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Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
енгізілетін өзгерістер мен толықтыру 

 
 

1. «Экспорттық бақылауға жататын өнімнің номенклатурасын (тізімін) 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 5 ақпандағы  
№ 104 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 5,  
57-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген экспорттық бақылауға жататын өнімнің 
номенклатурасында (тізімінде): 

«Екi ұдай қолданылатын (мақсаттағы) тауарлар мен технологиялар» деген 
бөлімде: 

«0С Материалдар» деген кіші бөлімде: 
2-ескерту: В 0С004-тің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
« 
                                                                               Qв Ав 
Мұндағы СF - қайта есептеу коэффициенті= ---------- 
                                                                               z Az»; 
«1E Технология» деген кіші бөлімде: 
1Е101-бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«1Е101 «Технологиялар» 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 – 1B119, 

1C001, 1C101, 1C107, 1C111 – 1C118, 1D101 немесе 1D103-тармақтарға сәйкес 
бақылауға жататын тауарларды «пайдалану» үшін жалпы технологиялық 
ескертуге сәйкес.»;  

«7-Санат Навигациялық жабдық және авиациялық электроника» деген 
кіші бөлімде: 

7А101 деген бөлікте: 
Техникалық ескертудің 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда 

жазылсын: 
«7А101-тармақта «ығысу» және «масштабты коэффициент» шамалары 

тіркелген калибрленген шамаға қатысты бір жыл ішіндегі кезең аралығында 
стандартты ауытқушылыққа (бір сигмаға) сәйкес келеді.»;  

«9-Санат Қозғағыш қондырғылар, ғарыштық аппараттар және тиісті 
жабдық» деген кіші бөлімде: 

9А120-бөлікте орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі 
мәтіні өзгермейді; 

«Әскери қолданылатын (мақсаттағы) тауарлар мен технологиялар» деген 
бөлімде:  



«Жалпы химиялық ескерту» деген кіші бөлімде: 
«МL1. 20 мм-нен кем калибрдегі тегіс ұңғылы қару, басқа да қару-жарақ 

және 12,7 мм калибрдегі (калибрі 0,50 дюйм) немесе одан аз автоматты қару, 
сондай-ақ зеңбірек керек-жарақтары мен бұл үшін арнайы құрастырылған 
компоненттер» деген бөлікте: 

2-тармақтың (c) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«(с) Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау 

органдары қолданатын әскери қол атыс қарулары;». 
2. «Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі 

2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қыркүйектегі № 1001 қаулысында: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының химия 
өнеркәсібін дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламада: 

«Ағымдағы жағдайды талдау» деген 3-бөлімде: 
4. «Нысаналы технологиялық бағдарламалар арқылы іске асырылатын 

сындарлы технологиялардың тізбесін қоса алғанда, саланы (секторды) 
инновациялық-технологиялық дамытуды талдау.» деген кіші бөлімде: 

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Нысаналы технологиялық бағдарламалар арқылы іске асырылатын 

сындарлы технологиялардың тізбесін қоса алғанда, саланы (секторды) 
инновациялық-технологиялық дамытуды талдау»; 

төртінші бөлікте орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі 
мәтіні өзгермейді; 

5. «Қазақстан Республикасының жағдайына бейімдеуге келетін бар 
проблемаларды шешу бойынша шетелдік оң тәжірибелерге шолу» деген кіші 
бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 

«6. Қазақстан Республикасының жағдайына бейімдеуге келетін бар 
проблемаларды шешу бойынша шетелдік оң тәжірибеге шолу». 

3. «Негізінде алынған (алынуға жататын) табыстарды арнайы 
экономикалық аймақ аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың 
қызмет түрлерінен алынған табыстарға жатқызу жүзеге асырылатын облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органының растаманы беру қағидаларын және оның нысанын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 желтоқсандағы № 1749 
қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 21, 304-құжат): 

1) көрсетілген қаулымен бекітілген Негізінде алынған (алынуға жататын) 
табыстарды арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметін жүзеге асыратын 
ұйымдардың қызмет түрлерінен алынған табыстарға жатқызу жүзеге 
асырылатын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жергілікті атқарушы органының растаманы беру қағидаларында: 

4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын: 
«4. Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі: 
1) АЭА қатысушысының қызмет түрлері бойынша бөлінген өз 

өндірісінің өткізілген тауарларының (жұмыстарының, көрсетілетін 
қызметтерінің) нақты көлемі туралы анықтамасы; 



2) АЭА қатысушының өткен қаржы жылындағы қызмет нәтижелері 
бойынша бухгалтерлік теңгерімі және табыстар мен шығыстар туралы есебі; 

3) өткен қаржы жылы үшін аудиторлық есептің көшірмесі (Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде міндетті түрде аудит жүргізу 
белгіленген заңды тұлғалар ғана ұсынады); 

4) АЭА қатысушысы ретінде қызметін жүзеге асыратыны туралы АЭА 
басқару органымен шарт көшірмесі; 

5) АЭА қатысушысы ретінде тұлғаның тіркелгенін куәландыратын 
куәліктің көшірмесі; 

6) АЭА қатысушысының арнайы экономикалық аймақтың аумағынан 
тыс жерде құрылымдық бөлiмшелерiнің жоқ екені туралы анықтама; 
 7) АЭА қатысушысының тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) өткізгенін растайтын құжаттар: 
 тауарларды басқа жаққа жіберу туралы жүкқұжаттар; 
 орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісі; 
 АЭА қатысушысы мен тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) алушы (сатып алушы) арасында жасалған тауарларды жеткізу 
(жұмысты орындау, қызметтерді көрсету) туралы шарттардың 
(келісімшарттардың) көшірмелері. 
 Өтінішке бірінші басшы (ол болмаған жағдайда, міндетін атқарушы  
адам) және өтініш берушінің бас бухгалтері қол қоюға, ал осы тармақтың  
1), 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген қоса берілетін 
құжаттардың әрбір парағын бірінші басшы дәйектеуге және мөрмен 
куәландырылуға тиіс.»; 

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«8. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 

атқарушы органы АЭА қатысушысына растаманы өтініш түскен күннен бастап 
күнтізбелік 20 күннен кешіктірмей береді.»; 

9-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Өтініш берушінің Салық кодексінің 150-бабы 1-тармағының 

талаптарына сәйкес келмеуі растаманы беруден бас тарту үшін негіз болып 
табылады.»; 

көрсетілген Қағидаларға 1-қосымшада: 
3-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«20__ жылғы «___» «______» бастап 20__ жылғы «___» «________» 

аралығындағы кезеңде алынған (алынуға жататын) табыстарды «Салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 
151-6, 151-7, 151-8, 151-9, 151-10-баптарында көрсетілген қызмет түрлерінен 
түсетін табыстарға жатқызу туралы растаманы беруді сұраймыз (қажеттісінің 
астын сызу керек).»; 

соңғы абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«Қосымша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20__ жылғы «___» ___ 

№______ қаулысымен бекітілген Негізінде алынған (алынуға жататын) 
табыстарды арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметін жүзеге асыратын 
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ұйымдардың қызмет түрлерінен алынған табыстарға жатқызу жүзеге 
асырылатын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жергілікті атқарушы органының растаманы беру қағидаларының 4-тармағында 
көрсетілген растаманы алу үшін қажетті құжаттар.». 

2) көрсетілген қаулымен бекітілген негізінде алынған (алынуға жататын) 
табыстарды арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметін жүзеге асыратын 
ұйымдардың қызмет түрлерінен алынған табыстарға жатқызу жүзеге 
асырылатын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жергілікті атқарушы органы растамасының нысанында: 

3-тармақтың кестесі мынадай редакцияда жазылсын: 
  « 

Арнайы экономикалық 
аймақтар құру мақсаттарына 
сәйкес келетін қызмет түрлері 
бойынша өздері өндіретін 
тауарлардың (жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің) 
тізбесі  
(Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2009 жылғы 13 
мамырдағы № 703 
қаулысымен бекітілген) 

ЭҚЖЖ 
коды 

ЭҚТӨЖ 
коды 

Өздері өндіретін 
тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) 
өткізуден алынған 
(алынуға жататын) 
кірістер (сомасы, 
теңгемен) 

Жиынтық 
жылдық кірістен 
үлес салмағы  
(%-бен) 

               ». 
4. «Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған 

квотаны белгілеу қағидаларын және Шетелдік қызметкерге жұмысқа 
орналасуға және жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат 
берудің қағидалары мен шарттарын бекіту және «Халықты жұмыспен қамту 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын іске 
асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2001 жылғы 19 маусымдағы № 836 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 45 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 58, 323-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Шетелдік қызметкерге жұмысқа 
орналасуға және жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат 
берудің қағидалары мен шарттарында:  

5-тармақ мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«11-1) «Инновациялық технологиялар паркi» арнайы экономикалық 

аймағының дербес кластерлік қорында басшы және жоғары бiлiмді мамандар 
лауазымдарында жұмыс істейтін;». 

5. «Қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру, арнайы экономикалық 
аймақтың басқарушы компаниясында осындай қамтамасыз етудің болуын 
растайтын құжаттарды ұсыну, сондай-ақ қаржылық қамтамасыз ету қаражаты 
есебінен бюджет шығындарын өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11 наурыздағы № 307 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 35, 473-құжат): 

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру, арнайы экономикалық 



аймақтың басқарушы компаниясында немесе дербес кластерлік қорда осындай 
қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттарды ұсыну, сондай-ақ қаржылық 
қамтамасыз ету қаражаты есебінен бюджет шығындарын өтеу қағидаларын 
бекіту туралы.»;  

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Қоса беріліп отырған Қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру, 

арнайы экономикалық аймақтың басқарушы компаниясында немесе дербес 
кластерлік қорда осындай қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттарды 
ұсыну, сондай-ақ қаржылық қамтамасыз ету қаражаты есебінен бюджет 
шығындарын өтеу қағидалары бекітілсін.»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржылық қамтамасыз етуді 
қалыптастыру, арнайы экономикалық аймақтың басқарушы компаниясында 
осындай қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттарды ұсыну, сондай-ақ 
қаржылық қамтамасыз ету қаражаты есебінен бюджет шығындарын өтеу 
қағидалары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

6. «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық 
аймағының аумағында қызметін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың тізбесін 
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 18 маусымдағы № 801 қаулысында (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 57, 784-құжат): 

1) 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
 «2. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі 
және 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген «Инновациялық технологиялар паркі» 
арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметін жүзеге асыратын заңды 
тұлғалардың тізбесін қалыптастыру қағидаларында: 

4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«3) жылдық жиынтық кірістің кемiнде 70 пайызын мынадай қызмет 

түрлерінен өзi өндiрген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді 
өткізуден алынуға жататын (алынған) кірістер құрайды: 

дерекқорларды және аппараттық құралдарды жобалау, әзiрлеу, енгiзу 
және жасау, бағдарламалық қамтамасыз етiлiмдi (оның ішінде тәжірибелік 
үлгілерді) жобалау, әзiрлеу, енгiзу және жасау; 

серверлік ақпараттық-коммуникациялық жабдықты пайдалана отырып, 
ақпаратты электрондық түрде сақтау және өңдеу бойынша көрсетілетін 
қызметтер (дата-орталықтардың көрсетілетін қызметтері); 

ақпараттық технологиялар саласындағы жобаларды жасау және енгізу 
жөніндегі ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды 
жүргізу.»; 

6-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) алынған (алынуға жататын) кірістерді осы Қағидалардың 

4-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерінен түсетін 
кірістерге жатқызу туралы дербес кластерлік қордың растамасын қоса бере 
отырып ұсынады.»; 

7-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1200000307#z4
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1200000801#z16


«7. Уәкілетті орган өтінішті түскен күнінен бастап 20 жұмыс күні ішінде 
қарайды және мынадай:»; 

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«10. Тізбеге енгізу (тізбеден шығару) туралы шешімдер уәкілетті 

органның бұйрығы нысанында қабылданады, ол осындай шешім қабылданған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде уәкілетті органның интернет-ресурсында 
жариялануға тиіс.». 

7. «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық 
аймағының аумағында қызметін жүзеге асыратын және орналасқан жері 
бойынша салық органында тіркелген ұйымдар үшін «Инновациялық 
технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағын құру мақсаттарына 
сәйкес келетін қызмет түрлерiнен меншікті өндіріс тауарларының 
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң) тiзбесiн бекiту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 сәуірдегі № 404 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 28, 433-құжат): 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
 «2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі және 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.»; 

8. «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі инновациялық даму 
тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі ұлттық жол картасын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 1331 
қаулысында: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға 
дейінгі инновациялық даму тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі ұлттық жол 
картасында (Іс-шаралар жоспарында): 

2-бағандағы реттік нөмірлері 5, 54-жолдарда орыс тіліндегі мәтінге 
өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді. 

 
______________________ 

 
 

 



Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 9 » декабря  2014 года 

№ 1283 
 
 
Изменения и дополнение, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан 
 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 
2008 года № 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, 
подлежащей экспортному контролю» (САПП Республики Казахстан, 2008 г.,  
№ 5, ст. 57): 

в номенклатуре (списке) продукции, подлежащей экспортному контролю, 
утвержденной указанным постановлением: 

в разделе «Товары и технологии двойного применения (назначения)»: 
в подразделе «0С Материалы span»: 
в абзаце третьем примечания 2 внесены изменения на казахском языке, 

текст на русском языке не изменяется; 
в подразделе «1E Технология»: 
в часть 1Е101 внесены изменения на казахском языке, текст на русском 

языке не изменяется; 
в подразделе «Категория 7. Навигационное оборудование и авиационная 

электроника»: 
в части 7А101: 
в часть первую пункта 2 технического примечания внесены изменения на 

казахском языке, текст на русском языке не изменяется;  
в подразделе «Категория 9. Двигательные установки, космические 

аппараты и сопутствующее оборудование»: 
в части 9А120: 
примечание изложить в следующей редакции: 
«Примечание: в пункте 9А120 «другое жидкое ракетное топливо» 

включает в числе прочего виды топлива, указанные в списке продукции 
военного назначения.»; 

в разделе «Товары и технологии военного применения (назначения)»: 
в подразделе «Общее химическое замечание»: 
в части ML1. Гладкоствольное оружие с калибром меньше 20 мм, другое 

вооружение и автоматическое оружие с калибром 12,7 мм (калибр 0,50 дюйма) 
или меньше, а также следующие орудийные принадлежности и специально 
сконструированные для этого компоненты: 

в подпункт (с) пункта 2 внесены изменения на казахском языке, текст на 
русском языке не изменяется. 
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2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 
2010 года № 1001 «Об утверждении Программы по развитию химической 
промышленности Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы»: 

в Программе по развитию химической промышленности Республики 
Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденной указанным постановлением: 

в разделе 3 «Анализ текущей ситуации»: 
в подразделе 4 «Анализ инновационно-технологического развития 

отрасли (сектора), включая перечень критических технологий, реализуемых 
через целевые технологические программы.»: 

заголовок изложить в следующей редакции: 
«5. Анализ инновационно-технологического развития отрасли (сектора), 

включая перечень критических технологий, реализуемых через целевые 
технологические программы»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Химические технологии пронизывают практически все сферы 

материального производства, используются в металлургии, агропромышленном 
комплексе, промышленности стройматериалов, медицине и фармацевтике, а 
также многих других отраслях реального сектора экономики и быту.»; 

в подразделе 5 «Обзор позитивного зарубежного опыта по решению 
имеющихся проблем, который может быть адаптирован к условиям Республики 
Казахстан» заголовок изложить в следующей редакции: 

«6. Обзор позитивного зарубежного опыта по решению имеющихся 
проблем, который может быть адаптирован к условиям Республики Казахстан». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 
2011 года № 1749 «Об утверждении Правил выдачи и формы подтверждения 
местным исполнительным органом области, города республиканского 
значения, столицы, на основании которого осуществляется отнесение 
полученных (подлежащих получению) доходов к доходам, от видов 
деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории 
специальной экономической зоны» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., 
№ 21, ст. 304): 

1) в Правилах выдачи подтверждения местным исполнительным 
органом области, города республиканского значения, столицы, на основании 
которого осуществляется отнесение полученных (подлежащих получению) 
доходов к доходам, от видов деятельности организаций, осуществляющих 
деятельность на территории специальной экономической зоны, утвержденных 
указанным постановлением: 

пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) справка участника СЭЗ о фактическом объеме реализованных товаров 

собственного производства (работ, услуг) с разбивкой по видам деятельности; 
2) бухгалтерский баланс и отчет о доходах и расходах по результатам 

деятельности за истекший финансовый год участника СЭЗ; 
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3) копия аудиторского отчета за истекший финансовый год 
(представляют только юридические лица, для которых законодательными 
актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита); 

4) копия договора с органом управления СЭЗ об осуществлении 
деятельности в качестве участника СЭЗ; 

5) копия свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве  
участника СЭЗ; 

6) справка об отсутствии у участника СЭЗ структурных подразделений за 
пределами территории специальной экономической зоны; 

7) документы, подтверждающие реализацию участником СЭЗ товаров 
(работ, услуг): 

накладные на отпуск товаров на сторону; 
акт выполненных работ (оказанных услуг); 
копии договоров (контрактов), заключенных между участником СЭЗ и 

получателем (покупателем) товаров (работ, услуг), на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг). 

Заявление должно быть подписано, а прилагаемые документы, указанные 
в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) настоящего пункта, полистно 
парафированы первым руководителем (в случае его отсутствия, лицом, 
исполняющим обязанности) и главным бухгалтером заявителя и заверены 
печатью.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Местный исполнительный орган области, города республиканского 

значения, столицы выдает подтверждение участнику СЭЗ в срок не позднее 
20-ти календарных дней с даты поступления заявления.»; 

часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«Основанием для отказа в выдаче подтверждения является 

несоответствие заявителя требованиям пункта 1 статьи 150 Налогового 
кодекса.»; 

в приложении 1 к указанным Правилам: 
абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Просим выдать подтверждение об отнесении полученных доходов 

(подлежащих получению) к доходам от видов деятельности, указанных 
в статьях 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 151-6, 151-7, 151-8, 151-9, 151-10 
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс)» за период с «___» «________» 20__ года по 
«___» «__________» 20__ года (нужное подчеркнуть).»; 

последний абзац изложить в следующей редакции: 
«Приложение: документы, необходимые для получения подтверждения, 

указанные в пункте 4 Правил выдачи подтверждения местным исполнительным 
органом области, города республиканского значения, столицы, на основании 
которого осуществляется отнесение полученных (подлежащих получению) 
доходов к доходам, от видов деятельности организаций, осуществляющих 
деятельность на территории специальной экономической зоны, утвержденных 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000304_#z121
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000304_#z121
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001406#z2
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z7805
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z1727
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z7840
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z7858
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z7880
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z7897
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z7901
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z8424
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z8442
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_#z8741
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001749#z17
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постановлением Правительства Республики Казахстан от «___» «___________» 
20__ года № ____.»; 

2) в форме подтверждения местного исполнительного органа области, 
города республиканского значения, столицы, на основании которого 
осуществляется отнесение полученных (подлежащих получению) доходов к 
доходам, от видов деятельности организаций, осуществляющих деятельность 
на территории специальной экономической зоны, утвержденной указанным 
постановлением: 

таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Перечень товаров 
собственного производства 
(работ, услуг) по видам 
деятельности, 
соответствующим целям 
создания специальных 
экономических зон 
(утвержденный 
постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 13 
мая    2009 года № 703) 

Код 
ОКЭД 

Код 
КПВЭД 

Доходы, 
полученные от 
реализации 
(подлежащие 
получению) 
товаров 
собственного 
производства 
(работ, услуг), 
(сумма в тенге) 

Удельный вес от 
совокупного 
годового дохода 
(в %) 

             ». 
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан  

от 13 января 2012 года № 45 «Об утверждении Правил установления квоты на 
привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, Правил и 
условий выдачи разрешений иностранному работнику на трудоустройство и 
работодателям на привлечение иностранной рабочей силы и о внесении 
изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 
2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан  
от 23 января 2001 года «О занятости населения» (САПП Республики Казахстан, 
2012 г., № 23, ст. 323): 

в Правилах и условиях выдачи разрешений иностранному работнику на 
трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, 
утвержденных указанным постановлением: 

пункт 5 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания: 
«11-1) работающих в автономном кластерном фонде специальной 

экономической зоны «Парк инновационных технологий» на должностях 
руководителей и специалистов с высшим образованием;». 

5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 марта 
2012 года № 307 «Об утверждении Правил формирования финансового 
обеспечения, представления документов, подтверждающих наличие такого 
обеспечения у управляющей компании специальной экономической зоны, а 
также возмещения потерь бюджета за счет средств финансового обеспечения» 
(САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 35, ст. 473): 

заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Правил формирования финансового обеспечения, 
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представления документов, подтверждающих наличие такого обеспечения у 
управляющей компании специальной экономической зоны или автономного 
кластерного фонда, а также возмещения потерь бюджета за счет средств 
финансового обеспечения»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемые Правила формирования финансового 

обеспечения, представления документов, подтверждающих наличие такого 
обеспечения у управляющей компании специальной экономической зоны или 
автономного кластерного фонда, а также возмещения потерь бюджета за счет 
средств финансового обеспечения.»; 

Правила формирования финансового обеспечения, представления 
документов, подтверждающих наличие такого обеспечения у управляющей 
компании специальной экономической зоны, а также возмещения потерь 
бюджета за счет средств финансового обеспечения, утвержденные указанным 
постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
 6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 июня 
2012 года № 801 «Об утверждении Правил формирования перечня 
юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории специальной 
экономической зоны «Парк инновационных технологий» (САПП Республики 
Казахстан, 2012 г., № 57, ст. 784): 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его 
официального опубликования и действует до 1 января 2018 года.»; 

2) в Правилах формирования перечня юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории специальной экономической 
зоны «Парк инновационных технологий», утвержденных указанным 
постановлением: 

подпункт 3) пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«3) не менее 70 процентов совокупного годового дохода составляют 

доходы, подлежащие получению (полученные) от реализации товаров 
собственного производства, работ, услуг от следующих видов деятельности: 

проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и 
аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство 
программного обеспечения (в том числе опытных образцов); 

услуги по хранению и обработке информации в электронном виде с 
использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги 
дата-центров); 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по созданию и внедрению проектов в области информационных технологий.»; 

подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2) подтверждения автономного кластерного фонда об отнесении 

полученных (подлежащих получению) доходов к доходам от видов 
деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 4 настоящих Правил.»; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000801#z16
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абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Уполномоченный орган рассматривает заявление в течение  

20 рабочих дней со дня его поступления с вынесением одного из следующих 
решений:»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Решения о включении (исключении) в перечень принимаются в 

форме приказа уполномоченного органа, который подлежит опубликованию на 
интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней со 
дня принятия такого решения.». 

7. В постановлении Правительства Республики Казахстан от  
29 апреля 2013 года № 404 «Об утверждении перечня товаров собственного 
производства (работ, услуг) от видов деятельности, соответствующих целям 
создания специальной экономической зоны «Парк инновационных 
технологий», для организаций, осуществляющих деятельность на территории 
специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» и 
зарегистрированных по месту нахождения в налоговом органе» (САПП 
Республики Казахстан, 2013 г., № 28, ст. 433): 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого 
официального опубликования и действует до 1 января 2018 года.». 

8. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 
2013 года № 1331 «Об утверждении Национальной дорожной карты по 
реализации Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 
2020 года»: 

в Национальной дорожной карте по реализации Концепции 
инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года (План 
мероприятий), утвержденной указанным постановлением: 

графу 2 строк, порядковые номера 5, 54, изложить в следующей 
редакции: 

«Утверждение методических рекомендаций по формированию 
региональных инновационных систем, учитывающих развитие системы льгот и 
грантов на региональные инициативы, а также создание потенциала для новых 
инновационных идей и предприятий»; 

«Обеспечение увеличения к 2015 году не менее 10 % и 2020 году не менее 
25 % доли коммерциализованных проектов в объеме научно-технических 
разработок». 

 
 

______________________ 
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