
Қазақстан Республикасы резиденттігін растау 

 
 

Қызметті беруші 
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 

кірістер комитетінің облыстар, Алматы, Астана және 

Шымкент қалалары бойынша аумақтық органдары 

 

Қызметті  алушылар жеке және заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсет уорны 1) "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 

корпорация" коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы; 

2) "электрондық үкіметтің" www.egov.kz 

веб-порталы 

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

 

3 (үш) жұмыс күні  

Қызмет құны тегін  

  

Құжаттар тізбесі 

 

 

Көрсетілетін қызметті алушы не өкілдің тиісті өкілеттігі 

көрсетілетін Қазақстан Республикасының азаматтық 

заңнамасына сәйкес берілген құжаттың негізінде әрекет 

ететін оның өкілі жүгінген кезде: 

резиденттігін растайтын құжатты алу үшін; 

Мемлекеттік корпорацияға: 

1) 3-қосымшаға сәйкес резиденттігін растау туралы 

салықтық өтініш (бұдан әрі – салықтық өтініш); 

2) өзінің тиімді басқару орны Қазақстан Республикасында 

орналасқаны негізінде резидент болып табылатын шетелдік 

заңды тұлға – заңды тұлғаны тиімді басқару орны (нақты 

басқару органының орналасқан жері) Қазақстан 

Республикасында болуын растайтын құжаттың (өткізілген 

орны көрсетіле отырып, директорлар кеңесінің немесе осы 

сияқты органның жалпы жиналысы хаттамасының немесе 

негізгі басқару және (немесе) бақылау, сондай-ақ заңды 

тұлғаның кәсіпкерлік қызметін жүргізу үшін қажетті 

стратегиялық коммерциялық шешімдер қабылдау орнын 

растайтын өзге де құжаттарды) нотариаттық 

куәландырылған көшірмесін; 

3) резидент болып табылатын шетелдік немесе азаматтығы 

жоқ адам – азаматтығы жоқ адамның шетелдік 

төлқұжатының немесе куәлігінің, Қазақстан 

Республикасында болу кезеңін растайтын құжаттың 

(визаның немесе өзге де құжаттардың) Қазақстан 

Республикасында тұруға ықтиярхаттың (бар болса) нотариат 

куәландырылған көшiрмелерiн ұсынады; 

порталға: 

1) 3-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы 

өтініш; 

2) өзінің тиімді басқару орны Қазақстан Республикасында 

орналасқаны негізінде резидент болып табылатын шетелдік 
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заңды тұлға – заңды тұлғаны тиімді басқару орны (нақты 

басқару органының орналасқан жері) Қазақстан 

Республикасында болуын растайтын құжаттың (өткізілген 

орны көрсетіле отырып, директорлар кеңесінің немесе осы 

сияқты органның жалпы жиналысы хаттамасының немесе 

негізгі басқару және(немесе) бақылау, сондай-ақ заңды 

тұлғаның кәсіпкерлік қызметін жүргізу үшін қажетті 

стратегиялық коммерциялық шешімдер қабылдау орнын 

растайтын өзге де құжаттарды) нотариаттық 

куәландырылған электрондық көшірмесі; 

3) резидент болып табылатын шетелдік немесе азаматтығы 

жоқ адам – азаматтығыжоқ адамның шетелдік 

төлқұжатының немесе куәлігінің, Қазақстан 

Республикасында болу кезеңін растайтын құжаттың 

(визаның немесе өзге де құжаттардың) Қазақстан 

Республикасында тұруға ықтиярхаттың (бар болса) нотариат 

куәландырылған электрондық көшiрмелерiн ұсынады; 

резиденттігін растайтын құжаттың телнұсқасын алу үшін; 

Мемлекеттік корпорацияға: 

1) 3-қосымшаға сәйкес салықтық өтініш; 

порталға: 

2) 3-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы 

салықтық өтініш. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

1) уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша оның 

резиденттігін растайтын құжатты беру немесе шет 

мемлекеттің құзыретті органы белгіленген нысан бойынша 

оның резиденттігін растау және (немесе) оның телнұсқасын 

беру; 

2) берушінің мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуы 

туралы дәлелді жауабы болып табылады. 
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