
Заңды тұлғаларды қайта мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен 

өкілдіктерін есептік қайта тіркеу 

 
 

Қызметті беруші  

                         

 

Коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды 

тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысты Әділет 

министрлігі мен аумақтық әділет органдары және 

коммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды 

тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысты 

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясының филиалдары қызмет көрсетеді. 

 

Қызметті  алушылар 

 

заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы - коммерциялық емес ұйымдар, сондай-ақ 

Акционерлік қоғамдар мен мемлекеттік кәсіпорындар 

нысанындағы коммерциялық ұйымдар; 

2) "электрондық үкіметтің" веб-порталы: www.egov.kz. - 

Жеке кәсіпкерлік субъектілері. 

 

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

1) Мемлекеттік корпорацияда: 

Саяси партияларды қоспағанда, жеке кәсіпкерлік 

субъектілеріне жатпайтын, сондай-ақ қызметін үлгілік 

болып табылмайтын жарғы негізінде жүзеге асыратын 

акционерлік қоғамдарды мемлекеттік қайта тіркеу, 

олардың филиалдарын (өкілдіктерін), сондай-ақ шетелдік 

коммерциялық емес ұйымдардың филиалдарын 

(өкілдіктерін) есептік тіркеу (қайта тіркеу) қажетті 

құжаттары қоса беріле отырып, өтініш берілген күннен 

кейінгі 5 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізілуге тиіс. 

Саяси партияларды, олардың филиалдарын (өкілдіктерін) 

қоспағанда, жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын 

заңды тұлғалар, сондай-ақ қызметін үлгілік болып 

табылмайтын жарғы негізінде жүзеге асыратын 

акционерлік қоғамдар үшін заңды тұлғаны мемлекеттік 

тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама, филиалды 

(өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама 

беру, сондай-ақ жарғыны (ережесін) қайтару қажетті 

құжаттарды қоса бере отырып, өтініш берілген күннен 

бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі. 

Саяси партияларды мемлекеттік тіркеу және олардың 

филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу (қайта тіркеу) 

қажетті құжаттары қоса берілген өтініш берілген күннен 

бастап 1 айдан кешіктірілмей жүргізілуге тиіс. 

"Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы" 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 

сәйкестендіру нөмірлері жоқ шетелдік тұлғалар 

қатысатын коммерциялық заңды тұлғаларды мемлекеттік 

тіркеу, олардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік 

тіркеу өтініш берілген күннен кейінгі 1 жұмыс күнінен 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000223_#z2


кешіктірілмей жүргізіледі. 

Республикалық және өңірлік мәртебесі бар қоғамдық 

және діни бірлестіктерді, оның мемлекеттік қайта 

тіркеуді, шетелдік және халықаралық коммерциялық емес 

үкіметтік емес бірлестіктердің филиалдары мен 

өкілдіктерін есептік қайта тіркеуді 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 он жұмыс күннен 

кешіктірілмей жүргізіледі; 

2) порталда – акционерлік қоғамдарды, олардың 

филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда, жеке кәсіпкерлік 

субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды мемлекеттік 

қайта тіркеу өтініш берілген сәттен бастап 1 сағат ішінде 

көрсетіледі. 

 

Қызмет құны 

 

Коммерциялық емес ұйымдарды және олардың 

филиалдары мен өкілдіктерін тіркеу бойынша 

Мемлекеттік қызметке ақы төлеу тіркеу алымы 

белгіленген. Тіркеу алымының сомасы осы Қағидаларға 

12-қосымшаға сәйкес "Салық және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы" 2017 жылғы 25 

желтоқсандағы Қазақстан 

Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) 

белгіленген 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 ұйымдарды және олардың 

филиалдары мен өкілдіктерін тіркеу бойынша 

Мемлекеттік қызмет 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 қызметті алуға электрондық сұрау салу 

портал арқылы берілген жағдайда, төлем "электрондық 

үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады. 

 

 

Құжаттар тізбесі 

 

1) Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар 

тізімі 1) в государственное корпорацию: 

осы Ереженің 1,2,3 және 4 – қосымшаларына сәйкес 

нысан бойынша өтініш (бұдан әрі-өтініш). 

Үлесінде мемлекет қатысатын заңды тұлға тізілім 

ұстаушының белгісі бар өтінішті ұсынады; 

электрондық өтініш беруді қоспағанда, заңды тұлғаның 

құрылтай құжаттарына, филиал (өкілдік) туралы ережеге 

өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейтін, заңды 
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тұлғаның мөрімен бекітілген мемлекеттік (есептік) қайта 

тіркеу туралы заңды тұлғаның уәкілетті органының 

шешімі не шешімінен үзінді көшірме. Егер заңды тұлға 

Жеке кәсіпкерлік субъектісі болып табылса, құжаттарды 

мөрмен бекіту талап етілмейді; 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілген құрылтай 

құжаттарының екі данасы не жеке кәсіпкерлік 

субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, филиалдың 

(өкілдіктің) құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер 

мен толықтырулардың мәтіні); 

енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен 

нотариалды куәландырылған жарғы (ереже) не 

акционерлік қоғамның жарғысына енгізілген өзгерістер 

мен толықтырулардың мәтіні, филиал (өкілдік) туралы 

ереже); 

акционерлік қоғамдарды қоспағанда, жеке кәсіпкерлік 

субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның бұрынғы 

құрылтай құжаттарының, филиалдар (өкілдіктер) туралы 

ережелердің түпнұсқалары); 

коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды 

тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу немесе оның 

филиалын (өкілдігін) есептік қайта тіркеу үшін 

бюджетке тіркеу алымының төленгенін растайтын 

құжат); 

коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлғаны 

мемлекеттік қайта тіркегені немесе оның филиалын 

(өкілдігін) есептік қайта тіркегені үшін "Азаматтарға 

арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына 

төленгенін растайтын құжат. 

Филиалдар мен өкілдіктер атауы өзгерген жағдайда 

қайта тіркелуге жатады. 

2) порталда: 

жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды 

тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу үшін): 

электрондық өтініш; 

жарғылық капиталдың мөлшері азайған кезде және баспа 

басылымдарында жарияланғаны туралы ойықтың 

сканерленген көшірмесі; 

көрсетілетін қызметті алушы ЭҮТШ арқылы қызмет 

көрсеткені үшін мемлекеттік алым төлеу тәсілін 

таңдамаған жағдайда, түбіртектің /төлем 

тапсырмасының сканерленген көшірмесі; 

орналасқан жері өзгерген кезде: 

жылжымайтын мүлік объектісіне меншік құқығы болған 

жағдайда: "жылжымайтын мүлік тіркелімі" мемлекеттік 

деректер қорынан (бұдан әрі – ЖМТ МДҚ) көрсетілетін 

қызметті алушының бизнес-сәйкестендіру нөміріне 

тіркелген көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген 

мекенжай бойынша орналасқан жылжымайтын мүліктің 

бастапқы немесе қайталама объектісіне меншік құқығы 

туралы, ЖМТ МДҚ ЭЦҚ қойылған электрондық растау; 

заңды тұлғадан үй-жайды жалға алған жағдайда: жалға 



алу шартының сканерленген көшірмесі. Үй-жайды жеке 

тұлғадан жалға алған жағдайда: заңды тұлғаның 

орналасқан жері ретінде үй-жайды беру туралы жеке 

тұлғаның нотариалды куәландырылған келісімінің 

сканерленген көшірмесі; 

үй-жайды қосалқы жалға алған жағдайда: жалға алудың 

сканерленген көшірмелері және қосалқы жалға алу; 

Қазақстан Республикасының резиденті емес 

қатысушылардың құрамына сауда тізілімінен 

заңдастырылған үзінді көшірмені немесе құрылтайшы - 

шетелдік заңды тұлға шет мемлекеттің заңнамасы 

бойынша заңды тұлға болып табылатынын 

куәландыратын басқа да заңдастырылған құжатты 

енгізген кезде, қазақ және орыс тілдеріндегі нотариалды 

куәландырылған аудармасымен бірге; 

шетелдік тұлға қатысушыларының құрамына енгізілген 

кезде, Егер басшы енгізілген жаңа 

қатысушы/құрылтайшы шетелдік тұлға болып табылса, 

қазақ және орыс тілдеріндегі нотариалды 

куәландырылған аудармасы бар шетелдік құрылтайшы 

паспортының сканерленген көшірмесі немесе жеке 

басын куәландыратын басқа құжат; 

қатысушылардың тізілімін жүргізуді орталық 

депозитарий жүзеге асыратын акционерлік қоғам немесе 

шаруашылық жүргізуші серіктестік қатысушылардың 

құрамын өзгерткен кезде тіркеушінің мөрімен расталған 

қатысушылар тізілімінің сканерленген көшірмесі. 

Электрондық өтінішке көрсетілетін қызметті алушының 

ЭЦҚ қол қойылады. Егер көрсетілетін қызметті 

алушының уәкілетті тұлғасы оның басшысы болып 

табылмаса, онда өтініш басшымен келісіледі. 

Шаруашылық серіктестіктерді, Акционерлік қоғамдар 

мен өндірістік кооперативтерді қоспағанда, заңды тұлға 

үшін электрондық өтініш ЭҮП-ке оның 

қатысушыларымен келісілуі тиіс. Филиал (өкілдік) үшін-

оның заңды тұлғасының басшысы 

 

Қызмет көрсету нәтижесі 

 

7 – қосымшаға сәйкес заңды тұлғаны мемлекеттік қайта 

тіркеу туралы анықтама, сондай-ақ осы Қағидаларға 8-

қосымшаға сәйкес заңды тұлғаның филиалын (өкілдігін) 

есептік қайта тіркеу туралы анықтама (бұдан әрі-

анықтама) не осы қосымшаның 9-тармағында көзделген 

жағдайларда және негіздер бойынша Мемлекеттік 

қызмет көрсетуден жазбаша түрде дәлелді бас тарту. 

Порталда берілген кезде – "жеке кабинетке" шағын және 

орта кәсіпкерлік субъектілері үшін заңды тұлғаларды 

мемлекеттік қайта тіркеу туралы хабарлама не 

көрсетілетін қызметті берушінің ЭЦҚ-мен 

куәландырылған электрондық құжат нысанындағы 

мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 

дәлелді жауап жіберіледі. 
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Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020771#z205 
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