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1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Амерханова Айгерим Хайруллақызы - Қаржы кафедраның
аға оқытушысы
Кафедрадағы қабылдау сағаттары кеңес беру кестесіне
сәйкес жүргізіледі.
Кафедраның
телефоны
67-36-43,
ішкі
172,
511
аудиториясы.
2 Пән туралы мәліметтер
«Салық және салық салу» міндетті компонент пәндеріне
кіреді. Сабақ түрі бойынша жіктелген аудиторлық сағаттың
жіктелуі күнтізбелік жоспарда көрсетілген.
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4 Пәннің мақсаты және міндеттері
Пәннің мақсаты - мемлекетiмiздiң салық саясатының қалыптасуынан
бастап, салық жүйесiнiң құрылымы мен нақты бiр маңызды салық түрлерiнен
салықтың алынуы бойынша студенттiң теориялық және практикалық бiлiмiн
кешендi қалыптастыру болып табылады.
Пәннің міндеті:
 салықтар мен салық салу жүйесiнiц қызмет етуiнiң теориялық
аспектiлерiн оқып үйрену, яғни салықтардың экономикалық мазмұнын
қарастырумен бiрге салықтардың функциялары мен принциптерiн, Қазақстан
Республикасында салықтар мен салық жүйесiнiң құрылуы мен тарихи
дамуының кезеңдерiн, елiмiздегi салық реформаларының негiзгi концепциялық
бағыт-бағдарын ашып қарастырып оқыту;
 салық салудың практикалық есептiлiктерiн терең қарастырумен қатар,
нақты салық түрлерiнiң практикалық есептелуін жетiк меңгеру, салық заңдарын
жан-жақты оқып үйренумен бiрге салықтық тетiктердiң асер етуiн оқып-бiлу.
Қазақстан Республикасының салық заңнамасына «бой алдыру».
5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студент
білуге тиісті :

- салықтың
мағынасын
және
салық
жүйесінің
принциптерін;
- салық төлеушілердың құқықтарын және міндеттерін;
- салықтың функцияларын;
- мемлекеттік қаржы жүйесінде салықтардың ролін;
- хаңгерлік және жеке тұлғалардың есеп-қисап ретінде
салық міндеттемелерің;
- салық төлеушілердің салықтық заң шығару бұзуының
артынан жауаптылығын;
- салық органдардың құрылысын.
істеуге тиісті:
- салық салу объектісін және салық төлеушісін айқын
анықтау;
- салық сомасын есептеу;
- салық салынатын айналымдарды және табыстарды
анықтау.
Қазақстанның салық заңнамасына еркін түрде бейімделуi және нақты
салықтың түрлерiн тәжiрибелiк тұрғыда есептеп бiлуi қажет.
6 Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: «Экономикалық теория»,
«Менеджмент», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерлiк есеп
және аудит», «Қаржы» (теория және оны ұйымдастыру).
7
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: «Шет мемлекеттер салығы», «Қаржы
менеджменті», «Корпоративтiк қаржы», «Банк iсі».

8 Пәннің тақырыптық жоспары
8.1 5B050900 «Қаржы» мамандығы күндізгі оқу формасы
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саны
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9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Салықтардың экономикалық мәні. Салық және салық салу
жүйесінің құрылу негіздері. Қазақстан Республикасының салық
жүйесінің қалыптасу кезеңдері және оның қазіргі кездегі
жағдайына сипаттама. Салық саясаты және оны жүзеге асыру
механизмі. Заңды және жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын
салық. Көлік құралдарына салынатын салық. Жер салығы.
Арнаулы салық режимі және оны қолдану ерекшеліктері.
Қосылған құнға салық. Акциздер Корпоративті табыс салығы.
Жеке табыс салығы. Әлеуметтік салық. Жер қойнауын
пайдаланушыларға
салынатын
салықтар
мен
арнайы
төлемдер. Алыммдар. Табиғи ресурстарды қолданғаны үшін
радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін және жарнамалар
орналыстырылғаны үшін төлемақылар. Мемлекеттік баж:
экономикалық табиғаты, қолдану қажеттілігі және есептеу
тәжірибесі. Мемлекеттік кеден қызметінде мемлекеттік салық,
қызметін ұйымдастыру және олардың функциялары.
10 Курс компоненттері
10.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
1 бөлiм. Салықтардың қызмет етуiнiң теориялық негiздері
1 тақырып. Салықтардың экономикалық мәнi мен табиғаты
Салықтардың пайда болуы мен кажеттiлiгi. Салық формасының
зволюциясы. Салықтардың арнайы белгiлерiне қарай жiктелуi. Салықтардың
ұйымдастыруышылық нысанының белгiлерi. Салықтардың мәнi. Салықтардың
функциялары. Салықтар экономикалық категория ретiнде.
Салықтардың қызмет етуiнiң себептерi мен жағдайлары. Салықтардың
мiндетi. Салықтардың ұлттық табысты қайта бөлудегi ролi. Салықтардың
фискалдық мәнi. Салықтарды экономикалық ынталандыру мақсатында
қолданылуы.
Салық элементтерi туралы ұғым. Салықты төлеу көзi. Салық салынатын
және салық салынбайтын табыс. Салық салынбайтын минимум. Салық
ставкасы және оның салық салу жүйесiндегi маңызы. Салық ставкаларының
түрлерi. Пропорционалды, прогрессивтi салық салу. Оларды қолданудың
экономикалық жағдайлары. Салық жеңiлдiктерi. Салықтық несие және олардың
түрлерi. Салық жеңiлдiктерiнiң өндiрiстi ынталандыру мен кiрiстердi ретеудегi
маңызы.
Салық салу принциптерi, оларға сипаттама және салық салу жүйесiн
құрудағы ролi. Вагнер принциптерi. Нарықтық экономика жағдайында салық
салу принциптерiнiң жүзеге асырылуы.
2 тақырып. Қазақстан Реслубликасының салық жүйесi: құрылу

кезеңдерi мен бүгiнгi жағдайына сипаттама
«Салық жүйесi» ұғымының экономикалықк мазмұны. Салық жүйесiнiң
құрылымы. Үйлесімдi салық жүйесiнiң принциптерi. Салық жүйесiнiң ерекше
сипаты, артықшылығы мен кемшiліктерi. Салық жүйесi функцияларына жалпы
сипаттама. Салық салу мiндеттемесiнiң принциптерi. Салық салудың әдiлдiгi
принципi.
Қазақстан Республикасы салық жүйесiнiң қалыптасуы мен реформалау
кезеңдерi. Салық жүйесiнiң дамуының әрбiр кезеңiне баға беру. Бүгiнгi салық
реформасының концепциясы. Қазақстан Республикасы бүгiнгi салық жүйесiнiң
дамуына сипаттама. Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi
салықтардың түрлерi мен мiндеттi төлемдер. Салықтардың жiктелуi.
Қазақстанның салық заңдылықтары. Қазақстан Республикасында
салықтарды бюджет жүйесiнiң буындары бойынша бөлу. Салық
заңдылықтарына сәйкес салық төлеушiлердiң құқығын қорғауды қамтамасыз
ету.
Қазақстан Республикасында салық жүйесiн басқару. Салық жүйесi
органының құрамы мен құрылымы. Салық қызметi органдарының мiндеттерi,
құқығы және функционалдық мiндеттемелерi.
3 тақырып. Салық саясаты және оның мемлекетiмiздiң
экономикалық саясатындағы алатын орны. Салық механизмi.
Салық саясатының экономикалық мазмұны. Салық саясатының мақсаты
мен мiндеттерi. Салық саясаты мемлекеттiң экономикалық қаржылық және
фискалдық саясатының құрамдас бөлiгi. Салық саясатының экономиканы
дамыту ерекшелiктерi мен өзара байланысы. Қазақстанда салық саясатының
қалыптасуы мен ерекшелiктерi. Салық саясатының типтерi, олардың нарықтық
экономиканың даму үлгiлерiмен байланысы. Салык саясатының мемлекеттің ең
негiзгi экономикалық саясатын жүзеге асырудағы рөлі. Қазақстанның бүгiнгi
салық саясаты және олардың тиiмдiлiгi.
«Салық механизмi» ұғымының экономикалық мәнi. Салық механизмiні
құрылымы. Салық механизмiнiң мемлекеттің салық саясатын жүргiзудегi ролi.
Салық механизмiнiң негiзгi элементтерiне сипаттама. Салықтық жоспарлау
және болжау. Салықтық бақылау. Нарықтық экономикадағы салықтық реттеу.
Нарықты мемлекеттiк реттеудiң түрлi типтерi. Салықтар мемлекеттiк реттеудiң
негiзгi тетiгi ретiнде. Салықтық реттеудiң мiндеттерi.
Салықтық реттеу экономиканың қаржылық реттеудiң нысаны ретiнде.
Салықтық реттеу тетiктерi және оларға сипаттама.
2 бөлім. Меншiкке салынатын салықтар
1 тақырып. Көлiк құралдарына салынатын салық
Меншiкке салынатын салықтардың экономикалық мазмұны және
табиғаты. Көлiк құралдарына салынатын салықтардың жiктелуiне сипаттама.
Көлiк құралдарына салынатын салсалықтың құрылу негiздерi. Көлiк
құралдарына салынатын салықтар реформалаудың негiзгi кезеңдерi мен
олардың макқсаттары. Көлiк құралдарына салынатын салықты төлеушілер.

Салық салу объектiсi. Салық ставкалары: құрылу ерекшелiктерi және қолдану
механизмi.
Көлiк құралы салығынан босатылатын тұлғалардың категориясы. Көлiк
құралдарына салықты есептеу тәртібi және төлеу мерзiмi. Салықты төлеу
мерзiмдерi. Салықты төлеу мерзiмi кезiндегi көлiк иелерiнiң жауапкершiлiгi.
Салық есептiлiгi.
2 тақырып. Жер салығы
Жер салығының экономикалық мазмұны және жер салығының жіктелуіне
сипаттама. Жерге салық салу кезiнде салықтарды реттеу функциясы. Салық
салу мақсатындағы жер категориясы. Жер салығының төлеушілерi Салық салу
объектiсi және салық салу базасы. Жер салығын төлемейтiн салық төлемейтiн
тұлғалар. Жекелеген жағдайларда жер салығын төлеушіні айқындау. Жер
салығын алудың негiздерi. Жер салығының салық ставкаларының құрылымы.
Бонитет балы.
Ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын базалық салық
ставкалары. Әр түрлi категориядағы жерлерге салық салу ерекшелiктерi. Жеке
тұлғаларға берiлетін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге салық салу.
Ауыл шаруашылығына арналған, ауыл шаруашылығы мақсаттары үшiн
пайдаланылатын жерлерге салық салу. Елдi-мекендердiң жерлерiне үй
iргесiндегi жер учаскелерiн қоспағанда салық салу ерекшелiктерi. Үй
iргесiндегi жер учаскелерiне салынатык базалық салық ставкалары. Елдiмекендерден тыс орналаскан өнеркәсiп жерлерiне салынатын базалық салық
ставкалары. Елдi-мекендер шегiнде орналасқан өнеркәсiп жерлерiне салық салу
ерекшелiктерi. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, орман қоры мен су
қорының жерлерiне салық салу ерекшелiктерi.
Жер салығының ставкасын реттеу: мәнi, қажеттiлiгi және қолдану тәртiбi.
Жер салығын есептеу және төлеу механизмi. Заңды тұлғалардың салығын
төлеу мерзiмi және есептеу тәртiбi. Жеке тұлғалардың салығын төлеу мерзiмі
және есептеу тәртiбi. Салық кезеңi. Салық есептiлiгi.
3 тақырып. Мүлiк салығы
Мүлiк салығының экономикалык мәнi мен табиғаты. Заңды және жеке
тұлғалардың мүлкiне салық салу кезiнде салық функңияларын өткiзу. Мүлiк
салығының жiктелуiне жалпы сипаттама. Заңды тұлгалар мен дара
кәсiпкерлерге салынатын мүлік салығының құрылу негiздерi. Мүлік салығын
төлеушiлер. Мүлік салығын төлеушiлер болып табылмайтын тұлғалар.
Жекелеген жағдайларда салык төлеушiні айқындау. Салық салу объектiсi. Заңды
тұлғалар мен дара кәсiпкерлерге салық салудың объектi бойынша салықтық
базасы. Салықты есептеу және төлеу тәртiбi. Салық кезеңi. Салық есептiлiгi.
Жеке тұлғалардың мүлкiне салық құрылымының ерекшелiктерi. Жеке
тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер. Мүлік салығын төлеуден босатылған
жеке тұлғалардың категориялары. Жекелеген жағдайларда салық төлеушiнi
айқындау. Жеке тұлғалардың мүліктiк салық салу объектiсi. Салық базасы.
Салық салу объектiсi бойынша салық базасын анықтау тәртiбi. Жеке

тұлғалардың мүлкiнiң салық ставкасы және ерекшелiктерi мен қолданылуы.
Салықты төлеу мен есептеу тәртiбi.
3 бөлiм. Тұтынғанға салынатын салықтар
1 тақырып. Қосылған құн салығы (ҚҚС)
Тұтынғанға салынатын салықтың экономикалық мазмұны мен табиғаты.
Қосылған құн салығының экономикалық мәнi, жiктелуiне сипаттама.
Қазақстанда ҚҚС енгiзудiң кажеттiлiгi мен алғы шарттары. ҚҚС
артықшылықтары мен кемшiлiктерi. ҚҚС негiзгi құрылымы. ҚҚС төлеушiлер:
түзету тәртiбi және салық есебiнен шегерiмдер. ҚҚС салу объектiсi. Салық
салынатын айналым. Салық салынбайтын айналым. Тауарды, қызмет
көрсетулердi өткiзу орны.
Салық салынатын айналым мөлшерiн анықтау ерекшелiктерi. Салық
салынатын айналым мөлшерiн қолдану механизмi және оның экономикалық
мәнi. ҚР ҚҚС төлеушi болып табылмайтын және қызметiн жүзеге асырмайтын
резидент еместен жұмыстар, қызмет көрсетулер сатып алу кезiнде салық
салынатын айналымның ерекшелiктерi.
ҚҚС ставкалары және оларды қолдану тәртiбi. Нөлдiк ставка бойынша
ролi және экономикальң мәнi. Нолдiк ставка бойынша салық салынатыш
айналымдарға сипаттама және нолдiк ставканы қолдану қажеттiлiгiнiң негiзi.
Нөлдiк ставканы қолдану және ҚҚС босатудың арасындағы қағидалық
айырмашылықтары.
Салық салынатын импорт. Салық салынатын айналым мөлшерiн
айқындау тәртiбi. ҚҚС босатылған импорттық айналымдар.
Бюджетке төленуге тиiстi ҚҚС бойынша салық сомасын есептеу
алгоритмi. Есепке жатқызылатын ҚҚС сомасы. Есепке жаткызылмайтын ҚҚС.
Есепке жатқызылатын ҚҚС сомасын түзету. ҚҚС салынбайтын өткiзу бойынша
айналымдар болған кезде ҚҚС есепке жатқызу тәртiбi. Есепке жатқызылатын
барабарлық (пропорциональный) және бөлек есептеу әдiсi бойынша ҚҚС
айқындау.
Салынатын айналым бойынша бюджетке төленуге тиiстi ҚҚС есептеу
тәртiбi және төлеу мерзiмi. ҚҚС бойынша салық кезеңi. Салық декларациясын
тапсыру мерзiмi.
2 тақырып. Акциздер
Акциздер мәнi мен экономикалық табиғаты. Акциздер функциялары.
Акциздердiң даму эволюциясы. Акцизделетiн тауарлар тiзбесiн айқындау
ерекшелiктерi: мақсаты, критерилерi. Салық саясатын жүргiзудегi акциздердiң
ролi.
Қазақстанның салық жүйесiндегi акциздердiң қызмет ету ерекшелiктерi.
Акциздi төлеушiлер. Акциздiк тауарлар тiзбесi. Акциз ставкалары және оларды
қолдану ерекшелiктерi. Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн, өткiзiлетiн
акцизделетiн тауарларға салық салу. Салық базасы. Салық салу объектiсi.
Жеңiлдiктер.
Акцизделетiн тауарлардың импортына салық салу. Импортталатын

акцизделетiн тауарлардың салық базасы. Акцизден босатылған акцизделетiн
тауарлардың импорты. Импортталатын акцизделетін тауарларға акциз төлеу
тәртiбi және мерзiмi.
4 бөлiм. Табысқа салынатын салықтар
1 тақырып. Корпоративтiк табыс салығы
Қазақстанда заңды тұлғалардың табысына салық салудың дамуы.
Корпоративтiк табыс салығынының экономикалық мазмұны мен салық
жүйесiндегi алатын орны (КТС). Корпоративтiк табыс салығының құрылу
негiздерi. Салық салу объектiлерi және төлеушiлер. Салық салу базасын
анықтау тәртiбi.
Жылдық жиынтық табыс: құрамы мен құрылымы. Жылдық жиынтық
табысты түзету. Оларды қолданудың ерекшелiктерi мен шегерiмдерi, тiркелген
активтердің шығып қалуынан түсетiн көлемiн айқындау механизмi. Тiркелген
активтердiң есебi. Салық мақсаты үшiн амортизациялық аударымдарды есептеу
тәртібі. Келесi шығыстар шегерiмi - эксплуатацияға, ремонтқа, активтердi
ұстауға кетедi. Тiркелген активтер бойынша басқа да шегерiмдер бар. Табыстар
және шегерiмдердi түзету. Табысқа салық салуды есептеу механизмi. Салық
салынатын табысты азайту және салық төлеушiлердiң кейбір санаттарына
салық салудан босату. Коммерциялық емес ұйымдарға салық салу тәртiбi.
Әлеуметтік салада қызметiн жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу.
Инвестициялық салық преференциялары. Салық преференцияларының
салаларға орналастырылуы және экономикалық мазмұны. Преференциялардың
объектiсi. Преференцияларды қолдану әдiстерi. Префереция объектілерiнiң
салықтық есепке алу ерекшеліктері.
Туынды қаржы құралдары. Свопты қоспағанда, туынды қаржы құралдары
бойынша табыс. Своп бойынша табыс. Хеджерлеу операциялары бойынша
салық есебiнiң ерекшелiктерi. Салық есебiнің базалық активтi жеткiзу жолымен
атқарылатын кездегi ерекшелiктерi.
«Залал» ұғымы. Салық мақсаты үшiн залалдарды ауыстыру тәртiбi.
Арнаулы салық режимдерiн қолданатын салық төлеушiлерге КТС есептеу
ерекшелiктерi. Аванстық төлемдер: есептiлiгi және қолдану тәртiбi. КТС төлеу
мерзiмі. Салық кезеңi. Салық есептiлiгi. Төлем көзiнен ұсталатын КТС
ерекшелiктерi.
ҚР арнайы экономикалық аймақтар: құру мақсаты, экономикалық
талаптары және сипаттамасы. Арнайы экономикалық аймактардың
аумақтарында қызметiн жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу ерекшелiктерi.
2 тақырып. Жеке табыс салығы
Азаматтардың табысына салық салу жүйесiнiң эволюциясы және
экономикалық мазмұны. Жеке тұлғалардың табысына салық салудың негiзгi
принциптерi. Жеке тұлғалардың табысына салық салудың негiзгi принциптерi.
Жеке табыс салығының құрылу формалары.
Қазақстандағы жеке табыс салығы және оның дамуы. Жеке табыс
салығының құрылу негiзi. Жеке табыс салығын төлеушiлер. ҚР-ның резидентi

болып табылатын шет елдiктiң және азаматтығы жоқ адамның табыстарына
салық салу ерекшелiктерi. Салық салу объектiлерi. Салық салуға жатпайтын
табыстар. Жылдық жиынтық табыстың салық салынбайтын мөлшерi. Салық
ставкалары. Салық кезеңі.
Төлем көзiнен салық салынатын жеке тұлғалардың салықты төлеу тәртiбi
және есептеу ерекшелiктерi. Қызметкердің табысы және оларға сипаттама.
Салық шегерiмдерi. Жеке тұлғаның салық агентiнен алатын табысы.
Жинақтаушы зейнетақы қорларынан төленетiн зейнетақы төлемдерi.
Девиденттер, сыйақылар, ұтыстар түрiндегi табыс. Стипендиялар. Жинақтаушы
сақтандыру шарттары бойынша табыс. Салық агентiмен декларацияны табыс
ету тәртiбi.
Төлем көзiнен салық салынбайтын табыстар. Төлем көзiнен салық
салынбайтын табыстардың түрлерi. Мүлiктiк табыс. Жеке нотариустар мен
адвокаттардың табысы. Дара кәсiпкердiң табысы. Басқа табыстар.
Жеке табыс салығы бойынша декларация. Жеке резидент тұлғалардың
санаттары бойынша ЖТС табыс ету мiндеттерi. Декларацияны табыс ету тәртiбi
және мерзiмдерi.
3 тақырып. Шет елдiк заңды және жеке тұлғалардың табыстарына
салық салу ерекшелiктерi
Халықаралық салық салудың негiзгi принциптерi. Резиденттiктi айқындау
тәртiбi. Резидент еместер. Резидент еместердiң тұрақты мекемесi.
Резидент еместiң ҚР-дағы табыстарының түрлерi. Салық салынатын
табысты айқындау.
ҚР қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес
заңды тұлғалардың табыстарына корпоративтiк табыс салығын салуды есептеу
және төлеудi анықтау ерекшелiктерi. Таза табысқа салық салу тәртiбi.
Жекелеген жағдайларда табыстарға салық салу тәртiбi. Резидент емес жеке
тұлғалардың төлем көзiнен табыс салығын есептеу, ұстау және аудару тәргiбi.
Қазақстан Республикасында тұрақты мекемесi жоқ резидент емес заңды
тұлғалардың шет елдiк қызметкерлерiнiң табыстарына салық салу тәртібi.
Шетелдiктер және азаматтығы жоқ адамдар табыс ететiн жеке табыс
салығы мен табыстардан әлеуметтiк салық бойынша декларацияны табыс ету.
Резидент емес жеке тұлғаның та6ыстарына жекелеген жағдайларда салық
салу тәртiбi. Жеке табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету.
4 тақырып. Әлеуметтiк салық
Әлеуметтiк салықтың мазмұны және экономикалық табиғаты.
Қазақстандағы әлеуметтiк салықтың дамуы. Әлеуметтiк салыктың
элементтерiне жалпы сипаттама. Әлеуметтiк салықты төлеушiлер. Әлеуметтiк
салық бойынша салық салу объктiсiн анықтау. Әлеуметтiк салық бойынша
салық салынатын базаға жатқызылмайтын табыстар. Әлеуметтiк салық
ставкалары. Әлеуметтiк салықты есептеу тәртiбi мен төлеу мерзiмдерi.
Мемлекеттiк мекемелердiң әлеуметтiк салықты есептеу ерекшелiктерi.
Құрылымдық бөлiмшелер бойынша салықты есептеу және төлеу тәртiбi.

Арнаулы салық режимдерiн қолданатын төлеушiлердiң әлеуметтiк салық
бойынша салық есептiлiгiн есептеу, төлеу және табыс ету ерекшелiктерi.
Әлеуметтiк салық бойынша салық кезеңi. Декларацияны табыс ету
тәртiбi.
5
тақырып.
Экспортқа
рента
салығы.
Жер
қойнауын
пайдаланушыларға салық салу
Рента салығының талаптары және экономикалық мазмұны. Экспортқа
салынатын рента салығының элементтерiне сипаттама. Салық салу субъектiсi
мен объектiсi. Экспортқа өткiзiлетiн шикi мұнайдың, газ конденсатына рента
салығының есептеу және ставканы қолдану тәртiбi. Экспортқа өктiзiлетiн
көмiрге рента салығы. Салық кезеңдерi. Есептiлiктi табыс ету және төлеу
мерзiмi.
ҚР жер қойнауын пайдаланушылардың төлемдерi және салық жүйесiнiң
дамуы. Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргiзу жөнiндегi
қызметке салық салу. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларға
жатпайтын қызметке салық салу. Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттар бойынша бөлек салықтық есепке алуды жүргiзудiң негiзгi принциптерi.
Жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдерi. Бонустар. Қол
қойылатын бонус. Коммерциялық табу бонусы. Тарихи шығындарды өтеу
бойынша төлем. Мұнайға арналған пайдалы қазбаларды өндiру салығы. Кең
таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда минералды шикiзатқа пайдалы
қазбаларды өндіру салығы. Кең таралған пайдалы қазбаларға, жер асты сулары
емдiк балшықтарға пайдалы қазбаларды өндіру салығы. Салық кезеңi, салық
декларациясы және төлеу мерзiмi. Экспортталынатын шикi мұнай мен газ
конденсатына салынатын ренталық салықтың төлеушiлерi, салық объектiсi
және салық базасы. Ренталық салық ставкаларының құрылу негiздерi. Есептеу
мерзiмі, төлеу уақыты және салықтық декларация.
Үстеме пайда салығының рөлi және экономикалық мазмұны. Салық
базасы. Үстеме пайда салығының есептеу механизмi және төлеу тәртiбi. Салық
декларациясын табыс ету және салықты төлеу мерзiмi.
5 бөлім. Арнайы санаттардағы салық төлеушiлерге арналған
арнаулы салық режимдерi
1 тақырып. Ойын бизнестерiне салық салу
Ойын бизнесiне салықты бекiтудiң экономикалык мазмұны. Ойын бизнесi
салығын төлеушiлер. Салық салу объектiсi. Ойын бизнесiне салық салу
мөлшерлемесi құрылымының ерекшелiктерi. Салық төлеу кезеңдерi. Салықты
төлеу мерзiмi және есептеу тәртiбi. Ойын бизнесi салығын төлеушiлердің
қосымша төлемi. Ойын бизнесi салығын төлеушiлердiң салық кезеңiндегi
табысының шектi мөлшерлемесi. Қосымша төлемдi есептеу және төлеу тәртiбi.
Салық декларациясын табыс ету мерзiмi.
Тiркелген салық: мәнi, құрылу ерекшелiктерi және әрекет ету салалары.
Тiркелген салық төлеушiлер. Тiркелген салық салу объектiлерi. Тiркелген салық
салу ставкасы. Айына салық салу бiрлiгiне тiркелген салықтың ең төмен

жоғары базалық ставкаларының мөлшерi. Тiркелген салық бойынша салық
кезеңi. Тiркелген салықты есептеу тәртiбi және төлеу мерзiмi. Салық
декларациясын табыс ету мерзiмi.
2 тақырып. Шағын бизнес субъектiлерiне арналған арнаулы салық
режимi (АСР)
Арнаулы салық режимінің экономикалық мазмұны, бекiтiлуi және
мақсаты (АСР). Арнаулы салық режимдерiн шағын бизнес субъектiлерi үшін
салалар бойынша таралуы. Арнаулы салық режимін қолдану шарттары. АСР
Қазақстанда дамуы. АСР қолдану ерекшелiктері және сипаттамасы.
Патент негiзiндегi арнаулы салық режимі: жайылу салалары, қолдану
тәртiбi. Оңайлатылған декларация негiзiндегi арнаулы салық режимі: мазмұны,
қолдану шарттары және төлеу мерзімi.
3 тақырып. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшiн арнаулы
салық режимi
Шаруа немесе фермер қожалықтары үшiн арнаулы салық режимiнің
экономикалық мәнi. Ауыл шаруашылығы саласын дамытуды қолдау мақсатында
мемлекеттiк саясатты жүргiзудегi арнаулы салық режимінің ролi.
Бiрыңғай жер салығы негiзiнде АСР құрылу ерешеліктерi. Салық салу
объектiсi. Салық ставкасы. Жер учаскесiн жалға беру кезiндегi салық салу
ерекшелiктері. Бiрыңғай жер салығы бойынша салық есептiлiгi. Жекелеген
салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да міндеттi төлемдердiң есептеу
ерекшелiгi және төлеу тәртібi.
4 тақырып. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушi заңды тұлғалар
мен селолық тұтыну кооперативтерi үшiн арнаулы салық режимi
Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушiлер үшiн арнаулы салық
режимдерiнің экономикалық мазмұны. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші
заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтерi арнаулы салық режимiн
қолдану шарттары.
Патент беру тәртiбi. Патент құнынан кiретін салықтарды есептеу мен
төлеу ерекшелiктерi. Патент құнына кiрмейтiн салықтар мен басқа да мiндеттi
төлемдердi есептеу мен төлеу тәртiбi және олар бойынша салық есептiлiгiн
тапсыру ерекшелiктерi.
6 бөлім. Бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер
5 тақырып. Алымдар, төлемдер және баждар
Алымдар, төлемақылар, баждар және аударымдардың экономикалық
мазмұны. Салықтардың, алымдар, төлемакылар, баждар және аударымдардың
жалпы және ерекшеленген белгiлерi.
Тiркеу алымдары. Автокөлiк құралдарының ҚР-ның аумағымен жүргенi
үшін алым. Аукциондардан алынатын алым. Жекелеген қызмет түрлерiмен
айналысу құқығы үшiн лицензиялық алым. Телевизия және радио хабарларын
тарату ұйымдарына радиожиiлiк спектрiн пайдалануға рұқсат берген үшiн
алым. Жер учаскелерiн пайдалалғаны үшiн төлемақы. Жер үстi көздерiнiң су

ресурстарын пайдаланғаны үшiн төлемақы. Қоршаған ортаға эмиссия үшiн
төлемақы. Жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн төлемақы. Орманды
пайдаланғаны үшiн төлемақы. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды
пайдаланғаны үшiн төлемақы. Радиожиiлiк спектрiн пайдаланғаны үшiн
төлемақы. Қалааралық және халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы
байланысты бергенi үшiн төлемақы. Кеме жүзетiн су жолдарын пайдаланғаны
үшiн төлемақы. Сыртқы жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы.
Мемлекеттiк баж. Консулдық алым.
10.2 Практикалық (семинар, зертханалық, студиялық,
жеке) сабақтардың мазмұны және тізімі
1 бөлiм. Салықтардың қызмет етуiнiң теориялық негiздері
1 тақырып. Салықтардың экономикалық мәнi мен табиғаты
Салықтардың пайда болуы мен кажеттiлiгi. Салық формасының
зволюциясы. Салықтардың арнайы белгiлерiне қарай жiктелуi. Салықтардың
ұйымдастыруышылық нысанының белгiлерi. Салықтардың мәнi. Салықтардың
функциялары. Салықтар экономикалық категория ретiнде.
Салықтардың қызмет етуiнiң себептерi мен жағдайлары. Салықтардың
мiндетi. Салықтардың ұлттық табысты қайта бөлудегi ролi. Салықтардың
фискалдық мәнi. Салықтарды экономикалық ынталандыру мақсатында
қолданылуы.
2 тақырып. Қазақстан Реслубликасының салық жүйесi: құрылу
кезеңдерi мен бүгiнгi жағдайына сипаттама
«Салық жүйесi» ұғымының экономикалықк мазмұны. Салық жүйесiнiң
құрылымы. Үйлесімдi салық жүйесiнiң принциптерi. Салық жүйесiнiң ерекше
сипаты, артықшылығы мен кемшiліктерi. Салық жүйесi функцияларына жалпы
сипаттама. Салық салу мiндеттемесiнiң принциптерi. Салық салудың әдiлдiгi
принципi.
3 тақырып. Салық саясаты және оның мемлекетiмiздiң
экономикалық саясатындағы алатын орны. Салық механизмi.
Салық саясатының экономикалық мазмұны. Салық саясатының мақсаты
мен мiндеттерi. Салық саясаты мемлекеттiң экономикалық қаржылық және
фискалдық саясатының құрамдас бөлiгi. Салық саясатының экономиканы
дамыту ерекшелiктерi мен өзара байланысы. Қазақстанда салық саясатының
қалыптасуы мен ерекшелiктерi. Салық саясатының типтерi, олардың нарықтық
экономиканың даму үлгiлерiмен байланысы. Салык саясатының мемлекеттің ең
негiзгi экономикалық саясатын жүзеге асырудағы рөлі. Қазақстанның бүгiнгi
салық саясаты және олардың тиiмдiлiгi.
2 бөлім. Меншiкке салынатын салықтар
1 тақырып. Көлiк құралдарына салынатын салық
Меншiкке салынатын салықтардың экономикалық мазмұны және
табиғаты. Көлiк құралдарына салынатын салықтардың жiктелуiне сипаттама.

Көлiк құралдарына салынатын салсалықтың құрылу негiздерi. Көлiк
құралдарына салынатын салықтар реформалаудың негiзгi кезеңдерi мен
олардың макқсаттары. Көлiк құралдарына салынатын салықты төлеушілер.
Салық салу объектiсi. Салық ставкалары: құрылу ерекшелiктерi және қолдану
механизмi.
2 тақырып. Жер салығы
Жер салығының экономикалық мазмұны және жер салығының жіктелуіне
сипаттама. Жерге салық салу кезiнде салықтарды реттеу функциясы. Салық
салу мақсатындағы жер категориясы. Жер салығының төлеушілерi Салық салу
объектiсi және салық салу базасы. Жер салығын төлемейтiн салық төлемейтiн
тұлғалар. Жекелеген жағдайларда жер салығын төлеушіні айқындау. Жер
салығын алудың негiздерi. Жер салығының салық ставкаларының құрылымы.
Бонитет балы.
3 тақырып. Мүлiк салығы
Мүлiк салығының экономикалык мәнi мен табиғаты. Заңды және жеке
тұлғалардың мүлкiне салық салу кезiнде салық функңияларын өткiзу. Мүлiк
салығының жiктелуiне жалпы сипаттама. Заңды тұлгалар мен дара
кәсiпкерлерге салынатын мүлік салығының құрылу негiздерi. Мүлік салығын
төлеушiлер. Мүлік салығын төлеушiлер болып табылмайтын тұлғалар.
Жекелеген жағдайларда салык төлеушiні айқындау. Салық салу объектiсi. Заңды
тұлғалар мен дара кәсiпкерлерге салық салудың объектi бойынша салықтық
базасы. Салықты есептеу және төлеу тәртiбi. Салық кезеңi. Салық есептiлiгi.
3 бөлiм. Тұтынғанға салынатын салықтар
1 тақырып. Қосылған құн салығы (ҚҚС)
Тұтынғанға салынатын салықтың экономикалық мазмұны мен табиғаты.
Қосылған құн салығының экономикалық мәнi, жiктелуiне сипаттама.
Қазақстанда ҚҚС енгiзудiң кажеттiлiгi мен алғы шарттары. ҚҚС
артықшылықтары мен кемшiлiктерi. ҚҚС негiзгi құрылымы. ҚҚС төлеушiлер:
түзету тәртiбi және салық есебiнен шегерiмдер. ҚҚС салу объектiсi. Салық
салынатын айналым. Салық салынбайтын айналым. Тауарды, қызмет
көрсетулердi өткiзу орны.
2 тақырып. Акциздер
Акциздер мәнi мен экономикалық табиғаты. Акциздер функциялары.
Акциздердiң даму эволюциясы. Акцизделетiн тауарлар тiзбесiн айқындау
ерекшелiктерi: мақсаты, критерилерi. Салық саясатын жүргiзудегi акциздердiң
ролi.
4 бөлiм. Табысқа салынатын салықтар
1 тақырып. Корпоративтiк табыс салығы
Қазақстанда заңды тұлғалардың табысына салық салудың дамуы.
Корпоративтiк табыс салығынының экономикалық мазмұны мен салық
жүйесiндегi алатын орны (КТС). Корпоративтiк табыс салығының құрылу
негiздерi. Салық салу объектiлерi және төлеушiлер. Салық салу базасын

анықтау тәртiбi.
2 тақырып. Жеке табыс салығы
Азаматтардың табысына салық салу жүйесiнiң эволюциясы және
экономикалық мазмұны. Жеке тұлғалардың табысына салық салудың негiзгi
принциптерi. Жеке тұлғалардың табысына салық салудың негiзгi принциптерi.
Жеке табыс салығының құрылу формалары.
және мерзiмдерi.
3 тақырып. Шет елдiк заңды және жеке тұлғалардың табыстарына
салық салу ерекшелiктерi
Халықаралық салық салудың негiзгi принциптерi. Резиденттiктi айқындау
тәртiбi. Резидент еместер. Резидент еместердiң тұрақты мекемесi.
Резидент еместiң ҚР-дағы табыстарының түрлерi. Салық салынатын
табысты айқындау.
4 тақырып. Әлеуметтiк салық
Әлеуметтiк салықтың мазмұны және экономикалық табиғаты.
Қазақстандағы әлеуметтiк салықтың дамуы. Әлеуметтiк салыктың
элементтерiне жалпы сипаттама. Әлеуметтiк салықты төлеушiлер. Әлеуметтiк
салық бойынша салық салу объктiсiн анықтау. Әлеуметтiк салық бойынша
салық салынатын базаға жатқызылмайтын табыстар. Әлеуметтiк салық
ставкалары. Әлеуметтiк салықты есептеу тәртiбi мен төлеу мерзiмдерi.
5
тақырып.
Экспортқа
рента
салығы.
Жер
қойнауын
пайдаланушыларға салық салу
Рента салығының талаптары және экономикалық мазмұны. Экспортқа
салынатын рента салығының элементтерiне сипаттама. Салық салу субъектiсi
мен объектiсi. Экспортқа өткiзiлетiн шикi мұнайдың, газ конденсатына рента
салығының есептеу және ставканы қолдану тәртiбi. Экспортқа өктiзiлетiн
көмiрге рента салығы. Салық кезеңдерi. Есептiлiктi табыс ету және төлеу
мерзiмi.
ҚР жер қойнауын пайдаланушылардың төлемдерi және салық жүйесiнiң
дамуы. Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргiзу жөнiндегi
қызметке салық салу. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларға
жатпайтын қызметке салық салу. Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттар бойынша бөлек салықтық есепке алуды жүргiзудiң негiзгi принциптерi.
5 бөлім. Арнайы санаттардағы салық төлеушiлерге арналған
арнаулы салық режимдерi
1 тақырып. Ойын бизнестерiне салық салу
Ойын бизнесiне салықты бекiтудiң экономикалык мазмұны. Ойын бизнесi
салығын төлеушiлер. Салық салу объектiсi. Ойын бизнесiне салық салу
мөлшерлемесi құрылымының ерекшелiктерi. Салық төлеу кезеңдерi. Салықты
төлеу мерзiмi және есептеу тәртiбi. Ойын бизнесi салығын төлеушiлердің
қосымша төлемi. Ойын бизнесi салығын төлеушiлердiң салық кезеңiндегi

табысының шектi мөлшерлемесi. Қосымша төлемдi есептеу және төлеу тәртiбi.
Салық декларациясын табыс ету мерзiмi.
2 тақырып. Шағын бизнес субъектiлерiне арналған арнаулы салық
режимi (АСР)
Арнаулы салық режимінің экономикалық мазмұны, бекiтiлуi және
мақсаты (АСР). Арнаулы салық режимдерiн шағын бизнес субъектiлерi үшін
салалар бойынша таралуы. Арнаулы салық режимін қолдану шарттары. АСР
Қазақстанда дамуы. АСР қолдану ерекшелiктері және сипаттамасы.
3 тақырып. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшiн арнаулы
салық режимi
Шаруа немесе фермер қожалықтары үшiн арнаулы салық режимiнің
экономикалық мәнi. Ауыл шаруашылығы саласын дамытуды қолдау мақсатында
мемлекеттiк саясатты жүргiзудегi арнаулы салық режимінің ролi.
4 тақырып. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушi заңды тұлғалар
мен селолық тұтыну кооперативтерi үшiн арнаулы салық режимi
Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушiлер үшiн арнаулы салық
режимдерiнің экономикалық мазмұны. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші
заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтерi арнаулы салық режимiн
қолдану шарттары.
6 бөлім. Бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер
5 тақырып. Алымдар, төлемдер және баждар
Алымдар, төлемақылар, баждар және аударымдардың экономикалық
мазмұны. Салықтардың, алымдар, төлемакылар, баждар және аударымдардың
жалпы және ерекшеленген белгiлерi.
Ұсынылатын әдебиет: ұсынылған әдебиет тізіміне сәйкес
5B050900 «Қаржы» мамандығы күндізгі оқыту түрі СӨЖ мазмұны
№
1

СӨЖ түрі

Бақылау
формасы

Сағат
көлем
і

Сабақта жұмыс
істеу

18

Жұмыс
дәптері

Сабақта жұмыс
істеу

18

Конспект

Ауызша сұрау

27

АБ1, АБ2

27

Дәрістерді талқылау

Тәжірибелік сабаққа
дайындау, үй жұмысын
істеу
Аудиторлық сабаққа
3 кірмеген материалды
дайындау
Бақылау шараларға
4
дайындау
Жинағы
2

Есепнаман
ың түрі

10.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

90

1 бөлiм. Салықтардың қызмет етуiнiң теориялық негiздері
1 тақырып. Салықтардың экономикалық мәнi мен табиғаты
Салықтардың пайда болуы мен кажеттiлiгi. Салық формасының
зволюциясы. Салықтардың арнайы белгiлерiне қарай жiктелуi. Салықтардың
ұйымдастыруышылық нысанының белгiлерi. Салықтардың мәнi. Салықтардың
функциялары. Салықтар экономикалық категория ретiнде.
Салықтардың қызмет етуiнiң себептерi мен жағдайлары. Салықтардың
мiндетi. Салықтардың ұлттық табысты қайта бөлудегi ролi. Салықтардың
фискалдық мәнi. Салықтарды экономикалық ынталандыру мақсатында
қолданылуы.
2 тақырып. Қазақстан Реслубликасының салық жүйесi: құрылу
кезеңдерi мен бүгiнгi жағдайына сипаттама
«Салық жүйесi» ұғымының экономикалықк мазмұны. Салық жүйесiнiң
құрылымы. Үйлесімдi салық жүйесiнiң принциптерi. Салық жүйесiнiң ерекше
сипаты, артықшылығы мен кемшiліктерi. Салық жүйесi функцияларына жалпы
сипаттама. Салық салу мiндеттемесiнiң принциптерi. Салық салудың әдiлдiгi
принципi.
3 тақырып. Салық саясаты және оның мемлекетiмiздiң
экономикалық саясатындағы алатын орны. Салық механизмi.
Салық саясатының экономикалық мазмұны. Салық саясатының мақсаты
мен мiндеттерi. Салық саясаты мемлекеттiң экономикалық қаржылық және
фискалдық саясатының құрамдас бөлiгi. Салық саясатының экономиканы
дамыту ерекшелiктерi мен өзара байланысы. Қазақстанда салық саясатының
қалыптасуы мен ерекшелiктерi. Салық саясатының типтерi, олардың нарықтық
экономиканың даму үлгiлерiмен байланысы. Салык саясатының мемлекеттің ең
негiзгi экономикалық саясатын жүзеге асырудағы рөлі. Қазақстанның бүгiнгi
салық саясаты және олардың тиiмдiлiгi.
2 бөлім. Меншiкке салынатын салықтар
1 тақырып. Көлiк құралдарына салынатын салық
Меншiкке салынатын салықтардың экономикалық мазмұны және
табиғаты. Көлiк құралдарына салынатын салықтардың жiктелуiне сипаттама.
Көлiк құралдарына салынатын салсалықтың құрылу негiздерi. Көлiк
құралдарына салынатын салықтар реформалаудың негiзгi кезеңдерi мен
олардың макқсаттары. Көлiк құралдарына салынатын салықты төлеушілер.
Салық салу объектiсi. Салық ставкалары: құрылу ерекшелiктерi және қолдану
механизмi.
2 тақырып. Жер салығы
Жер салығының экономикалық мазмұны және жер салығының жіктелуіне
сипаттама. Жерге салық салу кезiнде салықтарды реттеу функциясы. Салық
салу мақсатындағы жер категориясы. Жер салығының төлеушілерi Салық салу

объектiсi және салық салу базасы. Жер салығын төлемейтiн салық төлемейтiн
тұлғалар. Жекелеген жағдайларда жер салығын төлеушіні айқындау. Жер
салығын алудың негiздерi. Жер салығының салық ставкаларының құрылымы.
Бонитет балы.
3 тақырып. Мүлiк салығы
Мүлiк салығының экономикалык мәнi мен табиғаты. Заңды және жеке
тұлғалардың мүлкiне салық салу кезiнде салық функңияларын өткiзу. Мүлiк
салығының жiктелуiне жалпы сипаттама. Заңды тұлгалар мен дара
кәсiпкерлерге салынатын мүлік салығының құрылу негiздерi. Мүлік салығын
төлеушiлер. Мүлік салығын төлеушiлер болып табылмайтын тұлғалар.
Жекелеген жағдайларда салык төлеушiні айқындау. Салық салу объектiсi. Заңды
тұлғалар мен дара кәсiпкерлерге салық салудың объектi бойынша салықтық
базасы. Салықты есептеу және төлеу тәртiбi. Салық кезеңi. Салық есептiлiгi.
3 бөлiм. Тұтынғанға салынатын салықтар
1 тақырып. Қосылған құн салығы (ҚҚС)
Тұтынғанға салынатын салықтың экономикалық мазмұны мен табиғаты.
Қосылған құн салығының экономикалық мәнi, жiктелуiне сипаттама.
Қазақстанда ҚҚС енгiзудiң кажеттiлiгi мен алғы шарттары. ҚҚС
артықшылықтары мен кемшiлiктерi. ҚҚС негiзгi құрылымы. ҚҚС төлеушiлер:
түзету тәртiбi және салық есебiнен шегерiмдер. ҚҚС салу объектiсi. Салық
салынатын айналым. Салық салынбайтын айналым. Тауарды, қызмет
көрсетулердi өткiзу орны.
2 тақырып. Акциздер
Акциздер мәнi мен экономикалық табиғаты. Акциздер функциялары.
Акциздердiң даму эволюциясы. Акцизделетiн тауарлар тiзбесiн айқындау
ерекшелiктерi: мақсаты, критерилерi. Салық саясатын жүргiзудегi акциздердiң
ролi.
4 бөлiм. Табысқа салынатын салықтар
1 тақырып. Корпоративтiк табыс салығы
Қазақстанда заңды тұлғалардың табысына салық салудың дамуы.
Корпоративтiк табыс салығынының экономикалық мазмұны мен салық
жүйесiндегi алатын орны (КТС). Корпоративтiк табыс салығының құрылу
негiздерi. Салық салу объектiлерi және төлеушiлер. Салық салу базасын
анықтау тәртiбi.
2 тақырып. Жеке табыс салығы
Азаматтардың табысына салық салу жүйесiнiң эволюциясы және
экономикалық мазмұны. Жеке тұлғалардың табысына салық салудың негiзгi
принциптерi. Жеке тұлғалардың табысына салық салудың негiзгi принциптерi.
Жеке табыс салығының құрылу формалары.
және мерзiмдерi.
3 тақырып. Шет елдiк заңды және жеке тұлғалардың табыстарына

салық салу ерекшелiктерi
Халықаралық салық салудың негiзгi принциптерi. Резиденттiктi айқындау
тәртiбi. Резидент еместер. Резидент еместердiң тұрақты мекемесi.
Резидент еместiң ҚР-дағы табыстарының түрлерi. Салық салынатын
табысты айқындау.
4 тақырып. Әлеуметтiк салық
Әлеуметтiк салықтың мазмұны және экономикалық табиғаты.
Қазақстандағы әлеуметтiк салықтың дамуы. Әлеуметтiк салыктың
элементтерiне жалпы сипаттама. Әлеуметтiк салықты төлеушiлер. Әлеуметтiк
салық бойынша салық салу объктiсiн анықтау. Әлеуметтiк салық бойынша
салық салынатын базаға жатқызылмайтын табыстар. Әлеуметтiк салық
ставкалары. Әлеуметтiк салықты есептеу тәртiбi мен төлеу мерзiмдерi.
5
тақырып.
Экспортқа
рента
салығы.
Жер
қойнауын
пайдаланушыларға салық салу
Рента салығының талаптары және экономикалық мазмұны. Экспортқа
салынатын рента салығының элементтерiне сипаттама. Салық салу субъектiсi
мен объектiсi. Экспортқа өткiзiлетiн шикi мұнайдың, газ конденсатына рента
салығының есептеу және ставканы қолдану тәртiбi. Экспортқа өктiзiлетiн
көмiрге рента салығы. Салық кезеңдерi. Есептiлiктi табыс ету және төлеу
мерзiмi.
ҚР жер қойнауын пайдаланушылардың төлемдерi және салық жүйесiнiң
дамуы. Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргiзу жөнiндегi
қызметке салық салу. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларға
жатпайтын қызметке салық салу. Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттар бойынша бөлек салықтық есепке алуды жүргiзудiң негiзгi принциптерi.
5 бөлім. Арнайы санаттардағы салық төлеушiлерге арналған
арнаулы салық режимдерi
1 тақырып. Ойын бизнестерiне салық салу
Ойын бизнесiне салықты бекiтудiң экономикалык мазмұны. Ойын бизнесi
салығын төлеушiлер. Салық салу объектiсi. Ойын бизнесiне салық салу
мөлшерлемесi құрылымының ерекшелiктерi. Салық төлеу кезеңдерi. Салықты
төлеу мерзiмi және есептеу тәртiбi. Ойын бизнесi салығын төлеушiлердің
қосымша төлемi. Ойын бизнесi салығын төлеушiлердiң салық кезеңiндегi
табысының шектi мөлшерлемесi. Қосымша төлемдi есептеу және төлеу тәртiбi.
Салық декларациясын табыс ету мерзiмi.
2 тақырып. Шағын бизнес субъектiлерiне арналған арнаулы салық
режимi (АСР)
Арнаулы салық режимінің экономикалық мазмұны, бекiтiлуi және
мақсаты (АСР). Арнаулы салық режимдерiн шағын бизнес субъектiлерi үшін
салалар бойынша таралуы. Арнаулы салық режимін қолдану шарттары. АСР
Қазақстанда дамуы. АСР қолдану ерекшелiктері және сипаттамасы.

3 тақырып. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшiн арнаулы
салық режимi
Шаруа немесе фермер қожалықтары үшiн арнаулы салық режимiнің
экономикалық мәнi. Ауыл шаруашылығы саласын дамытуды қолдау мақсатында
мемлекеттiк саясатты жүргiзудегi арнаулы салық режимінің ролi.
4 тақырып. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушi заңды тұлғалар
мен селолық тұтыну кооперативтерi үшiн арнаулы салық режимi
Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушiлер үшiн арнаулы салық
режимдерiнің экономикалық мазмұны. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші
заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтерi арнаулы салық режимiн
қолдану шарттары.
6 бөлім. Бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер
5 тақырып. Алымдар, төлемдер және баждар
Алымдар, төлемақылар, баждар және аударымдардың экономикалық
мазмұны. Салықтардың, алымдар, төлемакылар, баждар және аударымдардың
жалпы және ерекшеленген белгiлерi.

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Салық
және салық салу» пәні бойынша 5В050900 «Қаржы»
мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған
бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
Апталар
1
Апта ішіндегі максды балл
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Ж
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2 рейтинг (4семестр)
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1 рейтинг (4 семестр)
2
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8

8
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Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй
тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға
дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертхҮТ – №1 зертханалық сабаққа
дайындалу үшін үй тапсырмасы; Д – рұқсат қағазы; Е – есеп;
Кафедра меңгерушісі
_______

__________

Н. С. Кафтункина

20__ ж. «____»

11 Курстың саясаты
Оқу процесіне қатысу дегеніміз сабақтарға қатысу,
белсенді
болу,
берілген
тапсырмаларды
және
үй
тапсырмаларын уақытысында орындау және тапсыру. Сабаққа
қалмау тиіссіз. Біз жұмыстарға кешікпеу сізді сұраймыз, дәл
осылай қалай мынау жұмыстардың уақытына сіздердің
курстастарыңыздың нормалы жұмысына кедергі жасайды.
Кәрез телефондар өшірілген болу тиісті.
Мен келесі айып баллдарды орнатамын:
- дәріс сабаққа дәлелді себептерсіз қатыспаған үшін осы
сабақтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер
студент сабаққа дәлелді себеппен келген жоқ, онда ол
оқытушыға келмеген дәрістің конспектісін береді. Осы
конспект үшін ол 1 баллды ала алады;
- тәжірибелік сабағында дәлелдік себептерсіз болмау –
осы сабақтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер
студент сабаққа дәлелді себеппен келген жоқ, онда ол
оқытушыға орындалған тәжіребелік сабақтын конспектісін
береді. Осы конспект үшін ол 2 балл ала алады.
- сабаққа кешеуілдеп келгені үшін 0,5 балл төмен
бағаланады.
Семестрде екі аралық бақылау өткізіледі: сегізінші және
он бесінші апталарында. Ол бақылау жұмыс арқылы өткізіледі.
Аралық бақылау сәйкестік блоктың материалдары бойынша
өткізіледі. Егер студент аралық бақылауда болмаса, ол оны
оқытушымен айтылған уақытысында тапсыра алады. Бірақ
оңда
аралық
бақылауынан
алынған
баллдар
0,7
коэффициентке көбейеді.
Аралық бақылау 100 балға тең. Аралық бақылауға ағымды
үлгерім балдары болған студенттер жіберіледі.
(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі
(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)АБ*0,3
Егер студент аралық бақылаудан 50 кем балл алса,
рейтинг анықталмайды. Сонда декан АБ тапсыруының жеке
мерзімін белгілейді.
Емтиханға рұқсат (РР) алу келесі формула бойынша
есептеледі
РР = (1Р + 2Р)/2 *0,7
Егер студент рейтинг рұқсатынан (РР) 50 баллдан кем

алса, емтиханға жібарілмейді. Қорытынды баға (ҚБ) рейтинг
рұқсаттың (РРСҮ) және емтиханның қорытынды бақылауының
(ЕҚСҮ) салмақтық үлестерінен құралады. ҚБ келесі формала
боыйнша есептеледі
ҚБ = РР*0,6 + ЕҚ*0,4
Салмақтық
үлес
Университетін
Ғылыми
Кеңесімен
жылсайын бекітіледі.
ҚБ 50 кем болса, студент ақылы түрде пәнді қайта оқиды.
Емтихан тест арқылы өткізіледі. Емтиханда алынатын
максималды балл - 100 балл, бір сұрақ 3 баллмен бағаланады.
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