмет құны

көрсету

үкімет»

Мемлекеттік

Коммерциялық емес ұйымдарға мемлекеттік қызмет
көрсеткені
үшін
тіркеу
алымы
белгіленген.
Тіркеу алымының сомасы 2008 жылғы 10 желтоқсандағы
"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер
туралы
(Салық
кодексі)"
Қазақстан
Республикасының Кодексінде белгіленген осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сәйкес
ставкалар бойынша есептеледі және салық салу
объектісінің тіркелген жері бойынша тиісті құжаттар
берілгенге
дейін
төленеді.
"Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар
мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" Заңның 10-бабына
сәйкес коммерциялық ұйымдар мен олардың филиалдары
мен өкілдіктерінің мемлекеттік қызметін көрсеткені үшін
"Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар
мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" Заңның 10-бабына
сәйкес заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу саласындағы
тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
бағаларына
сәйкес
төлем
алынады.
Мемлекеттік қызмет шағын және орта кәсіпкерлік

субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды қоспағанда,
заңды
тұлғаларға
ақылы
көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметті алуға электрондық сұрау салу
портал арқылы берілген жағдайда, төлем "электрондық
үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.
Құжаттар тізбесі

1
Мемлекеттік
корпорацияға:
1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша
заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) қызметінің
тоқтатылуын
тіркеу
туралы
өтініш;
Үлесіне мемлекет қатысатын заңды тұлға тізілім
ұстаушының белгісі бар өтінішті ұсынады. заңды тұлға
мүлкінің меншік иесінің немесе меншік иесі уәкілеттік
берген органның не заңды тұлғаның мөрімен бекітілген
құрылтай құжаттарымен уәкілеттік берілген заңды тұлға
органының шешімі. Егер заңды тұлға Жеке кәсіпкерлік
субъектісі болып табылса, құжаттарды мөрмен бекіту талап
етілмейді.
2) заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің немесе меншік иесі
уәкілеттік берген органның не заңды тұлғаның мөрімен
бекітілген құрылтай құжаттарымен уәкілеттік берілген
заңды тұлға органының шешімі. Егер заңды тұлға Жеке
кәсіпкерлік субъектісі болып табылса, құжаттарды мөрмен
бекіту
талап
етілмейді;
3)
Қазақстан
Республикасының
бүкіл
аумағында
таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында заңды
тұлғаны тарату, кредиторлардың талаптарын мәлімдеу
тәртібі мен мерзімдері туралы ақпараттың жарияланғанын
растайтын
құжат;
4) заңды тұлғаның мөрін (бар болса) жою туралы құжат.
5) төленгенін растайтын құжат; тіркеу алымының бюджетке
қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркегені үшін заңды
тұлға болып табылатын коммерциялық емес ұйым;
6) шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері болып
табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, коммерциялық
ұйым болып табылатын заңды тұлға қызметінің
тоқтатылуын мемлекеттік тіркегені үшін "Азаматтарға
арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленгенін
растайтын
құжат.
Заңды тұлғаның таратылуын мемлекеттік тіркеу туралы
өтініш заңды тұлғаның таратылуы туралы ақпарат
жарияланған күннен бастап екі ай өткеннен кейін тіркеуші
органға
ұсынылады.
Өзіне қатысты сот заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату туралы
шешім шығарған заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын
мемлекеттік тіркеу заңды күшіне енген осындай шешім
негізінде
жүзеге
асырылады.
Мүліктік кешен ретінде жекешелендірілген мемлекеттік
кәсіпорынның қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеу үшін
сатып
алушы
мынадай
құжаттарды
ұсынады:
1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша
мемлекеттік
тіркеу
туралы
өтініш;
2) мемлекеттік кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде

жекешелендіру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
(Жергілікті
атқарушы
органның)
шешімі;
3) мемлекеттік кәсіпорынның мүліктік кешенін сатып алусату
шартының
көшірмесі;
4) мемлекеттік кәсіпорынның тапсыру актісінің көшірмесі;
5) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркегені немесе филиалды
(өкілдікті) есептік тіркегені үшін төленгенін растайтын
құжат.
Тіркеуші орган заңды тұлғаны тарату туралы шешімді
алғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерінде белгіленген тарату тәртібінің сақталуын
тексереді, заңды тұлғаны тарату туралы мәліметтерді
бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне
енгізеді.
Мемлекеттік
кіріс
органдары
бизнес-сәйкестендіру
нөмірлері Ұлттық тізілімінің мәліметтері негізінде
қызметін тоқтататын заңды тұлға бойынша Мемлекеттік
кіріс органдарында есепке алу жүргізілетін берешектің жоқ
(бар) екендігі туралы мәліметтерді табыс етеді не мұндай
заңды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен міндеттемелерді орындамаған
жағдайда берешек туралы аталған мәліметтерді беруден бас
тартады, "Салық және бюджетке төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасының Кодексінде (Салық
Кодексі)
және
"Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы"
Қазақстан
Республикасының Кодексінде айқындалған
тәртіппен
жүзеге
асырылады.
Егер тексеру процесінде тарату тәртібінің бұзылуы
анықталмаса, тіркеуші орган қажетті құжаттарды қоса бере
отырып, заңды тұлғаны таратуды мемлекеттік тіркеу
туралы өтініш берілген күннен кейінгі бес жұмыс күні
ішінде заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын тіркейді.
Табиғи монополия субъектісі қызметінің тоқтатылуын
мемлекеттік тіркеуді тіркеуші орган Табиғи монополиялар
салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті
органның алдын ала келісімімен жүзеге асырады.
Заңды тұлғаны тарату тәртібінің бұзылуы анықталған
кезде, сондай-ақ таратылатын заңды тұлғаның есептік
тіркеуден алынбаған филиалдары (өкілдіктері), есепке алу
Мемлекеттік кіріс органдарында жүргізілетін берешегі
болған не мемлекеттік кіріс органдары берешек туралы
көрсетілген мәліметтерді беруден бас тартқан, осындай
заңды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен міндеттемелерді орындамаған
жағдайларда, сондай-ақ таратылатын заңды тұлғаның
есептік тіркеуден алынбаған филиалдары (өкілдіктері)
мемлекеттік кіріс органдарында есепке алынады, "Салық
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық
Кодексі) және "Қазақстан Республикасындағы кедендік
реттеу
туралы"
Қазақстан
Республикасының Кодексінде айқындалған
жағдайларда

тіркеуші орган заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын
мемлекеттік тіркеуден бас тарту туралы шешім шығарады.
Филиал (өкілдік) келесілердің негізінде есептік тіркеуден
шығарылуы
тиіс:
1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша
өтініш;
2) акционерлік қоғамдарды қоспағанда, филиал (өкілдік)
туралы
ереже;
3) коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды
тұлғаның филиалын (өкілдігін) есептік тіркеуден шығару
үшін бюджетке тіркеу алымының төленгенін растайтын
құжат;
4) коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлғаның
филиалын (өкілдігін) есептік тіркеуден шығарғаны үшін
"Азаматтарға
арналған
үкімет"
мемлекеттік
корпорациясына
төлегенін
растайтын
құжат.
Мемлекеттік
кіріс
органдары
бизнес-сәйкестендіру
нөмірлері Ұлттық тізілімінің мәліметтері негізінде
қызметін тоқтататын шетелдік заңды тұлғаның филиалы
(өкілдігі) бойынша Мемлекеттік кіріс органдарында есепке
алу жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы
мәліметтерді ұсынады не шетелдік заңды тұлғаның мұндай
филиалы (өкілдігі) қызметін тоқтататын шетелдік заңды
тұлғаның филиалы (өкілдігі) қызметін тоқтататын филиалы
(өкілдігі) бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда
берешегі туралы көрсетілген мәліметтерді беруден бас
тартады, "Салық және бюджетке төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасының Кодексінде (Салық
Кодексі)
және
"Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы"
Қазақстан
Республикасының Кодексінде айқындалған
тәртіппен
жүзеге
асырылады.
Сот борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін
қозғай отырып, оны тарату туралы шешім шығарған заңды
тұлғаның филиалын (өкілдігін) есептік тіркеуден шығару
банкроттық рәсімін аяқтау туралы заңды күшіне енген сот
ұйғарымының
негізінде
жүзеге
асырылады.
Сот заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату туралы шешім
шығарған заңды тұлғаның филиалын (өкілдігін) есептік
тіркеуден шығару заңды күшіне енген осындай шешім
негізінде
жүзеге
асырылады.
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген заңды
тұлға филиалының (өкілдігінің) қызметін тоқтату тәртібінің
бұзылуы анықталған кезде, сондай-ақ мемлекеттік кіріс
органдарында есепке алу жүргізілетін берешегі болған не
шетелдік заңды тұлғаның мұндай филиалы (өкілдігі)
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен
міндеттемелерді
орындамаған
жағдайда
Мемлекеттік кіріс органдары берешек туралы көрсетілген
мәліметтерді беруден бас тартқан жағдайда, Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
заңды тұлға филиалының (өкілдігінің) қызметін тоқтату
тәртібін бұзушылықтар анықталған, "Салық және бюджетке

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан
Республикасының Кодексінде (Салық
Кодексі)
және
"Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы"
Қазақстан
Республикасының Кодексінде айқындалған
тәртіппен тіркеуші орган филиалды (өкілдікті) есептік
тіркеуден шығарудан бас тарту туралы шешім шығарады.
2.
Порталда:
заңды тұлғаның, филиалдың және өкілдіктің қызметін
тоқтатуды мемлекеттік тіркеу үшін осы Стандарттың 9тармағында
көзделген
құжаттардың
электрондық
көшірмелерін қоса бере отырып, электрондық құжат
нысанында толтыру және "электрондық үкіметтің" төлем
шлюзі арқылы тіркеу алымын төлеу арқылы заңды
тұлғаның, филиалдың немесе өкілдіктің қызметін тоқтату
туралы өтініш беріледі.
Қызмет көрсету нәтижесі

Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу
туралы немесе филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден
шығару туралы бұйрық немесе осы қосымшаның 9тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша
Мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту.
Порталда құжаттарды тапсырған кезде – "жеке кабинетке"
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін заңды
тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы хабарлама не
көрсетілетін қызметті берушінің ЭЦҚ-мен куәландырылған
электрондық құжат нысанындағы мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап жіберіледі.

Мемлекеттік көрсетілетін http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020771#z397
қызмет стандарты

