
Әрбір салық режимінің ерекшеліктері, қолданылу шарттары және олардың ЖК мен ЖШС үшін салыстырылуы кестеде көрсетілген: 

 

Өлшемшарттары Жалпыға бірдей 

белгіленген режим 

Патент* 

(* тек ИП қолданылады) 
Оңайлатылған 

декларация  

Тіркелген шегерім Бөлшек салық*  

(* экономиканың зардап 

шеккен секторларына 

қолдау көрсету мақсатында 

енгізілген және 01.01.2021 

жылдан бастап 31.12.2023 

жылға дейін жарамды) 

Шекті кіріс Шектелмеген Жылына 3 528 АЕК  

 

(2021 жылы 10 291 176 

теңге) 

Жарты жылдықта 24 038 

АЕК  

 

(2021 жылы 70 118 846 

теңге) 

Жылына 144 184 АЕК  

 

(2021 жылы 420 584 728 

теңге) 

3 млн. АЕК  

 

(2021 жылы 8 751 000 000 

теңге) 

Қызметкерлер 

саны 

Шектелмеген ЖК қызметкерлерді 

тартуға құқығы жоқ  

30 адам 50 адам 250 адам 

Қызмет түрлері  Заңмен тыйым 

салынбаған кез келген 

қызмет түрлері  

Тек бекітілген қызмет 

түрлері рұқсат етілген: 

1) сылақ жұмыстары; 

2) ағаш ұсталығы мен 

ағаш шеберлігі 

жұмыстары; 

3)  еден жабу және 

қабырға қаптау 

жөніндегі жұмыстар; 

4) бояу және шынылау 

жұмыстары; 

5) такси қызметі; 

6) автомобиль көлігімен 

жүк тасымалдау; 

7) сыйақы үшін немесе 

шарт негізінде 

жылжымайтын мүлікті 

басқару; 

8) фотография 

саласындағы қызмет; 

9) аударма (ауызша және 

жазбаша) ісі; 

10) мүліктік жалдауға 

(жалға) беру; 

11) көлік құралын 

Тыйым салынған қызмет 

түрлері:  

1) акцизделетін 

тауарларды өндіру; 

2) акцизделетін 

тауарларды сақтау және 

көтерме саудада өткiзу; 

3) мұнай өнiмдерiнің 

жекелеген түрлерін – 

бензинді, дизель отынын 

және мазутты өткiзу; 

4) лотереялар өткізу; 

5) жер қойнауын 

пайдалану; 

6) шыны ыдыстарды 

жинау және қабылдау; 

7) түсті және қара металл 

сынықтары мен 

қалдықтарын жинау 

(дайындау), сақтау, қайта 

өңдеу және өткiзу; 

8) консультациялық 

қызметтер көрсету; 

9) бухгалтерлік есеп 

немесе аудит саласындағы 

Тыйым салынған қызмет 

түрлері:  

1) акцизделетін тауарларды 

өндіру; 

2) акцизделетін тауарларды 

сақтау және көтерме саудада 

өткiзу; 

3) мұнай өнiмдерiнің 

жекелеген түрлерін – 

бензинді, дизель отынын 

және мазутты өткiзу; 

4) лотереялар өткізу; 

5) жер қойнауын пайдалану; 

6) шыны ыдыстарды жинау 

және қабылдау; 

7) түсті және қара металл 

сынықтары мен 

қалдықтарын жинау 

(дайындау), сақтау, қайта 

өңдеу және өткiзу; 

8) консультациялық 

қызметтер көрсету; 

9) бухгалтерлік есеп немесе 

аудит саласындағы қызмет; 

10) сақтандыру брокері мен 

ҚР Үкіметінің 02.02.2021 

жылғы №30 қаулысымен 

бекітілген 144 қызмет түрі 

ғана рұқсат етілген. 

Мысалы: 

1) автомобильдерге 

техникалық қызмет көрсету 

және оларды жөндеу 

2) сауда объектілері болып 

табылатын 

мамандандырылмаған 

дүкендердегі бөлшек сауда 

3) сауда объектілері болып 

табылатын 

мамандандырылған 

дүкендердегі жиһаздың 

бөлшек саудасы 

4) сауда объектілері болып 

табылатын 

мамандандырылған 

дүкендердегі кітаптардың 

бөлшек саудасы, 

5) мамандандырылған 

дүкендердегі аудио және 

бейнежазбалардың бөлшек 



мүліктік жалдауға 

(жалға) беру; 

12) ойын-сауық және 

спорттық керек-

жарақтарды прокатқа 

және мүліктік жалдауға 

(жалға) беру; 

13) бейнежазбалар мен 

дискілерді прокатқа 

беру; 

14) басқа да жеке тұтыну 

заттарын және 

тұрмыстық тауарларды 

прокатқа беруді және 

мүліктік жалдауға 

(жалға) беру; 

15) ауыл шаруашылығы 

техникасы мен 

жабдығын мүліктік 

жалдауға (жалға) беру; 

16) есептеуіш техниканы 

қоса алғанда, кеңсе 

машиналары мен 

жабдығын мүліктік 

жалдауға (жалға) беру; 

17) спорттық білім және 

бос уақытты 

ұйымдастыру 

мамандарына білім беру 

саласында көрсетілетін 

қызметтер; 

18) мәдениет 

саласындағы білім 

берудің көрсетілетін 

қызметтері; 

19) басқа да білім беру 

саласында көрсетілетін 

қызметтер; 

20) қосалқы білім беру 

қызметтері; 

21) өнер саласындағы 

қызмет; 

10) сақтандыру брокері 

мен сақтандыру агентінің 

қаржы, сақтандыру 

қызметі және делдалдық 

қызметі; 

11) құқық, әділет және сот 

төрелігі саласындағы 

қызмет; 

12) қаржы лизингі 

шеңберіндегі қызмет;  

13) агенттiк шарттар 

(келiсiмдер) негiзiндегі 

қызметтер 

 

сақтандыру агентінің 

қаржы, сақтандыру қызметі 

және делдалдық қызметі; 

11) құқық, әділет және сот 

төрелігі саласындағы 

қызмет; 

12) қаржы лизингі 

шеңберіндегі қызмет;  

13) агенттiк шарттар 

(келiсiмдер) негiзiндегі 

қызметтер 

 

саудасы 

6) мамандандырылған 

дүкендердегі спорт 

жабдықтарының бөлшек 

саудасы 

7) киімдер мен 

аяқкиімдердің бөлшек 

саудасы 

8) косметикалық 

тауарлардың және 

дәретхана жабдықтарының 

бөлшек саудасы 

9) мамандандырылған 

дүкендердегі гүлдердің 

бөлшек саудасы 

10) дүкендердегі ұсталған 

тауарлардың бөлшек 

саудасы 

11) автобустармен, 

трамвайлармен, 

троллейбустармен 

тасымалдау 

12) автомобиль 

тұрақтарының қызметі 

13) мейрамханалары бар 

қонақ үй қызметтерін 

көрсету 

14) туристік операторлар 

мен туристік агенттіктердің 

қызметі 

15) мектепке дейінгі білім 

беру 

16) цирктердің, музейлердің 

театрлық және концерттік 

қызметі 

17) аяқкиімдерді, 

жиһаздарды және интерьер 

заттарын жөндеу 

шаштараздардың, сұлулық 

салондарының қызметтер 

көрсетуі  



қызмет; 

22) компьютерлерді және 

перифериялық жабдықты 

жөндеу; 

23) коммуникациялық 

жабдықты жөндеу; 

24) жеке тұтыну 

заттарын және 

тұрмыстық тауарларды 

жөндеу; 

25) шаштараз 

қызметтері; 

26) маникюр және 

педикюр; 

27) ветеринариялық 

көрсетілетін қызметтер; 

28) жер учаскелерін 

өңдеу бойынша 

көрсетілетін қызметтер; 

29) тұрғын үй-жайларды 

жинау және үй 

шаруашылығын жүргізу 

бойынша көрсетілетін 

қызметтер; 

30) базарларда, 

вокзалдарда жүк 

тасушылар көрсететін 

қызметтер; 

31) музыкалық 

аспаптарды жасау және 

жөндеу; 

32) үй жануарларын бағу 

 

Қызмет түрлерінің толық 

тізімі 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P2

100000030 сілтемесі 

бойынша 

Қызметті әртүрлі 

елді мекендерде 

жүзеге асыру  

Рұқсат етілген Тыйым салынған  

 

(әртүрлі елді 

мекендердегі салық салу 

объектілерін анықтаған 

жағдайда салық 

органдары ЖК-ны 

жалпыға бірдей 

белгіленген режимге 

Тыйым салынған  

 

(әртүрлі елді мекендердегі 

салық салу объектілерін 

анықтаған жағдайда 

салық органдары ЖК-ны 

немесе ЖСН-ні жалпыға 

бірдей белгіленген 

режимге өтуге 

Тыйым салынған  

 

(әртүрлі елді мекендердегі 

салық салу объектілерін 

анықтаған жағдайда салық 

органдары ЖК-ны немесе 

ЖСН-ні жалпыға бірдей 

белгіленген режимге өтуге 

міндеттейді) 

Тыйым салынған  

 

(әртүрлі елді мекендердегі 

салық салу объектілерін 

анықтаған жағдайда салық 

органдары ЖК-ны немесе 

ЖСН-ні жалпыға бірдей 

белгіленген режимге өтуге 

міндеттейді) 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000030
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000030


өтуге міндеттейді) міндеттейді) 

ЖШС үшін 

филиалдар мен 

өкілдіктердің 

болуы 

Рұқсат етілген - Тыйым салынған Тыйым салынған Тыйым салынған 

ЖШС үшін өзге де 

тыйым салулар 

Жоқ - Егер құрылтайшы бір 

мезгілде АСР-ді 

қолданатын басқа ЗТ-ның 

құрылтайшысы болып 

табылатын тұлға болған 

жағдайда, сондай-ақ егер 

құрылтайшы 25%-дан 

асатын үлесі бар басқа ЗТ 

болып табылатын болса 

қолдануға тыйым 

салынған  

Егер құрылтайшы бір 

мезгілде АСР-ді қолданатын 

басқа ЗТ-ның 

құрылтайшысы болып 

табылатын тұлға болған 

жағдайда, сондай-ақ егер 

құрылтайшы 25%-дан 

асатын үлесі бар басқа ЗТ 

болып табылатын болса 

қолдануға тыйым салынған 

Егер құрылтайшы бір 

мезгілде АСР-ді қолданатын 

басқа ЗТ-ның 

құрылтайшысы болып 

табылатын тұлға болған 

жағдайда, сондай-ақ егер 

құрылтайшы 25%-дан 

асатын үлесі бар басқа ЗТ 

болып табылатын болса 

қолдануға тыйым салынған 

Бухгалтерлік 

есепті жүргізу 

ЖК үшін: міндетті 

түрде бухгалтерлік 

есепті жүргізу 

 

ЖШС үшін: міндетті 

түрде бухгалтерлік 

есепті жүргізу 

ЖК үшін: бухгалтерлік 

есепті жүргізуден 

босатылу 

 

 

ЖК үшін: бухгалтерлік 

есепті жүргізуден 

босатылу 

 

ЖШС үшін: міндетті 

түрде бухгалтерлік есепті 

жүргізу 

ЖК үшін: бухгалтерлік 

есепті жүргізуден босатылу 

 

ЖШС үшін: міндетті түрде 

бухгалтерлік есепті жүргізу 

ЖК үшін: бухгалтерлік 

есепті жүргізуден босатылу 

 

ЖШС үшін: міндетті түрде 

бухгалтерлік есепті жүргізу 

Табыс салығы ЖК үшін ЖТС – 

салық салынатын 

табыстан 10%  

(салық салынатын 

табыс = табыс – 

шегерімдер) 

 

ЖШС үшін КТС – 

20% салық салынатын 

табыстан  

(салық салынатын 

табыс = табыс – 

шегерімдер) 

ЖК үшін ЖТС - 

мәлімделген табыстан 1 

% 

Жалпы салық – барлық 

алынған табыстан 3% , 

оның ішінде: 

ЖК үшін ЖТС және 

ЖШС үшін КТС – 1,5% 

ЖК және ЖШС үшін ӘС 
– 1,5% 

ЖК үшін ЖТС – салық 

салынатын табыстан 10%  

(салық салынатын табыс = 

табыс – шегерімдер – 

қосымша тіркелген шегерім) 

 

ЖШС үшін КТС – 20% 

салық салынатын табыстан  

(салық салынатын табыс = 

табыс – шегерімдер – 

қосымша тіркелген шегерім) 

ЖК үшін ЖТС және ЖШС 

үшін КТС – барлық 

алынған табыстан 3%   

Табыстан 

алынатын 

салықты есептеу 

кезеңі 

Жыл Жыл немесе өзге 

таңдалған кезең  

Жарты жыл жыл Тоқсан 

Табыстан ЖК үшін - 220.00 ЖК үшін - 911.00 нысан, ЖК және ЖШС үшін - ЖК және ЖШС үшін - ЖК және ЖШС үшін - 



алынатын салық 

бойынша салық 

есептілігінің 

нысаны және оны 

ұсыну мерзімі 

нысан, келесі жылдың 

31 наурызына дейінгі 

мерзімде жылына бір 

рет 

 

ЖШС үшін - 100.00 

нысан, келесі жылдың 

31 наурызына дейінгі 

мерзімде жылына бір 

рет 

қызмет басталғанға дейін 910.00 нысан, жарты 

жылдықта бір рет, 

ағымдағы жылдың 15 

тамызына дейінгі мерзімде 

1-ші жарты жылдық үшін 

және келесі жылдың 15 

ақпанына дейін 2-ші 

жарты жылдық үшін 

912.00 нысан, келесі 

жылдың 31 наурызына 

дейінгі мерзімде жылына бір 

рет 

913.00 нысан, тоқсан сайын 

бір рет, ағымдағы жылдың 

15 мамырына дейінгі 

мерзімде 1-ші тоқсанға, 

ағымдағы жылдың 15 

тамызына дейін 2-ші 

тоқсанға, ағымдағы жылдың 

15 қарашасына дейін 3-ші 

тоқсанға және келесі 

жылдың 15 ақпанына дейін 

4-ші тоқсанға 

Табыстан 

алынатын 

салықты төлеу 

мерзімі 

Жылына бір рет, келесі 

жылдың 10 сәуіріне 

дейін 

Қызмет басталғанға 

дейін 

Жарты жылдықта бір рет, 

ағымдағы жылдың 15 

тамызына дейінгі мерзімде 

1-ші жарты жылдық үшін 

және келесі жылдың 15 

ақпанына дейін 2-ші 

жарты жылдық үшін 

Жылына бір рет, келесі 

жылдың 10 сәуіріне дейін 

Тоқсан сайын бір рет, 

ағымдағы жылдың 25 

мамырына дейінгі мерзімде 

1-ші тоқсанға, ағымдағы 

жылдың 25 тамызына дейін 

2-ші тоқсанға, ағымдағы 

жылдың 25 қарашасына 

дейін 3-ші тоқсанға және 

келесі жылдың 25 ақпанына 

дейін 4-ші тоқсанға 

ЖК үшін өзге де 

салықтар мен 

әлеуметтік 

төлемдерді төлеу* 

 

(*салықтардың 

және төлемдердің 

сомасы ЖК-нің 

зейнеткер немесе 

мүгедек болып 

табылмайтынын 

ескере отырып 

көрсетілген) 

Ай сайын келесі айдың 

25-күніне дейін: 

1) ӘС – 2 АЕК 

алынған ӘА = 4346 

теңге (2917 х 2 – 1488); 

2) ӘА – ЖК өз 

бетімен бекіткен 

табыстан 3,5%, алайда 

1 488 теңгеден кем 

болмайды (1 ЖТМ-нің 

3,5%-ы) және 10 413 

теңгеден аспайды (7 

ЖТМ-нің 3,5%-ы) 

3) МЗЖ – ЖК өз 

бетімен бекіткен 

табыстан 10%, алайда 4 

250 теңгеден кем 

болмайды (ЖТМ-нен 

10%) және 212 500 

теңгеден аспайды (50 

Қызмет басталғанға 

дейін: 

1) ӘА – сатып 

алынатын патенттің 

әрбір айы үшін 1 488 

теңге; 

2) МЗЖ –сатып 

алынатын патенттің 

әрбір айы үшін4 250 

теңге; 

3) МӘМСЖ – сатып 

алынатын патенттің 

әрбір айы үшін 2 975 

теңге  

Ай сайын келесі айдың 25-

күніне дейін: 

1) ӘА – ЖК өз бетімен 

бекіткен табыстан 3,5%, 

алайда 1 488 теңгеден кем 

болмайды (1 ЖТМ-нің 

3,5%-ы) және 10 413 

теңгеден аспайды (7 

ЖТМ-нің 3,5%-ы) 

2) МЗЖ – ЖК өз бетімен 

бекіткен табыстан 10%, 

алайда 4 250 теңгеден кем 

болмайды (ЖТМ-нен 

10%) және 212 500 

теңгеден аспайды (50 

ЖТМ-нен 10%); 

3) МӘМСЖ – 1,4 ЖТМ-

нен 5% = 2 975 теңге 

Ай сайын келесі айдың 25-

күніне дейін: 

1) ӘС – 2 АЕК алынған ӘА 

= 4346 теңге (2917 х 2 – 

1488); 

2) ӘА – ЖК өз бетімен 

бекіткен табыстан 3,5%, 

алайда 1 488 теңгеден кем 

болмайды (1 ЖТМ-нің 3,5%-

ы) және 10 413 теңгеден 

аспайды (7 ЖТМ-нің 3,5%-

ы) 

3) МЗЖ – ЖК өз бетімен 

бекіткен табыстан 10%, 

алайда 4 250 теңгеден кем 

болмайды (ЖТМ-нен 10%) 

және 212 500 теңгеден 

аспайды (50 ЖТМ-нен 10%); 

4) МӘМСЖ – 1,4 ЖТМ-нен 

5% = 2 975 теңге 

Ай сайын келесі айдың 25-

күніне дейін: 

1) СН – 2 АЕК алынған ӘА 

= 4346 теңге (2917 х 2 – 

1488); 

2) ӘА – ЖК өз бетімен 

бекіткен табыстан 3,5%, 

алайда 1 488 теңгеден кем 

болмайды (1 ЖТМ-нің 

3,5%-ы) және 10 413 

теңгеден аспайды (7 ЖТМ-

нің 3,5%-ы) 

3) МЗЖ – ЖК өз бетімен 

бекіткен табыстан 10%, 

алайда 4 250 теңгеден кем 

болмайды (ЖТМ-нен 10%) 

және 212 500 теңгеден 

аспайды (50 ЖТМ-нен 

10%); 

4) МӘМСЖ – 1,4 ЖТМ-



ЖТМ-нен 10%); 

4) МӘМСЖ – 1,4 

ЖТМ-нен 5% = 2 975 

теңге 

нен 5% = 2 975 теңге 

ЖШС директоры 

мен басқа да 

қызметкерлерінің 

өзге де салықтары 

мен әлеуметтік 

төлемдерін төлеу* 

 

(*салықтардың 

және төлемдердің 

сомасы 

қызметкерлердің 

зейнеткер немесе 

мүгедек болып 

табылмайтынын 

ескере отырып 

көрсетілген) 

 

Ай сайын келесі айдың 

25-күніне дейін: 

Қызметкердің 

есебінен:  

1) МЗЖ – жалақыдан 

10% (бірақ 212 500 

теңгеден аспайды); 

2) ЖТС – МЗЖ, 

МӘМСЖ сомасы мен 

өзге де шегерімдер 

кемітілген жалақыдан 

10%; 

3) МӘМСЖ – 

жалақыдан 2% (бірақ 8 

500 теңгеден аспайды). 

ЖШС есебінен: 

1) ӘА – МЗЖ сомасы 

кемітілген жалақыдан 

3,5 % (алайда 1 488 

теңгеден кем болмайды 

және 10 413 теңгеден 

аспайды); 

2) ӘС – МЗЖ, 

МӘМСЖ сомасы 

кемітілген және ӘА 

алынған жалақыдан 

9,5% (алайда теңгеден 

кем болмайды 2 550 

теңге); 

3) МӘМСА – 

жалақыдан 2% (бірақ 8 

500 теңгеден аспайды). 

-  Ай сайын келесі айдың 25-

күніне дейін: 

Қызметкердің есебінен:  

1) МЗЖ – жалақыдан 10% 

(бірақ 212 500 теңгеден 

аспайды); 

2) ЖТС – МЗЖ, МӘМСЖ 

сомасы мен өзге де 

шегерімдер кемітілген 

жалақыдан 10%; 

3) МӘМСЖ – жалақыдан 

2% (бірақ 8 500 теңгеден 

аспайды). 

 

ЖШС есебінен: 

1) ӘА – МЗЖ сомасы 

кемітілген жалақыдан 3,5 

% (алайда 1 488 теңгеден 

кем болмайды және 10 413 

теңгеден аспайды); 

2) МӘМСА – жалақыдан 

2% (бірақ 8 500 теңгеден 

аспайды). 

 

Ай сайын келесі айдың 25-

күніне дейін: 

Қызметкердің есебінен:  

1) МЗЖ – жалақыдан 10% 

(бірақ 212 500 теңгеден 

аспайды); 

2) ЖТС – МЗЖ, МӘМСЖ 

сомасы мен өзге де 

шегерімдер кемітілген 

жалақыдан 10%; 

3) МӘМСЖ – жалақыдан 

2% (бірақ 8 500 теңгеден 

аспайды). 

 

 

ЖШС есебінен: 

1) ӘА – МЗЖ сомасы 

кемітілген жалақыдан 3,5 % 

(алайда 1 488 теңгеден кем 

болмайды және 10 413 

теңгеден аспайды); 

2) ӘС – МЗЖ, МӘМСЖ 

сомасы кемітілген және ӘА 

алынған жалақыдан 9,5% 

(алайда теңгеден кем 

болмайды 2 550 теңге); 

3) МӘМСА – жалақыдан 2% 

(бірақ 8 500 теңгеден 

аспайды). 

 

Ай сайын келесі айдың 25-

күніне дейін: 

Қызметкердің есебінен:  

1) МЗЖ – жалақыдан 10% 

(бірақ 212 500 теңгеден 

аспайды); 

2) ЖТС – МЗЖ, МӘМСЖ 

сомасы мен өзге де 

шегерімдер кемітілген 

жалақыдан 10%; 

3) МӘМСЖ – жалақыдан 

2% (бірақ 8 500 теңгеден 

аспайды). 

 

 

ЖШС есебінен: 

1) ӘА – МЗЖ сомасы 

кемітілген жалақыдан 3,5 % 

(алайда 1 488 теңгеден кем 

болмайды және 10 413 

теңгеден аспайды); 

2) ӘС – МЗЖ, МӘМСЖ 

сомасы кемітілген және ӘА 

алынған жалақыдан 9,5% 

(алайда теңгеден кем 

болмайды 2 550 теңге); 

3) МӘМСА – жалақыдан 2% 

(бірақ 8 500 теңгеден 

аспайды). 

 

Салық 

есептілігінің 

қосымша 

нысандары  

200.00 нысан тоқсан 

сайын 

Жоқ  Жоқ  200.00 нысан тоқсан сайын 200.00 нысан тоқсан сайын 

 



Кестеде қолданылған қысқартулар: 

ЖТС – жеке табыс салығы. 

КТС – корпоративтік табыс салығы. 

ӘС – әлеуметтік салық. 

МЗЖ – міндетті зейнетақы жарналары. 

ӘА – әлеуметтік аударымдар. 

МӘМСА – міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар. 

МӘМСЖ – міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар. 

 

 

 


