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Сочи қаласында өткен Еуразиялық үкіметаралық кеңес отырысы барысын-
да бес елдің Үкімет басшылары Одақ аумағындағы ДСҰ шеңберінде алынатын  
қазақстандық тауарлар айналымы кезіндегі тауарларға ілеспе құжаттарды мақұлдау 
туралы шешім шығарды.

Естеріңізге сала кетейік, 
2015 жылы Қазақстан Респу-
бликасы Дүниежүзілік сау-
да ұйымының толық құқылы 
мүшесі атанды. Осы арқылы 
Еуразиялық экономикалық 
одақтың Бірыңғай кедендік тарифі 
(БКТ) шеңберіндегі тауарларға 
қатысты кедендік баж салығы 
мөлшерлемесін азайту міндетін 
өз мойнына алды.  

Сонымен қатар, Қазақстанға 
ДСҰ мөлшерлемелері бойын-
ша әкелінетін тауарлардың 
қозғалысы кезінде  біздің ел 
бақылау ісін қамтамасыз етуі 
тиіс еді, және де ЕАЭО-ға мүше 
басқа да елдер аумағына мұндай 
тауарлардың шығарылуына 
жол бермеу мақсатында есептеу 
жүйесін құру ісін қолға алуы керек 
болған. Тізімдегі тауарларды тек 
олар ЕАЭО БКТ мөлшерлемелері 
бойынша кіргізілген жағдайда 
ғана жөнелтуге болады.

Тізімге енген, бірақ елге 
ЕАЭО БКТ мөлшерлемесі бойын-
ша әкелінген тауарларды сыртқа 
шығарудағы талап –  тауардың 
ілеспе құжатының болуы.

ҚР Қаржы министрлігі елдегі 
нормативтік-құқықтық базаға 
өзгертулер енгізді. Бұл өзгерістер 
екі тауардың жөнелтпе құжатын 
рәсімдеуді қарастырады. Олар:  
Еуразиялық экономикалық одақ 
шеңберінде өзара сауда жүргізу 
кезіндегі электронды шот-
фактура мен кедендік декларация.

ҚР нормативтік-құқықтық 
базасына сәйкес, тауардың ілеспе 
құжаттары  Одақ елдерінен кел-
ген, Қазақстанда жасалған не-
месе Қазақстанға ДСҰ-ға мүше 
болғанға дейін енгізілген тау-
арларды сату кезінде де қажет 
болады.  Бұл тұста әңгіме 
Алу тізіміндегі тауарлар мен 

төмендетілген мөлшерлемемен 
әкелу мүмкіндігі бар тауарларға 
қатысты болып отыр.

Одақ елдерінің өкілетті 
мемлекеттік органдарының 
тауардың ілеспе құжаттары 
ретінде  электронды шот-
фактуралардың (ЭШФ) қағаз 
түріндегі көшірмелері мен Тізімге 
енген тауарлардың кедендік де-
кларациясын (КД) қабылдауға 
заңды негіздемелері болмаған.  

Осыған байланысты «Ата-
мекен» ҚР ҰКП Экономикалық 
интеграция департаменті ҚР 
мемлекеттік органдарымен 
бірлесіп, аталған мәселелерді 
реттейтін ЕЭК Шешіміне қол 
қою арқылы ілеспе құжат ретінде 
ЭШФ мен КД (немесе тауарды 

жасаушы Қазақстан Республика-
сы болған жағдайда сертификат) 
көшірмелерін нормативті түрде 
бекіту бастамасын көтерген бола-
тын.

Еуразиялық үкіметаралық 
кеңестің 2016 жылғы 12 тамыз-
да бекіткен №5 қаулысы ҚР 

заңнамалық базасы мен бизнестің 
мүдделеріне толығымен сәйкес 
келеді. Департамент өкілдері 
мұнда да қалыс қалмады. Олар 
құжатты әзірлеу және оны бекіту 
жұмысына атсалысты.

Мәселен, бекітілген акт бой-
ынша Қазақстан аумағынан 
алынатын тауарларды өзге Одақ 
елдеріне тасымалдау кезінде 
тауардың ілеспе құжаты ретінде  
ҚР ҚМ мемлекеттік кірістер 
комитетінің аумақтық органының 
мөрімен бекітілген ЭШФ-ның 
қағаз көшірмесі қабылданады.  
Бұдан бөлек, ЕАҮК қаулысы 
Тізімге енген, алайда үшінші ел-
ден ДСҰ мөлшерлемесіне сәйкес 
әкелінбеген тауарларға қосымша 
ретінде қажет тауардың ілеспе 
құжаттарын анықтайды.

Осы орайда, ҰКП 
департаменті тауарларды әкелудің 
келесі жағдайларына байланысты 
ЭШФ-ға қосымша құжаттарға на-
зар аударуға шақырады:

Қорытындылай келе, «Ата-
мекен» ҚР ҰКП Экономикалық 
интеграция департаменті 
отандық бизнес өкілдерінің на-
зарын ЕАЭО аумағында тауарлар 
айналымының шарттарына ау-
дарады. Ол талаптарды ДСҰ-ға 
мүше ретінде Қазақстан Респу-
бликасы бекіткен. Ал  кәсіпкерлік 
қызметті атқару кезінде Одақтың 
бекітілген нормативті-құқытқы 
базасын басшылыққа алуды 
сұрайды.

Мүлікті жариялаудан қанша ақша түсті
Қазақстандағы жария ету науқаны аясында тамыздың 22-індегі 

жағдай бойынша барлығы  2 483,5 млрд теңге сомасында 104 167 өтініш 
(декларациялар) түсіп, оның ішінде 2 219,2 млрд. теңге жария етілді. Бұл 
туралы ҚР Қаржы министрлігінің баспасөз қызметінен хабарланды.

Бизнеске арналған грантқа құжат қабылдануда
Астанада «Бизнестің жол картасы – 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында жеке кәсіп ашуға грант 
алуға өтінімдер қабылдау басталды.

Атап айтқанда, мүліктерді жария 
ету жөніндегі  жергілікті атқарушы 
органдардың жанындағы комиссияға жал-
пы сомасы  1 030,9  млрд теңгені құрайтын  
жылжымайтын мүлікті жария етуі үшін 101 
122 өтініш (декларациялар) түскен. Оның 
ішінде 83 940 – тұрғын үй нысаны, 44 734 
– тұрғын үй емес нысан, 5,8 млрд. теңгеге – 
бағалы қағаздар.

Ал Қазақстан аумағынан тысқары 
жерлердегі мүлікті жария ету бойын-
ша салық органдарына 5 млрд. теңгені  
құрайтын 123 тұрғын үй нысанын жария ету 
бойынша  өтініш (декларация) жасалған.

«Ұлттық банк есептері бойынша екінші 
деңгейлі банктерге жалпы сомасы 1 484,5 
млрд.теңге ақшаны жария етуге 2 770 
жинақ шот ашылды, оның ішінде шетел-

ден аударылған 234,1 млрд. 
теңге, ал шоттан шешілгені 
1 472,8 млрд. теңгені құрап 
отыр. Сонымен қатар, 
мемлекеттік кірістер орга-
нына шот ашпау арқылы 
ақшаны жария ету бойынша 
6 427,5 млн. теңге көлемінде 
43 декларация түсті. 2016 
жылғы 22 тамыздағы 
жағдайға сәйкес, «Мүлікті 
жария ету үшін алым» бой-
ынша бюджетке іс жүзінде 
4,3 млрд. теңге түсті», – 
делінген баспасөз баянында.

Қалалық әкімдіктің 
баспасөз қызметінің хабар-
лауына қарағанда, ашық 
конкурс шеңберінде грант-
тар кәсіпкерлерге, жас 
кәсіпкелерге, әйелдерге, 
мүмкіндігі шектеулі жандарға 
және 50 жастан асқан адамдарға 
беріледі. Грантқа үміткер 
ретінде 9 қыркүйекке дейін 
Астана қаласының кәсіпкерлік 
және өнеркәсіп басқармасына 
өтінімдер жіберуге болады.

Сонымен қатар бұл гранттардың 
тиімділігі экономиканың басым сектор-
лары шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды 
іске асыру үшін өтеусіз және қайтарымсыз 
негізде беріледі. Және бұған конкурстық 
іріктеуге құжаттарын толық ұсынған 
Бағдарлама аясында қызмет ететін 
кәсіпкерлер қатыса алады.

Сондай-ақ әкімдік таратқан хабарламада 
«кәсіпкердің ұсынылып отырған гранттың 
көлемінен кемінде 10 пайыз мөлшерінде 
оны іске асыру шығындарын бірге 
қаржыландыратындығы; және кәсіпкер 

грант қаражатын негізгі құралдар мен мате-
риалдарды, материалдық емес активтерді, 
технологияларды, франшизаға құқықтарды 
сатып алу, зерттеу жұмыстарымен немесе 
жаңа технологияларды енгізумен байланы-
сты шығындарға жұмсау мақсатында пай-
далана алады» - делінген.

Айта кететін бір жәйт, грант қаражаты 
жылжымайтын мүлік пен жер учаскесін 
жалға алу үшін төлем ретінде пайдаланыл-
майды.

Ал өз ісін бастағысы келетін әрбір 
кәсіпкер үшін гранттың ең жоғары сомасы 
3 миллион теңгені құрайды.

Мәселен, бекітілген акт бойынша Қазақстан аумағынан 
алынатын тауарларды өзге Одақ елдеріне тасымал-
дау кезінде тауардың ілеспе құжаты ретінде  ҚР ҚМ 
мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органының 
мөрімен бекітілген ЭШФ-ның қағаз көшірмесі қабылданады.  
Бұдан бөлек, ЕАҮК қаулысы Тізімге енген, алайда үшінші 
елден ДСҰ мөлшерлемесіне сәйкес әкелінбеген тауарларға 
қосымша ретінде қажет тауардың ілеспе құжаттарын 
анықтайды.

Қазақстанға ДСҰ мөлшерлемелері бойынша әкелінетін 
тауарлардың қозғалысы кезінде  біздің ел бақылау ісін 
қамтамасыз етуі тиіс еді, және де ЕАЭО-ға мүше басқа 
да елдер аумағына мұндай тауарлардың шығарылуына 
жол бермеу мақсатында есептеу жүйесін құру ісін қолға 
алуы керек болған. Тізімдегі тауарларды тек олар ЕАЭО 
БКТ мөлшерлемелері бойынша кіргізілген жағдайда ғана 
жөнелтуге болады.
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Алматы облысында кәсіпкерлер палатасында кәсіпкерлер мен мемлекеттік ор-
гандар өкілдерінің басын қосқан кеңес өтті. Кездесудің негізгі мақсаты мемлекеттік 
органдардың басы артық, бизнеске шектен тыс қысым келтіретін талаптарын 
анықтау, сондай-ақ заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар даярлау болды. Айта 
кетерлігі, жиынға бейнебайланыс арқылы облыстың 16 ауданы мен 2 қаласының 
аудандық кәсіпкерлер кеңестері қосылды.

10 адамнан шағым түссе тұтынушы талабы сотта қаралады
Таяуда Өңірлік Палатада кәсіпкерлерге енгізілген 

жаңалықтардың ең маңызды деген тұстарын түсіндіріп 
берді. Мәселен, Тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі 
департамент бөлімінің басшысы Нұрсұлу Əубәкірова әлдебір 
себептермен тұтынушының көңілінен шықпаған тауарды 
қайтару мерзімі өзгергенін айтты. Мысалы, сатып алынған 
тауардың түрі, өлшемі немесе түсі ойдағыдай болмаса, тауар-
ды 30 күнтізбелік күн ішінде ауыстырып немесе қайтарып 
беруге болады. Ал бұған дейін тек 14 күн ғана берілетін 
болған.

болды. Сонымен бірге, тауарды қайтару кезінде 
сатып алушыға ақшасын толықтай қайтарып беру 
керек болатын өзгеріс те маңызды. Сатып алынған 
тұрмыстық техника бұзылып қалған жағдайда, 
сервистік қызмет көрсетуші өз есебінен жөндеу 
жасап, жеткізіп беруі тиіс.

Семинарды қорытындылай келе, 
кәсіпкерлер құқығын қорғау және әкімшілік 
кедергілер жөніндегі бөлім басшысы Ла-
шын Баймағамбетова бизнесмендер назарын 
кәсіпкерлік қызметті тек заң жүзінде атқару 
қажеттілігіне аударды.  

Көп жағдайда сатушылар бағаны 
уақытылы ауыстырып жазуға 
үлгермей жататыны белгілі. Яғни, 
сөрелердегі баға мен кассада есеп-
айырысу бағасы мүлдем екі түрлі 
болады. Енді сатып алушы тауарға 
жазылған баға бойынша төлем 
жасауға құқылы.

Тағы бір жаңалыққа тоқталсақ, 
тауарды шынымен сатып алғанын 
фискальды чек болмаса да растай 
алады. Фотосурет яки видео көрсетсе 
жетіп жатыр. Бұрын сауда орында-
рында фото-видеоға түсіруге тыйым 
салынған болса, қазір оған рұқсат 
берілген.

Қызмет көрсету саласында 
да өзгерістер бар. Бұдан былай 
келісімшарт тармақтарына өзгерістер 
енгізу немесе оны мүлдем жарамсыз 
деп тану үшін компания клиентке 30 
күн бұрын ескертуі қажет.

Егер он адам бірден сатып 
алушының үстінен бірдей шағым ай-
тып келер болса, онда Тұтынушылар 
құқығын қорғау жөніндегі комитет 
оны сотқа беруге құқылы.

Кәсіпкерлерді толғантқан тағы 
бір мәселе, бұдан былай клиенттің 
сапасыз тауарды кепіл мерзімінің 
аяқталуына бір күн қалса да өткізуге 
құқылы болатыны туралы ақпарат 

Кездесудің жүргізушісі, Алма-
ты облысы прокуратурасы бірінші 
басқармасының прокуроры Дани-
яр Мұқияев Бас прокуратураның 
Жол картасын анықтағанын айтты

– Мемлекеттік кіріс 
департаментінің аудиторлық 
тексерістер жөніндегі талаптарына 
назар аударыңыздаршы. Егер биз-
нес субъектісінің есептеуге дейінгі 
сомасы 20 мың АЕК-тан асып кет-
се, онда материалдар қылмысты 
қудалау органдарына беріледі. 
Адамға қателігін түзетуге 
мүмкіндік берместен, ол бірден 
қылмысты қудалауға тап болып, 
шақыртулар мен тергеулер баста-
лады. Сондықтан қазір есептеу 
шегін 40 мың АЕК-қа дейін артты-
ру ұсынылуда, – деді Д.Мұқияев.

Бүгінде 61 бақылаушы орган 
тексеріс барысында кәсіпкерлерге 
17 мыңнан астам талап қояды. 
Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі департамент пен 
Төтенше жағдайлар департаменті 
жиі тексерістер жүргізуде екен.

Өңірлік Кәсіпкерлер 
палатасындағы кәсіпкерлердің 
құқықтарын қорғау және 
әкімшілік кедергілерді азайту 
жөніндегі бөлім бастығы Әділет 
Сұлтанбек кәсіпкерлердің көбінесе 

жер қатынастары мен құрылыс 
саласындағы мәселелерге 
шағымданатындығын жеткізді.

– Үстіміздегі жылдың басынан 
бері бизнесті қорғау желісі бойын-
ша Алматы облысы Кәсіпкерлер 
палатасына 238 өтініш келіп 
түсті, соның ішінде жалпы со-
масы 517 млн. теңге болатын 
118-і оң шешілді. Өтініштердің 
басым бөлігі жер қатынастары 
мен құрылыс саласына қатысты 
болды. Бұл жалпы көрсеткіштің 
19%-ы, салықтық қатынастар бой-
ынша 13%, сатып алулар – 9%. 
Көрсетіліп жатқан мемлекеттік 
қызметтер сапасының төмендігі 
айтарлықтай кедергі болып тұр. 
Бәрінен бұрын кәсіпкерлер жер 
қатынастары, сәулет және құрылыс 
салалары бойынша көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтердің сапа-
сына қанағаттанбайды, – деп атап 
өтті А.Сұлтанбек.

Өңірлік кеңестің 
мүшесі, Туризм және спорт 
комитетінің төрағасы Рустам 
Хакимов мемлекеттік орган 
қызметкерлерінің біліксіздігі 
қосымша кедергілер тудырып 
жатқандығын атап өтті.

– Бизнеске әкімшілік кедергілер 
ғана емес, мемлекеттік органдар 

мен жергілікті атқарушы орган-
дар қызметкерлерінің, әсіресе 
кәсіпкерлікті жандандыру бой-
ынша жүйелік міндеттерді шешу-
ге жауапты отандастарымыздың 
біліксіздігі кедергі келтіруде, – 
деді Хакимов. Сондай-ақ, ол, ту-
ризм саласындағы кәсіпкерлерге 
лицензия беруді қайта қарауды 
ұсынды. Оның айтуынша, Алакөл 
және Балқаш көлдерінде 2-3 ай 
бизнеспен айналысатын адамдарға 
арнайы лицензия алуға тура келеді 
екен.

Бейнебайланыс арқылы 
Кәсіпкерлер палатасының 
Қапшағай қаласындағы 
филиалының директоры Алмагүл 
Қамбарова өз ұсыныстарын ортаға 
салды.

– Кәсіпкерлікті қолдап, 
қорғау үшін және әкімшілік 
кедергілерді жою үшін жеке 
кәсіпкерлік мәселелері бой-
ынша Сараптамалық кеңестің 
жұмысы мен басқа да жергілікті 
атқарушы жанынан құрылған 
к о н с у л ь т а т и в т і к - к е ң е с ш і 
органдардың  қызметтерін жан-
дандыру қажет, – деп атап өтті ол.

Талғар аудандық филиалының 
директоры Ләззат Күмісбаева 
жергілікті атқарушы органдар 
жүйесі арқылы байқау негізінде 
кәсіпкерлерден халыққа қызмет 
ұсыну механизмін даярлау керек 
деген ұсынысын ортаға салды.

– Мектептерде әлеуметтік 
теңсіздікті жою үшін мектеп фор-
масына талап қойылады. Ата-

аналардың басым бөлігі Қытайдан, 
Қырғызстаннан немесе қайдан 
келгені белгісіз мектеп формала-
рын сатып алады. Көп жағдайда 
ол формалар талапқа сай келе 
бермейді. Ол түрлі аллергиялық 
аурулар тудыру арқылы ата-ана-
ларды қосымша шығынға баты-
рады. Егер мектептер жергілікті 
әкімдіктер арқылы оқушы киімін 
тігуге байқаулар өткізсе, ол мек-
теп формаларының сапасының 
артып, бағасының арзандауы-
на, жергілікті кәсіпкерлердің 
мүдделерін қорғауға ықпал етер 
еді және қаражат шетелдерге не-
месе көлеңкелі бизнеске кетпес еді, 
– деп атап өтті ол.

Сондай-ақ, филиал 
басшысының айтуынша, қатты 
тұрмыстық қалдықтарды шығару 
бойынша да мәселе өзекті болып 
тұр.

– Халыққа көрсетілетін 
көптеген қызмет түрлері, 
айталық, қалдықтарды 
шығару саласында, жекелеген 
кәсіпкерлердің ауылдық округ-
тер әкімдерімен келісімі бой-
ынша жүргізіледі. 10-15 тұрғын 
(бірнеше мың тұрғыны бола 
тұра) жиналып, шешімді ресми 
түрде мақұлдайды. Бұл нарыққа 
басқа қатысушылардың кіруіне 
әкеп соқтырады, ол ұсынылатын 
қызметтің сапасына әсер етері 
сөзсіз, яғни контейнерлердің 
болмауы, бағаның қымбаттауы, 
үйілген қоқыстар және т.б. Егер 
мұның барлығы байқау негізінде 

өткізілсе, түйіткілді мәселелер 
жойылар еді, сондай-ақ сыбайлас 
жемқорлыққа жол берілмес еді,– 
деген ұсыныса айтты Күмісбаева.

Ұйғыр ауданының кәсіпкерлері 
пайдалы қазбаларды өндіруге са-
лынатын салық мөлшерлемесінің 
көптігіне қатысты мәселе көтерді.

– Салық кодексіне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілгеннен 
кейін пайдалы қазбаларды өндіруге 
салынатын салық жерасты суының 
1 текше метріне 1 АЕК көлемінде 
бекітілді. Шаруалар жылына 200 
мың теңге алады, ал пайдалы 
қазбаларды өндіруге салынатын 
салық 1 гектарға 170 мың теңге. 
Бұл шаруалар үшін ауыр салмақ. 
Сондықтан салық мөлшерлемесін 
азайтуды ұсынамыз, – деді Ұйғыр 
аудандық филиалдың директоры 
Мүслім Амангелді.

Айта кетерлігі, Ұйғыр ау-
данында 70 бөгет бар, онда 
62 кәсіпкерлік субъектісі су 
тұтынады. Текелі қаласы мен Рай-
ымбек ауданының кәсіпкерлері де 
өз ұсыныстарын айтты.

Сабырбаевтың айтуын-
ша, бүгінде кәсіпкер ресми 
рәсімдерден еш құтыла алмауда. 
Оның объективті себептері де 
бар. Мысалы, ауыл шаруашылығы 
бөлімдерінде 5-тен 10 адамға 
дейін жұмыс істейді. Негізінде, 
міндеттің функционалдығы бой-
ынша жұмысты 40 маман іске 
асыруы керек екен. Сондықтан 
мемлекеттік қызмет функционал-
ды қайта қарауды талап етіп отыр.
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Қазіргі кезде Қазақстанда эстон капиталы 
қатысатын 70-тен астам кәсіпорын бар. Енді екі ел 
үкіметаралық ынтымақтастықты жаңа деңгейге 
көтеруге ниетті. Осы орайда, біз Эстония Қаржы 
министрі Свен Сестерді әңгімеге тартып, бұл елдің 
бізді қызықтырар қандай озық тәжірибелері барлығын 
білдік.

Қазақстандағы эстон компаниялары экспорттық-
импорттық операциялармен, құрылыспен, делдалдық 
қызметпен айналысады, сондай-ақ тамақ өнімдерін 
жеткізеді, сапалы жиһаз жасайды. Әрине, мұның 
барлығы – еліміз үшін жаңалық емес, дәстүрлі сала-
лар. 

Өз республикасының белгілі, белді саясаткері 
және қоғам қайраткері С.Сестер мырзаның 
мәліметінше, биік деңгейді бағындырған эстониялық 
ІТ-техно логиялар дүниежүзінде жоғары баға ланады. 

– Мен бәрін тізбелеп айтып жатпай-ақ қояйын. 
Бүгінде дүниенің шартарабында «Скайптың» (skype) 
не екенін көпшілік біледі. Ол осыдан көп жыл бұрын 
Эстонияда пайда болып, кең қанат жайған еді. 
Бүгінде жер-жаһанда көптеген адам скайп арқылы 
туыс-туғандарымен, дос-жарандарымен жүздесіп, 
шаттыққа бөленеді, бизнесмендер және әртүрлі 
коммер циялық, мемлекеттік құрылымдар бейне-
конференциялар өткізеді, – деген ол Эстонияда 
халықтың 90%-ы «skype» қызметін пайдаланатынын 
қосты. 

Свен Сестер бүкіл әлем бойынша тоғызыншы 
орын алатын ұлан-байтақ, әрі қазыналы жері 

бар Қазақстанның дамыған отыз 
ел қатарына кіруге мүмкіндіктері 
жететінін айтады. 

– Біз Эстонияда электронды Үкіметті 
15 жылдан артық уақыт бойы құрдық. 
Өйткені озық елдер қатарына кіру үшін 
«цифрлық» өркендеудің маңыздылығын 
түсіндік. Осы арқылы әрбір адамның 
өмірін жеңілдетуге қол жеткізуге бола-
тын еді. Бұл жұмыстың бүгінгі жемісін 
көрсететін бірнеше мысал келтіре 
кетейін. Бес жыл бұрын Эстонияда биз-
нес ашу, компания құру үшін 10 апта 
кететін, кейін бұл мерзім 2 аптаға дейін 
кеміді. Қазір бұл жұмыс небары бірер 
минут қана уақытты алады. Яғни, бүгін 
таңертең өз ісіңізді ашуды ойласаңыз, 
негізінен сол күні-ақ компа нияңыздың 
құжаттары алдыңызда жатады, – дейді 
осы елдің Қаржы министрі. 

Ол салық декларациясын тап-
сыру қағаз күйінен толығымен 
электронды форматқа көшірілгенін 
жеткізді. Нәтижесінде, салық органы 
мекемелерінде ешқашан қалың нөпір 
халық болмайды.

«Бюрократия барған сайын азайты-
луда. Өйткені бюрократия неғұрлым 
қысқарған сайын бизнес соғұрлым өріс 
алады. Адамдардың онлайн режимде 
құжаттар мен декларациялар тапсыруы 
небары үш минутқа созылады. Барлығы 
қарапайым, оңай, әрі айқын. Болашақта 
азаматтар салық органының кеңселері 
қайда орналасқанын ұмытатын шығар. 
Өйткені мектептерде оқып жатқан 
жас ұрпақ ақпараттық технологиялар-
ды еркін меңгеріп, барлық ақпаратты, 
өзіне керекті материалдарды ұялы теле-
фон арқылы алады. Бізде былтыр, 2015 
жылы Парламенттік сайлау өтті, онда да 
біз электронды түрде, Интернет арқылы 
дауыс беру мүмкіндігін ұсындық. 
Эстонияда барлық төлемдер де элек-
тронды түрде төленеді, бұл да біраз 
сергелдеңнен құтқарады» деді С.Сестер. 

Министр мырзаның мәлімдеуінше, 
бұл республика осындай шаралар 
арқасында жылына жалпы ішкі өнімнің 
2%-ы көлемінде қаржы үнемдейді. 
Бұл жерде Эстонияның аумағы бар-
жоғы 45 мың шаршы шақырымды ғана 
құрайтынын (әлемде 132-ші орын) ескер-
ген жөн. Егер әлемде жер көлемі жөнінен 
тоғызыншы орынды алатын Қазақстан 
бар салада «цифрлық шешімдерді» 
ендірсе, үнемдейтін қаржысы ұлан-
ғайыр болары сөзсіз. Себебі, ел 
тұрғындары ауыл, аудан, облыс 
орталығы және Астана аралығындағы 
әрлі-берлі шабысқа қыруар адами, 
қаржылық, экономикалық, еңбек және 
уақыт ресурстарын шығындайтыны 
мәлім. 

– Жоғары технологиялардың енуіне 
жағдай жасау арқылы біз заманауи, жаңа 
сапалы жұмыс орындарының пайда бо-
луына, мемлекетіміздің тиімді дамуына 
мүмкіндіктер ашамыз. Бұл сондай-ақ 
отандық өнімдердің өзіндік құнының 
төмендеуіне де ықпал етеді. Өйткені 
біз аз уақыт пен қаржы шығындай оты-
рып, жоғары деңгейдегі өнімдер мен 
қызметтер ұсына аламыз. Озық елге 
айналу үшін мемлекет қағазбастылық, 
шенеуніктік және басқа да сергелдеңдері 
жоқ, азаматқа да, бизнеске де өте жай-
лы аймақ құрғаны жөн. Біз e-Cabinet 
құрдық, соның арқасында мемлекеттік 
аппарат ашық, оның қызметі мөлдір, 
ал тетіктері әлдеқайда жеңіл бола 
түсті, адамдар Интернет арқылы 
барлық қызметтерге қол жеткізеді, 
компьютерлік кеңес ала алады. Біз 
көптеген проблемаларды наразылық ту-
дырмай, әлдеқайда қауіпсіз шешудеміз, 
– деді Свен Сестер. 

С.Сестер мырза ақпараттық 
технологиялардың мемлекет өміріне 
кең қанат жаюы заңдылық пен 
жариялылыққа да оң әсер ететініне 
назар аудартты: «Яғни, салықтар, 

келісімшарттар, шешімдер және 
басқалары заңдастырылады, заңды 
аяда жүреді. «Цифрлық» мүмкіндіктер 
мемле кеттік транзакцияларды онлайн 
режимде жүргізуге жол ашады. Бұл 
бюджеттің ұтым ды, мақсатты жеріне 
жұмсалуы мәселелерінің түйінін 
тарқатуға үлес қосады». 

Эстония 2001 жылы X-tee атты де-
ректер алмасу жүйесін іске қосыпты, 
әу баста мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерді біріктіру үшін құрылған ол 
кейін тек мемлекеттік органдар ғана 
емес, сондай-ақ жеке сектор арасында 
Интернет арқылы қауіпсіз ақпарат ал-
масу тұғырнамасына айналған. Яғни, 
мемлекет пен жеке сек тордың бір 
қағида және «жалғыз терезе» арқылы 
ықпалдасуына жағдай жасалды. 

Свен Сестер тағы бір қызықты 
мәлімет келтірді: ереже бойынша 
Эстонияда меморгандар азаматтардан 
ешқандай анықтама қағаз сұратпауға 
тиіс. Нәтижесінде, тіпті салық 
декларациясының өзін эстониялықтар 
алдын ала толтырылған күйде ала-
ды екен, тек ондағы деректердің 
дұрыс-бұрыстығын бір қарап шығып, 
мақұлдау ғана керек болады, бұған 
«үш минут кетеді» деп есептелетін 
көрінеді. 

Тағы бір инновациясы сол, Эсто-
ниямен жұмыс жасағысы келетін кез 
келген шетелдік оның «цифрлық» 
қызметтеріне жүгініп, «резидент» ата-
на алады екен: «Оған цифрлық жеке 
куәлік (ЦЖК, цифровое удостоверение) 
беріледі. Резиденттерде ел азаматта-
рымен тең құқықтар болмайды, бірақ 
сіз Эстонияда және Еуропа елдерінде 
сол жеке куәлі гіңізбен бизнес жүргізе 
аласыз. Сондай-ақ сіздің онлайн түрде 
тәуелсіз халықаралық бизнес жасауға, 
әртүрлі келісімшарттар бекітуге, ЦЖК 
арқылы банкпен байла нысып, электрон-
ды банктік аударылым дарды жүзеге 
асыруға, салықты Интернет арқылы 
декларациялауға мүмкіндігіңіз бола-
ды» деген министр Свен Сестер Қазақ 
елі секілді Эстонияның да үнемі жаң-
ғыруға, жетілдіруге бейім тұратынын 
қосты. 

Небары 1 миллион 300 мыңнан асатын халқы ғана бар 
эстон елі Еуразиялық одақтың игіліктерін пайдалану үшін 
Қазақстанмен қарым-қатынасын тереңдетіп, іскерлік байланы-
старды нығайтуға ықылас білдіруде.

Шетелден «шуба» әкелуге тыйым салына ма?
Шиншилла, бұлғын, құндыз-кәмшат, қара түлкі, қара күзен, қаракөл-

елтірі... Бағалы аң терілерінен жасалған ішіктер мен тондарды дәл 
қазақстандықтардай жаны сүйетін халық әлемде кемде-кем шығар.

Он елде инвестиция тартатын кеңесшiлер жұмыс iстеуде
Биылдан бастап елiмiзде арнайы кеңесшiлер институты енгiзiлген. 

Қазiргi уақытта олар 10 мемлекетте жұмыс iстеп жатыр. Бұл туралы бүгiн 
Орталық коммуникациялар қызметiнде өткен баспасөз мәслихатында 
«KAZNEX INVEST экспорт және инвестициялар ұлттық агенттiгi» АҚ 
басқарма төрағасының орынбасары Алмас Айдаров айтты.

Сондықтан ЕАЭО аймағына шетелден 
әкелінетін қымбат ішіктер мен тондардың 
әрқайсысына чип ендіру туралы жаңалық от-
андастарымыз тарапынан ауыр қабылданған 
көрінеді. 

Осы себепті Еуразиялық экономикалық 
одаққа кіретін мемлекеттердің үкімет бас-
шылары Еуразиялық үкіметаралық кеңесте 
Аң терісі бұйымдарын таңбалау бойынша 
пилоттық жобаны жүзеге асыру мерзімдерін 
ұзарту туралы Шешімге қол қоюға мәжбүр 
болды. Әйтпесе, бұған дейін ЕАЭО биылғы 
жылдан бастап, осы істі қолға алуға бекінген 
еді. 

Қазіргі уақытта аталған ілкі жобаны 
іске асыру туралы Келісім күшіне енген, 
онымен бірге таңбалау туралы тиісті та-
лаптар да өмірге жолдама алған. Алайда 
өмір көрсеткеніндей, одақ елдерінің бұл та-
лапты орындауға дайындық деңгейлері де 
әртүрлі болып шықты. Атап айтқанда, Ресей 
мен Беларусте ішіктердің әрбір данасына 
чип бекіту жүйесі жұмыс жасауда: оларда 
кәсіпкерлер бақылаулық белгілерге тапсы-
рыс беріп, қажетті көлемде алуға мүмкіндігі 
бар. ал Қазақстанда ақпараттық жүйе әзірге 

тек әзірленуде. Армения мен Қырғызстан 
болса, осы жүйені жасайтын компанияны 
анықтау үшін конкурс өткізу бағытында 
ұйымдастырушылық іс-шаралар жүрізуде 
екен.   

Осы жайтта есепке ала отырып, 
қазақстандық кәсіпкерлер бірлестіктері 
одақ бойынша пилоттық жобаны ендіру 
мерзімдерін ұзарту туралы бастама көтерген 
екен. Ұйымға мүше мемлекеттер оған келісті. 
Еуразиялық экономикалық комиссия шешімі 
бойынша Келісім нормаларын 2017 және одан 
кейінгі жылдары заңдық тұрғыда бекіту 
ұсынылды. 

Қалай болғанда, алда Еуразиялық 
одақ шетелден тасылатын әрбір ішікті 
чиптеуге бет алды. Осы арқылы ортақ 
нарыққа «көлеңкелі» жолдармен әкелінетін 
ішіктерді жібермеу көзделуде. Бұл ретте 
қазақстандықтардан өздері кию үшін сатып 
алған ішіктер мен тондарды чиптеу талап 
етілмейтін болады. Бұл тек саудагерлерге 
ғана қатысты. Одақтық келісім нормала-
рын түсіндіру үшін жақын арада Қаржы 
министрлігінің өкілдері кәсіпкерлермен кез-
деспек.

– Биылғы жылдан бастап инвестиция 
тарту бойынша арнайы кеңесшiлер институ-
ты енгiзiлдi. Қазiргi кезде олардың саны он. 
Осылайша, бiздiң елшiлiктерде 10 мемлекетте 
арнайы кеңесшiлер биыл жұмысын бастады. 
Олардың жұмысы тiкелей инвестицияларды 
тартумен өте тығыз байланысты. Кеңесшiлер 
шет жақтан инвестиция әкелу керек, бұл 
жұмысты елде бiз жалғастырамыз, – дейдi 
А.Айдаров.

Оның айтуынша, кеңесшiлер инсти-
туты биыл ғана енгiзiлгендiктен, олардың 
жұмысының нәтижесiн келесi жылы көруге 
болады.

«Дегенмен, бұл жаңа жұмыс 
емес, мемлекеттердiң барлығында 
елшiлiктермен бiрлесiп, бұған 
дейiн де жүргiзiлдi. Кеңесшiлердiң 
барлығы үлкен мемлекеттер-
де жұмыс iстеп жатыр, олардың 
қатарында АҚШ, Ұлыбритания, Гер-
мания және басқа да бiздiң елiмiздiң 
iрi инвесторлары бар», – дедi ол.

Айта кетсек, инвести-
ция саласындағы халықаралық 
құқықтық базаны жетілдіру аясында 
инвестицияларды көтермелеу және 
өзара қорғау туралы 48 келісімге 

қол қойылды. Сонымен қатар, инвесторлардың 
проблемалық мәселелерін тез арада шешу 
мақсатында диалогтік алаңдар құрылған, олар 
– ҚР Президенті жанындағы шетелдік инве-
сторлар кеңесі және ҚР Премьер-министрі 
жанындағы инвестициялық ахуалды жақсарту 
жөніндегі кеңес.+

2015 жылы инвестициялық омбудсмен 
институты құрылды. Биыл ҚР Премьер-
министрінің жанынан инвесторларды тар-
ту және инвестициялық ахуалды жақсарту 
жөніндегі үкіметтік кеңес (инвестициялық 
штаб) жұмысын бастады.
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«Қазақстанның үздік тауары» 
байқауы өтті

Оңтүстікте үздік тауар өндірушілер анықталды. 
Шымкенттің көрме орталығында өткен жәрмеңкеге биыл 
150-ге жуық кәсіпорын қатысты. Мұнда жеңіл тамақ 
өнеркәсібінен бастап, машина жасау, құрылыс, фарма-
цевтика, тоқыма мен қолөнер шеберлерінің туындыла-
рына дейін ұсынылған. Сондай-ақ, жаңадан ісін бастаған 
кәсіпорындар да жетерлік.

Отандық қолғап киеміз бе?
Оңтүстік өңірде мақта егіп, одан алатын өнімнің молаюы тоқыма кластерін 

дамытуға серпін берді. Соның нәтижесінде өңірден шығатын отандық шұлық, 
қолғап сынды өнімдер алыс-жақын көрші мемлекеттерді де қамтамасыз етуде.

Іс-шара барысында 
«Қазақстанның үздік тауа-
ры» өңірлік көрме-байқауы 
ұйымдастырылды. Конкурста 
тауар таңбалары қолданыстағы 
ерекшеліктеріне қарай үш номи-
нация бойынша іріктелді. Атап 
айтқанда «Халыққа арналған үздік 
тауарлар» номинациясын «Азала 
Текстиль» ЖШС жеңіп алса, «Карлс 
Крона» компаниясы «Өндірістік 
бағыттағы үздік тауар» номинаци-
ясы бойынша марапатталды.

Жалпы, конкурс барысында 18 
кәсіпорын «Өндірістік мақсаттағы 
тауарлар» арасында үздік атануға 
тырысса, 15 серіктестік «Халық 
тұтынатын үздік тауар» өндіруші 
номинациясы бойынша көрмеге 

қатысқан. Ал 20-дан астам 
қатысушы «Үздік азық-түлік тауа-
ры» деп танылуға тырысты.

«Жылдан-жылға конкурстың 
ауқымы кеңейіп келе жатыр. 
Өздеріңіз де куә болып отыр-
сыздар. Осындағы әр кәсіпорын 
соңғы бес жылда индустриялан-
дыру бағыты аясында ашылған 
кәсіпорындар. Бұл тек біргей жо-
балар. Міне, екі жыл бойы көп 
мемлекеттерде, тіпті, біздің де 
өңірімізде өндірістің көлемі азай-
ып, құлдырып жатқан жайы бар. 
Дегенмен, біз осындай құбылысқа 
қарсы тұрып, өндіріс көлемін екі 
есеге ұлғайтуға тырысамыз», - 
дейді облыс әкімнің орынбасары 
Сапарбек Тұяқбаев.

Биыл «Оңтүстiк» индустриялық аймағында 
мақта-матадан тоқылған жұмыс қолғабын 
шығаратын жаңа зауыт iске қосылды. Оңтүстiк 
Кореяның «KAZ Hansol Intercom LTD» ЖШС-
не қарасты өндiрiс ошағының тұсаукесер 
рәсiмiне облыстық кәсiпкерлiк, индустриялы-
инновациялық даму және туризм басқармасының 
басшысы Марат Қарабаев, ОҚО Кәсiпкерлер 
палатасының директоры Асқар Әбубәкiров, 

М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дiң бірінші проректо-
ры Жамбыл Әйменов қатысты.

Алғаш боп сөз алған М.Қарабаев: «Зауыттың 
құрылысына басынан қатысқанбыз. Көз алдымыз-
да бой көтердi. Менiңше, халықтың әл-ауқатын 
жақсартуға бағытталған жобалар iрi-шағын деп 
жiктелмейдi, ең маңызды тұсы – бұл игi бастаманың 
шетелдiк инвестордың қатысуымен жүзеге асуын-
да һәм олардың Оңтүстiк Қазақстан облысының 
инвестициялық ахуалына сенiм артуында. Одан 
бөлек мұнда Оңтүстiк Кореяның менеджментi келiп 
отыр. Сондықтан бiз өте қуаныштымыз. Мұндай жо-
баларды әрқашан қолдауға әзiрмiз» деген болатын.

Аталмыш серiктестiктiң бас директоры қазақ 
жерiне табан тiреп, кәсiпкерлiкпен айналысуға, осын-
дай компанияның ашылуына, жұмысты бастауға 
қолдау көрсеткенi үшiн облыс әкiмдiгiне, М.Әуезов 
атындағы ОҚМУ мен «Оңтүстiк» индустриялы аймағы 
басқарушы компаниясының басшылығына, өңiрдегi 
Кәсiпкерлер палатасына алғыс айтты. Құрылысы екi 
жылға созылған зауытты салуға 481 миллион теңге 
жұмсалыпты. 0,85 гектар аумаққа орналасқан өндiрiс 
ошағы заманауи құрал-жабдықтармен жарақталған. 
Жылына 13 миллион 356 мың жұп қолғап өндiруге 
қауқарлы. Мұнда 50 адам жұмыспен қамтылып отыр.

Туризм Қазақстан экономикасындағы қарқынды салалардың бірі 
десек те еліміздегі туризм индустриясы қарқынды дамыған сала дей 
алмаймыз. Мәселенки, Көкшенің курорттық аймақтарындағы қонақ 
үйлердің бағасы аспандап кеткені көп айтылады. «Бурабайдағы» 
бір бөлменің құны тәулігіне 55 мың теңгеден басталса, Түркия 
курорттарындағы аналогтық баға 38 мыңнан басталады екен.

Соңғы жылдары туризм әлемдегі ең та-
бысты бизнестің бірі. Туризмнің маңызы 
жылдан-жылға өсуде, оның халықаралық 
байланыста және валюталық түсім 
көз ретінде маңызы артуда. Туризм 
индустриясының мемлекеттік бюджетке 
түсіретін валюталық түсімі, орта және 
шағын бизнеске көмегі, тауар мен қызмет 
көрсету нарығы арқылы аймақтардың 
экономикасының дамуына ықпалы өте 
зор. Әсіресе «ЭКСПО-2017» қарсаңында 
ішкі туризм ел экономикасының 
локомотивіне айналуы бек мүмкін. Бұл 
туралы «Деловой Казахстан» басылы-
мына сұхбат берген Туристік ұйымдар 
Ассоциациясының төрағасы Айдар 
Кенжеғұлов мәлімдеген.

Сарапшының пікіріне сүйенсек, ішкі 
және сыртқы туризмнің кіндігі ретінде 
бөктері бетегелі Бурабай курорттық 
аймағын алып қарастыруға әбден болады.

– Сыртқы туризмнің классикалық 
цифрларына назар аударып көрейікші, 
бір шетелдік турист бір күнде 100 доллар 
жұмсайды деген күннің өзінде еліміздегі 
курорттық аймақтар қолжетімді әм қауіпсіз 
болмай ма?! Ендеше қазақстандықтардың 
көбі ағылып Түркия немесе басқа жаққа 
кетуге асығады?.. Бурабай Астанадан тым 
алыс емес. Жолы да жөнделген. «Бірақ» 
дейтін мәселелер де жоқ емес, әрине. 
Себебі, отандық демалыс орындарының 
жарнамасы аз. Мысалы, интернеттен 
Түркияның демалыс орындары туралы 
іздесеңіз, қаптаған курорттарды табасыз. 
Ал бізде ше?! Өкінішке орай тек демалыс 
орындары ғана емес, бізді қызмет сапасы 
да сын көтермейтіні жасырын емес, – дейді 
Айдар Кенжеғұлов мырза.

Сервистік қызмет және қонақ үй бизнесі 
туризм саласының айнымас бөлшегі екенін 
ескерсек, төмен сападағы қызмет үшін тым 
қымбат баға көрсеткіші,мамандандырылған 
кадр тапшылығы, жарнаманың 
жеткіліксіздігі ішкі туризмнің дамуына 
айтарлықтай кедергі келтіріп отыр десек 
жаңылыспаймыз.

– Өкінішке орай Қазақстанда тек 
қана сервистік қызмет дамамаған, со-
нымен қатар, кәсіпкерлік те кешеуілдеп 
тұр. Мысалы, сувинирлер сату, ұлттық 
нақыштағы қолөнер бұйымдарын жасау-

Сонымен қатар, Қазақстанда шетелдік 
әм отандық туристерге ұсынуға болатын 
қызмет түрлері жетерлік. Мысалы, атпен 
серуендеу, велосеруен, қайықпен серуен, 
катамаран, яхта, квадрацикл, паралан, әуе 
шары, парашюттен секіру, қыста – шырша-
лы орманда серуендеу, эконтуризм саласы 
бойынша – фотоаңшылық, саңырауқұлақ 
теру, балыққа шығу, табиғи қорықтарды 
аралау сынды ермектер көп.

– Жоғарыдағы біз атап өткен 
факторлардың барлығы дерлік 
Қазақстанның ішкі туризмін дамытуға 
айтарлықтай кедергі келтіріп отыр. Мы-
салы, Қытайда туризмнің үш бағыты бар. 

Олар: табиғи обьектілердегі туризм, тарихи 
ескерткіштер, ұлттық салт-дәстүрмен та-
ныстыру. Ал бізде мұның барлығы бар емес 
пе?!, – дейді Айдар Кенжеғұлов.

Ал Туристік ұйымдар Ассоциациясының 
Президенті Роза Асанбаева ханым, журна-
листерге берген сұхбатында ішкі туризмнің 
дамуына ендігі жылы Елордада өтетін 
Халықараолық «ЭКСПО-2017» көрмесі тап-
тырмайтын мүмкіндік екені айтқан.

– Бізде бәрі бар, тек қымбат. Сондықтан 
да, қазақстандықтар Бурабай немесе 
Алакөлге барып демалудың орнына шетел-
ге шығып жатады. Ал бізге мұнай, газ, түрлі 
метеллдар алуға келген дәулетті бизнесмен-
дер ғана келіп демала алады. 5 жұлдызды 
қонақ үйлер тек солаға арнап салынады. 
Міне, біздегі туризмнің хәлі. Ал біз ішкі 
туризмнің жанданғанын, қазақстандықтар 
өз елімізде демалғанын қалаймыз. 
Сондықтан, кем дегенде инфрақұрылымды 
дамытуымыз керек. «ЭКСПО-2017» көрмесі 
келе жатыр. Сондықтан ойлануымыз керек. 
Әсіресе, отандық кәсіпкерлер, инвесторлар 
үшін бұл таптырмайтын мүмкіндік, – дейді 
Роза Асанбаева ханым.

Ал сарапшы  Айдар Кенжеғұловтың 
пікірінше, ішкі туризмнің драйвері ретінде 
кәсіпкерлерге жеңілдіктер қарастырылуы 
керек.

– Ол үшін туристік аймақпен айналы-
сатын кәсіпкерлерге немесе инвесторларға 
жеңілдіктер қарастырылуы тиіс. Мы-
салы, салық көлемін азайту, субсидия-
лау, жеңілдетілген пайызбен несие беру, 
қолжетімді визалық режим т.б. Мысалы, 
көрші Ресейде туристік-рекреациолнды 
кластер резиденттері үшін салық көлемі бес 
жылға табыс көлемінің 5 пайызынан асыр-
майды. Бұл шағын бизнестік дамуына және 
шетелдік инвесторларды тартуға үлкен сеп 
болары сөзсіз, – дейді Айдар Кенжеғұлов.

Рас, Халықаралық деңгейдегі көрмені 
өткізу Қазақстан экономикасы үшін 
табыс көзінің жаңа нүктесін ашуға, 
Қазақстанның курорттық аймақтарын 
әлемдік туристік орталыққа айналдыруға 
таптырмас мүмкіндік. Ол үшін 
Астанадағы ақ жағылалар қуатты туристік 
инфрақұрылымды реттеу мәселесін 
күн тәртібіне шығару тиіс. Әйтпегенде, 
әлектенгеніміз бекерге шығу бек мүмкін.

дан шеберлік-сыныптарын ұйымдастыру, 
видеотектер немесе презентациялық мате-
риалдарды жарнамалайтын бейне кафелер 
ұйымдастырылмаған. Әйтпесе, Шығыс 
Қазақстанның табиғаты қандай керемет. 
Тауы да бар, ну орманы да бар, жазық да-
ласы да бар, өзен-көлдері де жетерлік. Ең 
бастысы климаты ерекше ғой. Жергілікті 
туристер қазіргі қызметке үйреніп қалған 
болса, шетелден келетін туристер үшін 
жоғарыда айтылған тетіктер ең маңызды 
аспекттер болып табылады. Осыдан-
ақ қорытынды жасауға болады, – дейді 
Туристік ұйымдар Ассоциациясының 
төрағасы Айдар Кенжеғұлов.
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Бас прокуратура бизнестің мүддесін қорғайды
Енді Бас прокуратураның сайтында кез келген адамға заңнамада кәсіпкерлік 

мәселелері бойынша бар проблемаларды көрсетуге мүмкіндік беретін арнайы сайт 
жұмысын бастайды. Бұл туралы ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі хабар-
лада. Келіп түскен барлық ұсыныстар уәкілетті органдармен және Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасымен пысықталмақшы. Прокуратура бизнесмендерге іске қосылатын осы 
сервисті белсенді қолдануға шақыруда.

2016 жылғы 14 маусымда 
өткізілген кәсіпкерлік мәселелері 
жөніндегі форумда бизнес-
қоғамдастықты толғандыратын 
проблемалар талқыланды. Олар-

ды шешу үшін 110-нан астам 
ұ й ы м д а с т ы р у- п р а к т и к а л ы қ 
және құқықтық іс-шараларды 
қамтитын «Жол картасы» 
әзірленіп, іске асырылуда.

Бұл картаның бағыттарының 
бірі ретінде құқық қорғау 
органдарының тарапынан биз-
неске қысымды төмендету 
айқындалды.

Ол үшін Астанада және 
Ақмола облысында бизнес 
субъектілеріне қатысты тергеліп 
жатқан қылмыстық істерді олар-
ды бастамалаудың негізділігі 
бойынша тексеру жүргізілуде. 
Қылмыстық қудалау органда-
рымен заңсыз қозғалған 127 іс 
анықталды, олар прокурорлардың 
нұсқауы бойынша тоқтатылды. 
Қылмыстық іс жүргізу 
шеңберінде жүргізілген 98 заңсыз 
тексеріс анықталды.

Бұл жұмыстың мақсаты – 
кәсіпкерлерге қатысты анық 
емес экономикалық қылмыстар 
бойынша сотқа дейінгі тергеп-
тексерулерді бастамалаудың 
салмақты тетігін әзірлеу.

Қабылданған шаралар осы 
өңірлерде ғана емес, сондай-ақ 
барлық республика бойынша 
оң нәтижесін берді. Бір айдың 
ішінде елімізде кәсіпкерлерге 
қатысты қозғалған қылмыстық 
істердің саны 2 есеге, салықтық 
тексерулер саны үштен біріне 
азайтылды. Бұл тек алдын ала 
қорытындылары ғана.

Ұлттық кәсіпкерлер па-
латасымен және «Нұр Отан» 

партиясымен бірлесіп ауыл 
тұрғындарын бизнеске жап-
пай тарту жөнінде жұмыс 
жүргізілуде. Ауылдық жер-
лерде бизнесті дамытудың 
толық жоспары әзірленді, ол, 
біздің пікірімізше, өңірлік 
кәсіпкерліктің тұрақты әрі 
теңгерімді өсуін қамтамасыз ету-
ге, қазіргі бар жұмыс орындарын 
сақтап қалуға және жаңа жұмыс 
орындарын құруға мүмкіндік 
береді. Бас прокуратураның жа-
нында 150 мың теңгеге дейінгі 
инвестицияларды қажет ететін 
аз бюджетті үлгілік микрожоба-
ларды әзірлеумен айналысатын 
сараптау тобы құрылды. Жақын 
арада бұл жобалар халық арасы-
на таратылатын болады.   

Сонымен қатар, бизнеске 
кедергі келтіретін құқық норма-
ларын өзгерту бойынша жұмыс 
жүргізілуде.

Кәсіпкерлік мәселелеріне 
арналған форум шешімдерін іске 
асыру жалғасуда. Жақын ара-
да бұл жұмыстың толығырақ 
нәтижелерін Бас прокуратураның 
алқа отырысында қарау жоспар-
ланып отыр.

Қазақстандағы шағын және орта бизнестің аяққа 
тұруына Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы өлшеусіз 
үлес қосқанын жұрттың бәрі біледі. Бүгінде қауымдастық 
кәсіпкерлерге жан-жақты қызмет көрсетіп келеді. Осы 
ретте Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы шеңберінде 
әрекет ететін «Бухучет НАП» орталықтандырылған 
бухгалтерлік жүйесінің жұмысын ерекше бөліп айтауға 
болады. Биыл Мәншүк Сембекқызы басқаратын «Бу-
хучет НАП» компаниясына 15 жыл толып отыр. Осы 
айтулы күнге орай, «Бухучет НАП» компаниясының 
қызметкерлері Алматыда бас қосып, 15 жылдық мерей-
тойын жоғары деңгейде атып өтті. 

Қазіргі таңда «Бухучет 
НАП» шағын және орта биз-
нес өкілдеріне сапалы қызмет 
көрсетуде топ бастап келе жатқан 
бірден-бір компания десек бо-
лады. Қазіргі таңда заманға сай 
құрылған компания Алматы, 
Астана, Қарағанды, Павлодар, 
Орал, Атырау, Қостанай және 
Рудный қалаларды жан-жақты 
қызмет етіп келеді. Сондықтан 
«Бухучет НАП» компаниясын 
кәсіпкерлерге бухгалтерлік 
қызмет көрсететін ең ірі 

консалтингтік компания деп нық 
сеніммен айтуға болады. 

Тәуелсіздік жылдары 
кәсіпкерлер мен биліктің арасы-

на алтын көпір болған «Бухучет 
НАП» компаниясы қазіргі таңда 
еліміздегі ұсын саны 1500-ге 
жететін жеке кәсіпкерлер мен 

Кез келген іс бастаған адам 
бухгалтерлік есеп-қисаппен 
бетпе-бет келетіні белгілі. Істі 
жаңа бастаған адам үшін салық 
органдарына білгілі кезең 
аралығында салықтық есеп тап-
сырып, заң аясында жұмыс істеу 
оңай емес. Осы ретте елімізде 
кәсіпкерлерге бухгалтерлік қызмет 
көрсетуді Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы құрамындағы «Бу-
хучет НАП» орталықтандырылған 
жүйесі бастағанын айрықша атап 
өтуге болады. 

серіктестерге сапалы қызмет 
көрсетіп келеді. 

Кәсіпкерлер арасында 
«Бухучет НАП» компания-
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Олжас Құдайбергенов бизнестің көшін өрге сүйрейді
Астанада «Қазақстанда жасалған» та-

уар өндірушілердің және кәсіпкерлердің 
қауымдастығы» заңды тұлғалар 
бірлестігінің жаңа төрағасы  Олжас 
Құдайбергенов таныстырылды.

ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып 
отандық өндірушілерді қолдау мәселесі бойынша 
қарқынды жұмыс жүргізуін жоспарлап отырғанын 
баса айтты. Бұл туралы ҚР ИДМ «Жергілікті 
қамтуды дамытудың ұлттық агенттігі «NADLoC» 
АҚ баспасөз қызметінен хабарлады.

О. Құдайбергеновтің айтуы бойынша, 
қауымдастыққа мүше кәсіпорындардың жарты 
мәселесін өзара тиімді ынтымақтастықты құру жо-
лымен, яғни өзара жеңілдіктер жасау және де бір-
біріне әртүрлі сұрақтар бойынша көмек көрсету 
арқылы шешуге болады.

– Біз қауымдастық мүшелері мен Қазақстанның 
ірі кәсіпорындары арасында серіктестік орнатуды 
ұсынамыз. Сонымен қатар осы жылдың қазан айын-
да қауымдастыққа мүше компаниялардың өнімдерін 
жылжыту мақсатында «Made in.kz» жобасын ба-
стау жоспарланып отыр. Біз қабылдап жатқан ша-
ралар, индустриализация күніне арналған көрме 
аясында Елбасына таныстырылған,  «Қазақстанда 
жасалған» акциясын жүзеге асырудағы өткізілген 
іс-шаралардың нәтижесі болып саналады, – деді О. 
Құдайбергенов.

Естеріңізге сала кетейік, Елбасы отандық 
өндірісті қолдау мақсатында жалпыұлттық акция-
ны бастауды ұсынған еді. Осыған байланысты өткен 
жылдың желтоқсан айында «Қазақстанда жасалған»  
қауымдастық құрылды. Қазіргі кезде қауымдастық  
экономиканың әртүрлі саласындағы 150 отандық та-
уар өндірушілердің мүддесін қорғап отыр.

«Самұрық Қазына» мемсатуға екі 
шоқып, бір қарайды

«Самұрық Қазына Келісім-шарт» ЖШС өзгерту 
бағдарламаларын жүзеге асыру ауқымында Қор ком-
паниялар тобына әлеуетті жеткізушілерді алдын ала 
іріктеуден өткізуге кірісті. Бұдан әрі Самұрық-Қазына 
сатып алуларға ұйымдарды алдын ала іріктеуден өткен 
білікті әлеуетті жткізушілерді жібереді.

Жаңадан сайланған төраға қатысушыларға өзіне 
сенім мен колдау көрсеткендері үшін алғыс білдіре 
келіп, жақын айларда ұйымның мемлекеттік орган-
дармен, Парламентпен, сонымен қатар «Атамекен» 

«Самұрық-Қазына Келісім-
шарт» ЖШС баспасөз қызметі 
хабарлағандай, бұл құралды 
енгізу мақсаты кәсіпкерлерді 
сатып алу өткізуге дейін шы-
найы бағалау болмақ. Сондай-
ақ алдын ала біліктілік іріктеуі 
Қор компаниялары үшін сапа-
лы тауарлар, қызметтер және 
жұмыстар жеткізе алатын нақты 
өндірушілер мен жеткізушілерді 
анықтауға мүмкіндік береді. 
Сөйтіп, сатып алудағы «жалған 
кәсіпорын» деп аталатын өзекті 
мәселе шешілетін болады. Соны-
мен қатар іріктеу сатып алынатын 
тауарлардың, жұмыстардың және 
қызметтердің сапасын, сондай-ақ 
сатып алуларды өткізу мерзімін 
елеулі қысқартады.  

Алдын ала біліктілікті 
іріктеу рәсімі мына кезеңдерден 
тұрады: ақпараттық жүйеде 
тіркеу, өтінімдерді толтыру, 
шартқа қол қою, сауалдама тол-
тыру, сауалдамаға талдау жасау 
және қорытынды есебінде білікті 
әлеуетті жеткізушілерді тізімге 
енгізу. 

Үдерістің ашықтығын 
қамтамасыз ету үшін алдын 
ала іріктеу  рәсімі ретінде 
верификациялық аудит 
жеткізушінің тікелей өндірістік 
алаңында халықаралық аудитор-
лар мен тапсырыс берушілердің 
қатысуымен  өткізіледі, олардың 
қызығушылығы болған жағдайда 
«Атамекен» ҰКП өкілдері тарты-
лады.

сы үлкен танымалдыққа ие. 
Өйткені орталықтандырылған 
бухгалтерлік жүйесі 15 жыл 
бойы сапалы қызмет көрсетіп, 
мыңдаған жанның бизнесінің 
қанат жайып, дамуына барынша 
үлес қосып келеді. 

Осы ретте «Бухучет НАП» 
тек кәсіпкерлер арасында ғана 
емес, сонымен қатар салық ор-
гандары арасында да таны-
мал екенін айта кетуіміз ке-
рек. Өйткені еліміздегі салық 
органдарының қызметкерлері де 
кәсіпкерлердің қамқоршысына 
айналған компанияның жұмысын 
жоғары бағалап, олардың білікті 
қызметкерлері салықтық есебіне 
қарсы дау айтып көрген жоқ десек 
артық айтқандық болмас еді. 

Қазіргідей бәсекеге 
негізделген нарықта тамырыңды 

тереңге жіберіп, сапалы қызмет 
көрсетіп жұрттың алғысына 
бөлену кез келгеннің қолынан 
келе бермесі анық. Осы рет-
те «Бухучет НАП» компания-
сын тізгіндеп отырған Мәншүк 
Қоңырованың ерен еңбегін 
ерекше атап өтпеске боламай-
ды. Ол қашан да гүлдей жайнап, 
айналасындағы әріптестеріне 
қуаныш сыйлап жүретінімен 
ерекшеленеді. Осы ретте Мәншүк 
Сембекқызының айналасына 
білікті бухгалтер мамандарды жи-
нап, оларды ортақ іске бағыттаған 
ұйымдастырушылық қабілетін 
ерекше бөліп-жарып айтуға бола-
ды. 

Қазіргі таңда компания-
да 72 білікті маман еңбек етіп, 
еліміздегі шағын және орта 
бизнестің дамуына өз үлестерін 

қосып келеді. Еліміздің салық 
саласы жылда түрлі өзгерістерді 
бастан кешетіні белгілі. Осы рет-
те «Бухучет НАП» компаниясы 
өздірінің білікті мамандарының 
көптеген тренигтер мен семинар-
лардан өткізіп тұрады. Осылайша 
кәсіпкерлерге қызмет көрсететін 
мамандардың білктілігін 
жетілдіріп, сапалы қызмет 
көрсетуіне барынша мүмкіндік 
туғызып отыратынын атап айтуға 
болады.  

«Бухучет НАП» компания-
сы мамандары қызмет көрсеткен 
кәсіпкерлердің мекемелерін 
мемлекеттік қадағалушы ор-
гандар қайыра тексеріп, әуіреге 
түспейді. Сондықтан кәсіпкерлер 
арасында «Бучучет НАП» 
компаниясының қызметін 
тұтынатын кәсіпкерлері салық 
органдары орынсыз тексермейді» 
деген ұғым-түсінік қалыптасқан. 

Айтуылы басқосуыда Маншүк 
Сембекқызы білікті мамандары-

на арнайы мақтауқағаздары мен 
сыйлықтарын табыстады. Респу-
блика көлеміндегі «Бухучет НАП» 
компаниясының бөлімшелерінде 
еңбек етіп жүрген Ирина Мир-
кушева, Гүлнар Жұманова, 
Альвира Шаяхметова, Елена 
Ступак, Дильфузар Шоқанова, 
Мария Зубкова сынды білікті 
бухгалтерлер «бөлімнің үздік 
бухгалтерлері» деген арнайы 
марпатқа ие болды. Бұдан басқа 
«Бухучет НАП»  компаниясының 
екі бірдей мамыны «2016 жылдың 
үздік бухгалтері» деген атаққа 
ие болып, бір жеті «Тасбұлақта» 
таулы демалыс кешенінде де-
малу мүмкіндігіне ие болғанын 
айрықша атап айтуымызға бола-
ды. 

Алқалы басқосуға «Буху-
чет НАП» компаниясының 
15 жылдық мерейтойымен 
құттықтау үшін Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының 
аймақтағы филиалдарының 
жетекшілері де жиналды. 
Өз кезегінде олар Маншүк 

Сембекқызы басқаратын іргелі 
ұжымның табысты жұмыс 
істеп, еліміздегі шағын және 
орта бизнестің дамуына барын-
ша үлес қосуына тіледі. Бұдан 
басқа Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығында ұзақ жыл жыл 
жұмыс істеген Темір Назханов та 
еліміздегі танымал команияның 
жұмысына тілектестігін білдірді. 

Бүгінде кәсіпкерлерді ортақ 
іске жұмылдырып, олардың 
сеніміне ие болу оңай шаруа 
емес. Бұл үлкен қажыр қайратты 
қажет ететін жұмыс. Айталық, 
біз әңгіме қылып отырған «Бу-
хучет НАП» қауымдастыққа 
мүше белсенді кәсіпкерлерді 
тартып, олардың басын жиі 
қосып тұрады. Сондықтан «Бу-
хучет НАП» компаниясының 
мүшелері бір-біріне ет жақын ту-
ыстай болып кеткен десек артық 
айтқандық болмас еді. Дағдарыс 
кезінде компания қызметкерелір 
қарқынды жұмыс істеп, алға 
қойған мақсаттарын қол жеткізіп 
келеді. 


