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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 
 
 

1. Жалпы ережелер 
 
1. Осы 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 
(бұдан әрі – Қағидалар) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Кодексінің (Салық кодексі) 244-2-бабына сәйкес әзірленді және қаржылық 
қамтамасыз етуді қалыптастыру, арнайы экономикалық аймақтың басқарушы 
компаниясында немесе дербес кластерлік қорда осындай қамтамасыз етудің 
болуын растайтын құжаттарды ұсыну, сондай-ақ мемлекеттік кірістер 
органының қаржылық қамтамасыз ету қаражаты есебінен бюджет шығындарын 
өтеуді жүзеге асыру тәртібін айқындайды.  

Осы Қағидаларда қолданылатын ұғымдар мен терминдер Қазақстан 
Республикасының заңнамасында айқындалатын мәндерде пайдаланылады. 

 
2. Қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру тәртібі 

 
2. Арнайы экономикалық аймақтың басқарушы компаниясының немесе 

дербес кластерлік қордың (бұдан әрі – басқарушы компания немесе дербес 
кластерлік қор) бюджет шығындарын өтеу мақсаты үшін қалыптастырылатын 
қаржылық қамтамасыз ету (бұдан әрі – қаржылық қамтамасыз ету) мынадай 
тәсілдермен: 
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1) ақшалай; 
2) банк кепілдігімен; 
3) кепілгерлікпен; 
4) мүлік кепілдігімен; 
5) сақтандыру шартымен жүргізіледі. 
Басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор қаржылық 

қамтамасыз етуді қалыптастыру тәсілдерінің кез келгенін, оның ішінде екі 
немесе бірнеше тәсілді құрамдастыру арқылы таңдайды. 

Екі немесе бірнеше тәсілді құрамдастыру арқылы қаржылық қамтамасыз 
етуді қалыптастыру тәсілін таңдаған кезде басқарушы компанияның немесе 
дербес кластерлік қордың қаржылық қамтамасыз етудің болуын растайтын 
құжаттарды ұсынуы, қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру және бюджет 
шығындарын өтеу таңдалған тәсілге байланысты көрсетілген іс-әрекеттерді 
реттейтін осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады. 

3. Республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштің мәні өзгерген жағдайда, басқарушы компания немесе дербес 
кластерлік қор күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей мемлекеттік кірістер 
органына осы Қағидалардың 17-тармағының екінші бөлігінде көзделген және 
айлық есептік көрсеткіштің жаңа мәнін негізге ала отырып ресімделген 
құжаттарды ұсынады, оларды қарау осы Қағидаларда көзделген тәртіппен 
жүзеге асырылады. 

Бұл ретте басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор осы 
Қағидалардың 20-тармағында көрсетілген жағдайда да осы Қағидалардың 
17-тармағының екінші бөлігінде көзделген құжаттарды ұсынады. 

 
3. Ақшалай қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру тәртібі 
 
4. Ақшалай қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру мақсаты үшін 

шартты банк салымын ашуға арналған шарт жасалады. 
5. Басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор қаржылық 

қамтамасыз ету қаражаты орналастырылатын шартты банк салымын ашады. 
Бұл ретте шартты банк салымы бір уақытта мынадай шарттарға сәйкес 

келуі тиіс: 
1) басқарушы компанияда немесе дербес кластерлік қорда қаржылық 

қамтамасыз ету қаражатына иелік ету мүмкіндігінің болмауы; 
2) айлық есептік көрсеткіш мәнінің өзгеруі нәтижесінде басқарушы 

компанияның немесе дербес кластерлік қордың шартты банк салымындағы 
ақшаны толтыру және (немесе) басқарушы компания немесе дербес кластерлік 
қор берген іс жүзінде тұтыну туралы құжаттардың негізінде салық 
төлеушілерге іс жүзінде қайтарылған ҚҚС-тен асып кеткен сомаларын ұлғайту 
мүмкіндігі; 

3) бюджет шығындарына әкеп соқтырған іс жүзіндегі тұтыну туралы 
құжатта қамтылған мәліметтердің анық еместігі анықталған жағдайда, 
мемлекеттік кірістер органында қаржылық қамтамасыз ету қаражатынан 
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өсімпұлды ескере отырып, бюджет шығындарының сомасына тең сомада 
ақшаны акцептсіз тәртіппен есептен шығару құқығының болуы; 

4) мемлекеттік кірістер органы тарапынан шартты банк салымындағы 
ақшаның қозғалысын бақылау мүмкіндігі. 

 
4. Банкі кепілдігі арқылы қаржылық қамтамасыз етуді  

қалыптастыру тәртібі 
 
6. Қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру мақсаты үшін мемлекеттік 

кірістер органы екінші деңгейдегі банктің (бұдан әрі – ЕДБ) нарықтағы 
қызметін кемінде он жыл жүзеге асыруы шартымен ЕДБ берген банк кепілдігін 
ескереді. 

7. Мемлекеттік кірістер органы басқарушы компаниядан немесе дербес 
кластерлік қордан банк кепілдігін алған кезде мұндай кепілдікті берген ЕДБ-ға 
3 жұмыс күні ішінде оның төлнұсқалығы және/немесе мазмұны тұрғысынан 
жазбаша сауал жібереді. 

 
5. Кепілгерлік шарты арқылы қаржылық қамтамасыз етуді 

қалыптастыру тәртібі 
 

8. Қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру мақсаты үшін мемлекеттік 
кірістер органы Қазақстан Республикасының азаматтық және салық 
заңнамаларына сәйкес кепілгермен кепілгерлік шартын жасасады. 

Бұл ретте кепілгер заңды тұлға болады. 
9. Кепілгерлік шарты жазбаша нысанда жасалады және нотариалдық 

куәландырылады. 
10. Кепілгер қаржылық қамтамасыз ету қаражаты орналастырылатын 

шартты банк салымын ашады. 
Бұл ретте шартты банк салымы бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес 

келуі тиіс: 
1) кепілгерде қаржылық қамтамасыз ету қаражатына иелік ету 

мүмкіндігінің болмауы; 
2) айлық есептік көрсеткіш мәнінің өзгеруі нәтижесінде басқарушы 

компанияның немесе дербес кластерлік қордың шартты банк салымындағы 
ақшаны толтыру және (немесе) басқарушы компания немесе дербес кластерлік 
қор берген іс жүзінде тұтыну туралы құжаттардың негізінде салық 
төлеушілерге іс жүзінде қайтарылған ҚҚС-тен асып кеткен сомаларын ұлғайту 
мүмкіндігі; 

3) бюджет шығындарына әкеп соқтырған іс жүзіндегі тұтыну туралы 
құжатта қамтылған мәліметтердің анық еместігі анықталған жағдайда, 
мемлекеттік кірістер органында қаржылық қамтамасыз ету қаражатынан 
өсімпұлды есепке ала отырып, бюджет шығындарының сомасына тең сомада 
ақшаны акцептсіз тәртіппен есептен шығару құқығының болуы; 

4) мемлекеттік кірістер органы тарапынан шартты банк салымындағы 
ақшаның қозғалысын бақылау мүмкіндігі. 
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6. Мүлік кепілдігі арқылы қаржылық қамтамасыз етуді  
қалыптастыру тәртібі 

 
11. Қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру мақсаты үшін мемлекеттік 

кірістер органы Қазақстан Республикасының азаматтық және салық 
заңнамаларына сәйкес басқарушы компаниямен немесе дербес кластерлік 
қормен мүлік кепілдігі шартын жасасады. 

12. Бағалау қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалаушының 
кепілдікке қойылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы есебін қоса 
бере отырып, басқарушы компанияның немесе дербес кластерлік қордың 
кепілдік шартын жасасу туралы жазбаша өтініші түскен күннен бастап 
күнтізбелік он бес күн ішінде басқарушы компанияның немесе дербес 
кластерлік қордың және осындай басқарушы компания немесе дербес 
кластерлік қор тіркеу есебінде тұрған мемлекеттік кірістер органының 
арасында мүлік кепілдігі шарты жасалады. 

Кепілдегі мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы бағалаушының есебі 
басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор кепіл шартын жасасу 
туралы жазбаша өтінішін берген күніне дейін күнтізбелік он бес күн ішінде 
жасалады. 

13. Мүлік кепілдігі шарты мынадай шарттар сақталған кезде жасалады: 
1) кепіл шартының мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген талаптарға сәйкес келеді; 
2) кепілге берілетін мүлік өтімді, жоғалтудан немесе зақымдаудан 

сақтандырылған болуы және оның нарықтық құны, оны өндіріп алу бойынша 
шығыстарды қоса алғанда, осы Қағидалардың 17-тармағының екінші бөлігінде 
көзделген қаржылық қамтамасыз ету сомасынан кем болмауы тиіс. 

Мыналар: 
тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілері; 
энергияның электр, жылу және басқа түрлері; 
тыйым салынған мүлік; 
мемлекеттік органдар шектеу салған мүлік; 
үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған мүлік; 
тез бұзылатын шикізат, тамақ өнімдері; 
мүлік құқықтары кепіл заттары ретінде қаралмайды; 
3) кепілге берілетін мүлікті қайта кепілге қоюға жол берілмейді; 
4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде мүлік кепілдігі 

шартын міндетті түрде мемлекеттік тіркеу көзделген жағдайларда, басқарушы 
компания немесе дербес кластерлік қор кепіл шартын жасасқаннан кейін оның 
тиісті тіркеу органында тіркелуін қамтамасыз етеді және кепіл шартының 
тіркелгенін растайтын құжат тіркелген күннен бастап келесі күннен 
кешіктірмей мемлекеттік кірістер органына ұсынады. 
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7. Сақтандыру шарты арқылы қаржылық қамтамасыз етуді 
қалыптастыру тәртібі 

 
14. Сақтандыру ұйымдары Қазақстан Республикасының азаматтық 

және салық заңнамаларының нормаларына сәйкес қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиялары 
негізінде және көрсетілген операцияларды жүргізу тәртібін реттейтін қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті 
органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын ескере отырып, 
сақтандыру шарттарын беруді жүзеге асырады. 

15. Қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру мақсаты үшін мемлекеттік 
кірістер органы сақтандыру ұйымдары нарықта қызметін кемінде 10 жыл 
жүзеге асырған жағдайда, осындай сақтандыру ұйымдары берген сақтандыру 
шарттарын ескереді. 

16. Басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор ұсынған 
сақтандыру шартының төлнұсқалығына және/немесе мазмұнына қатысты күдік 
туындаған кезде, мемлекеттік кірістер органы 3 жұмыс күні ішінде сақтандыру 
ұйымының осындай шартты жасасу фактісін растауы туралы сауал жібереді. 

 
8. Басқарушы компанияда немесе дербес кластерлік қорда 

 қаржылық қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттарды ұсыну және 
оларды мемлекеттік кірістер органдарының қарау тәртібі 

 
17. Қаржылық қамтамасыз етудің болуы туралы хабардар ету мақсаты 

үшін басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор өзі тіркеу есебінде 
тұрған мемлекеттік кірістер органына осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес 
өтініш береді. 

Басқарушы компанияда немесе дербес кластерлік қорда республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген кемінде 205000 еселенген айлық есептік 
көрсеткішке барабар сомаға қаржылық қамтамасыз етудің болуын растайтын 
құжаттар, сондай-ақ осы Қағидалардың 3, 4, 5, 6 және  
7-бөлімдеріне сәйкес қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастырудың таңдалған 
тәсіліне (таңдалған тәсілдеріне) байланысты құжаттар өтінішке қоса беріледі. 

Мемлекеттік кірістер органы осы тармақта көзделген өтінішті басқарушы 
компания немесе дербес кластерлік қор ұсынған күннен бастап күнтізбелік  
30 күн ішінде қарайды. 

18. Осы Қағидалардың 17-тармағының екінші бөлігінде көзделген 
құжаттарды қабылдаған жағдайда, мемлекеттік кірістер органы осы 
Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес қаржылық қамтамасыз етуді қабылдағанын 
растайтын жазбаша нысандағы құжатты басқарушы компанияға немесе дербес 
кластерлік қорға береді. 

Осы Қағидалардың 19-тармағында көзделген жағдайда басқарушы 
компанияның немесе дербес кластерлік қордың түсініктеме ұсынбауы осы 
Қағидалардың 17-тармағының екінші бөлігінде көзделген құжаттарды 
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қабылдамауға негіз, сондай-ақ қаржылық қамтамасыз етуді қабылдау фактісін 
растамау болып табылады. 

19. Мемлекеттік кірістер органдары басқарушы компания немесе дербес 
кластерлік қор ұсынған осы Қағидалардың 17-тармағының екінші бөлігінде 
көзделген құжаттардың мазмұнында сәйкессіздіктерді анықтаған жағдайда, 
мемлекеттік кірістер органы анықталған сәйкессіздіктер бойынша түсініктеме 
беру қажеттігі туралы хат жібереді, бұл ретте басқарушы компания немесе 
дербес кластерлік қор 3 жұмыс күні ішінде осындай түсініктеме береді. 

20. Арнайы экономикалық аймақтарды құру мақсатына жауап беретін 
қызметті жүзеге асыру кезінде әкелінген тауарларды іс жүзінде тұтыну туралы 
басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор берген құжаттардың (бұдан 
әрі – іс жүзінде тұтыну туралы құжат) негізінде салық төлеушілерге 
қайтарылған қосылған құн салығының (бұдан әрі – ҚҚС) асып кеткен 
сомаларын негізге ала отырып, басқарушы компания немесе дербес кластерлік 
қор іс жүзінде қайтарылған ҚҚС-тен асып кеткен сомаға қаржылық қамтамасыз 
ету сомасын ұлғайтуды көздейтін осы Қағидалардың 17-тармағының екінші 
бөлігінде көзделген құжаттарды басқарушы компания немесе дербес кластерлік 
қор есептік тіркеуінде тұрған мемлекеттік кірістер органынан қайтарылған  
ҚҚС-тен асып кеткен сомалар туралы мәліметтер алған күннен бастап 
күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде ұсынады. 

Бұл ретте басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор берген іс 
жүзінде тұтыну туралы құжаттардың негізінде басқарушы компания немесе 
дербес кластерлік қор тіркеу есебінде тұрған мемлекеттік кірістер органына 
салық төлеушілерге қайтарылған ҚҚС-тен асып кеткен сомалар туралы 
ақпаратты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 
кірістер комитеті ұсынады. 

21. Басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор таңдаған 
қаржылық қамтамасыз етуді қалыптастыру тәсілін негізге ала отырып, өтінішке 
мынадай құжаттар қоса беріледі: 

1) ақшалай қалыптастыру кезінде: 
басқарушы компанияның немесе дербес кластерлік қордың құрылтай 

құжаттарының көшірмелері; 
қаржылық қамтамасыз ету қаражаты орналастырылатын шартты банк 

салымын ашу шарты; 
шартты банк салымында республикалық бюджет туралы заңда 

белгіленген кемінде 205 000 еселенген айлық есептік көрсеткішке барабар 
сомаға қаражаттың болуы туралы банктің үзінді көшірмесі; 

2) банк кепілдігі арқылы қалыптастыру кезінде: 
басқарушы компанияның немесе дербес кластерлік қордың құрылтай 

құжаттарының көшірмелері; 
кепілгер-банк пен басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор 

арасында жасалған банктің кепіл шарты; 
банк кепілдігі; 
3) кепілгерлік шарты арқылы қалыптастыру кезінде: 
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басқарушы компанияның немесе дербес кластерлік қордың құрылтай 
құжаттарының көшірмелері; 

кепілгер мен басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор арасында 
жасалған кепілгерлік шарты; 

қаржылық қамтамасыз ету қаражаты орналастырылатын шартты банк 
салымын ашу шарты; 

шартты банк салымында республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген кемінде 205 000 еселенген айлық есептік көрсеткішке барабар 
сомаға қаражаттың болуы туралы банктің үзінді көшірмесі; 

4) мүлік кепілдігі арқылы қалыптастыру кезінде: 
басқарушы компанияның немесе дербес кластерлік қордың құрылтай 

құжаттарының көшірмелері; 
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде мүлік кепілдігі 

шартын міндетті мемлекеттік тіркеу көзделген жағдайларда, кепіл шартының 
тіркелгенін растайтын құжат; 

кепілге берілетін мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы 
бағалаушының есебі; 

5) сақтандыру шарты арқылы қалыптастыру кезінде: 
басқарушы компанияның немесе дербес кластерлік қордың құрылтай 

құжаттарының көшірмелері; 
сақтандыру ұйымы мен басқарушы компания немесе дербес кластерлік 

қор арасында жасалған сақтандыру шарты. 
22. Мемлекеттік кірістер органы осы Қағидалардың 17-тармағында 

көзделген, келіп түскен өтініштер мен құжаттар бойынша осы Қағидаларға  
3-қосымшаға сәйкес қаржылық қамтамасыз етуді есепке алу жөніндегі журнал 
жүргізеді. 

Қаржылық қамтамасыз етуді есепке алу жөніндегі журнал нөмірленеді, 
тігіледі және мемлекеттік кірістер органының мөрімен бекітіледі. 

 
9. Қаржылық қамтамасыз ету қаражатының есебінен бюджет 

шығындарын өтеу тәртібі 
 

23. Іс жүзінде тұтыну туралы құжатта қамтылған мәліметтердің анық 
еместігі анықталған жағдайда, мемлекеттік кірістер органы бюджет 
шығындарын өтеу жөніндегі шараларды қабылдайды. 

Бұл ретте бюджет шығындарына әкеп соқтырған, іс жүзінде тұтыну 
туралы құжатта қамтылған мәліметтердің анық еместігін анықтау көздері: 
салықтық тексерулер актілері, құқық қорғау органдарының материалдары, 
басқа мемлекеттік органдардың ақпараты және т.б. болып табылады, бірақ 
мұнымен шектелмейді. 

24. Бюджет шығындарына әкеп соқтырған, іс жүзінде тұтыну туралы 
құжатта қамтылған мәліметтердің анық еместігі нәтижесінде бюджет 
шығындарының сомасын айқындау мақсаты үшін ҚҚС-тен асып кеткен соманы 
заңсыз қайтару жүзеге асырылған салық төлеушіге қатысты мемлекеттік 
кірістер органы салықтық тексеру жүргізеді. 
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25. Осы Қағидалардың 24-тармағында көрсетілген салықтық тексеру 
нәтижелері бойынша бюджет шығындарына әкеп соқтырған, іс жүзінде тұтыну 
туралы құжатта қамтылған мәліметтердің анық еместігі нәтижесінде салық 
төлеушіге заңсыз қайтарылған ҚҚС-тен асып кеткен сома айқындалған 
жағдайда, мемлекеттік кірістер органы Салық кодексінде көзделген нысан 
бойынша және тәртіппен хабарлама шығарады. 

26. Осы Қағидалардың 25-тармағында көрсетілген хабарлама 
орындалмаған жағдайда, осы хабарламаны тапсырған күннен бастап отыз 
жұмыс күні ішінде мемлекеттік кірістер органы осы Қағидалардың  
27-тармағында көзделген тәртіппен қаржылық қамтамасыз ету қаражаты 
есебінен бюджет шығындарын өтеу жөніндегі шараларды қабылдайды. 

Бюджет шығындарына әкеп соқтырған, іс жүзінде тұтыну туралы құжатта 
қамтылған мәліметтердің анық еместігі нәтижесінде ҚҚС-тен асып кеткен 
сомаларды заңсыз қайтаруды жүзеге асырған салық төлеуші таратылған 
жағдайда, мемлекеттік кірістер органы тікелей қаржылық қамтамасыз ету 
қаражаты есебінен бюджет шығындарын өтеу жөніндегі шараларды 
қабылдайды. 

Бұл ретте басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор анық емес 
мәліметтер ұсыну нәтижесінде салық төлеушілерге заңсыз қайтарылған  
ҚҚС-тен асып кеткен сомаларды бюджеттің кірісіне ерікті түрде енгізу туралы 
шешім қабылдайды. 

27. Басқарушы компания немесе дербес кластерлік қор осы Қағидалардың 
26-тармағының үшінші бөлігінде көрсетілген ҚҚС-тен асып кеткен сомаларды 
бюджеттің кірісіне ерікті түрде аудармаған жағдайда, қаржылық қамтамасыз 
етуді қалыптастырудың таңдалған тәсіліне байланысты бюджет шығындарын 
өтеу мынадай тәртіппен жүргізіледі: 

1) ақшалай қалыптастыру кезінде: 
мемлекеттік кірістер органы басқарушы компанияның немесе дербес 

кластерлік қордың шартты банк салымынан ақшаны акцептсіз тәртіппен 
есептен шығарады; 

2) банк кепілдігі арқылы қалыптастыру кезінде: 
мемлекеттік кірістер органы бюджет шығындарын өтеу туралы кепіл-

банкке талап қояды; 
3) кепілгерлік шарты арқылы қалыптастыру кезінде: 
мемлекеттік кірістер органы кепілгердің шартты банк салымынан ақшаны 

акцептсіз тәртіппен есептен шығарады; 
4) мүлік кепілдігі арқылы қалыптастыру кезінде: 
мемлекеттік кірістер органы сот тәртібімен кепіл затынан өндіріп алады; 
5) сақтандыру шарты арқылы қалыптастыру кезінде: 
мемлекеттік кірістер органы бюджет шығындарын өтеу туралы 

сақтандыру ұйымына талап қояды. 
 

___________________________ 
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Приложение 

к постановлению Правительства 
Республики Казахстан 

от « 9 » декабря  2014 года 
№ 1283 

 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от 11 марта 2012 года № 307 

 
 

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 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящие 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 (далее – Правила) разработаны в соответствии 
со статьей 244-2 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года  
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и 
определяют порядок формирования финансового обеспечения, представления 
документов, подтверждающих наличие такого обеспечения у управляющей 
компании специальной экономической зоны или автономного кластерного 
фонда, а также осуществления органом государственных доходов возмещения 
потерь бюджета за счет средств финансового обеспечения. 

Понятия и термины, употребляемые в настоящих Правилах, 
используются в значениях, определяемых законодательством Республики 
Казахстан. 
 

2. Порядок формирования финансового обеспечения 
 

2. Финансовое обеспечение, формируемое для целей возмещения 
управляющей компанией специальной экономической зоны или автономным 
кластерным фондом (далее – управляющая компания или автономный 
кластерный фонд) потерь бюджета, (далее – финансовое обеспечение) 
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производится следующими способами: 

1) деньгами; 
2) банковской гарантией; 
3) поручительством; 
4) залогом имущества; 
5) договором страхования. 
Управляющая компания или автономный кластерный фонд выбирают 

любой из способов формирования финансового обеспечения, в том числе путем 
комбинирования двух или нескольких способов. 

При выборе способа формирования финансового обеспечения путем 
комбинирования двух или нескольких способов представление управляющей 
компанией или автономным кластерным фондом документов, подтверждающих 
наличие финансового обеспечения, формирование финансового обеспечения и 
возмещение потерь бюджета осуществляются в соответствии с настоящими 
Правилами, регулирующими указанные действия в зависимости от выбранного 
способа. 

3. В случае изменения значения месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете, управляющая компания 
или автономный кластерный фонд не позднее тридцати календарных дней 
представляют в орган государственных доходов документы, предусмотренные 
в части второй пункта 17 настоящих Правил и оформленные, исходя из нового 
значения месячного расчетного показателя, рассмотрение которых 
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

При этом управляющая компания или автономный кластерный фонд 
представляют документы, предусмотренные в части второй пункта 17 
настоящих Правил, также в случае, указанном в пункте 20 настоящих Правил. 
 

3. Порядок формирования финансового обеспечения деньгами 
 

4. Для целей формирования финансового обеспечения деньгами 
заключается договор на открытие условного банковского вклада. 

5. Управляющая компания или автономный кластерный фонд открывают 
условный банковский вклад, на котором размещаются средства финансового 
обеспечения. 

При этом условный банковский вклад должен одновременно 
соответствовать следующим условиям: 

1) отсутствие у управляющей компании или автономного кластерного 
фонда возможности распоряжения средствами финансового обеспечения; 

2) возможность пополнения управляющей компанией или автономным 
кластерным фондом денег на условном банковском вкладе в результате 
изменения значения месячного расчетного показателя и (или) увеличения сумм 
превышения НДС, фактически возвращенных налогоплательщикам на 
основании выданных управляющей компанией или автономным кластерным 
фондом документов о фактическом потреблении; 

3) наличие у органа государственных доходов права на списание в 
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безакцептном порядке денег из средств финансового обеспечения в сумме, 
равной сумме потерь бюджета с учетом пени, – в случае установления 
недостоверности сведений, содержащихся в документе о фактическом 
потреблении, повлекшей потери бюджета; 

4) возможность контроля движения денег на условном банковском вкладе 
со стороны органа государственных доходов. 
 

4. Порядок формирования финансового обеспечения 
посредством банковской гарантии 

 
6. Для целей формирования финансового обеспечения органом 

государственных доходов учитывается банковская гарантия, выданная банком 
второго уровня (далее – БВУ), при условии, что БВУ осуществляет 
деятельность на рынке не менее десяти лет. 

7. Орган государственных доходов при получении от управляющей 
компании или автономного кластерного фонда банковской гарантии в течение 3 
рабочих дней направляет в БВУ, выдавший такую гарантию, письменный 
запрос на предмет ее подлинности и/или содержания. 
 

5. Порядок формирования финансового обеспечения 
посредством договора поручительства 

 
8. Для целей формирования финансового обеспечения органом 

государственных доходов в соответствии с гражданским и налоговым 
законодательствами Республики Казахстан с поручителем заключается договор 
поручительства. 

При этом поручителем выступает юридическое лицо. 
9. Договор поручительства совершается в письменной форме и заверяется 

нотариально. 
10. Поручитель открывает условный банковский вклад, на котором 

размещаются средства финансового обеспечения. 
При этом условный банковский вклад должен одновременно 

соответствовать следующим условиям: 
1) отсутствие у поручителя возможности распоряжения средствами 

финансового обеспечения; 
2) возможность пополнения поручителем денег на условном банковском 

вкладе в результате изменения значения месячного расчетного показателя и 
(или) увеличения сумм превышения НДС, фактически возвращенных 
налогоплательщикам на основании выданных управляющей компанией или 
автономным кластерным фондом документов о фактическом потреблении; 

3) наличие у органа государственных доходов права на списание в 
безакцептном порядке денег из средств финансового обеспечения в сумме, 
равной сумме потерь бюджета с учетом пени, – в случае установления 
недостоверности сведений, содержащихся в документе о фактическом 
потреблении, повлекшей потери бюджета; 
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4) возможность контроля движения денег на условном банковском вкладе 
со стороны органа государственных доходов. 

 
6. Порядок формирования финансового обеспечения 

посредством залога имущества 
 

11. Для целей формирования финансового обеспечения органом 
государственных доходов в соответствии с гражданским и налоговым 
законодательством Республики Казахстан заключается договор залога 
имущества с управляющей компанией или автономным кластерным фондом. 

12. Договор залога имущества заключается между управляющей 
компанией или автономным кластерным фондом и органом государственных 
доходов, на регистрационном учете которого состоит такая управляющая 
компания или автономный кластерный фонд, в течение пятнадцати 
календарных дней со дня поступления письменного обращения управляющей 
компании или автономному кластерному фонду о заключении договора залога 
с приложением отчета оценщика, имеющего лицензию на осуществление 
оценочной деятельности, об оценке рыночной стоимости имущества, 
предоставляемого в залог. 

Отчет оценщика об оценке рыночной стоимости залогового имущества 
составляется не ранее пятнадцати календарных дней до даты подачи 
управляющей компанией или автономным кластерным фондом письменного 
обращения о заключении договора залога. 

13. Договор залога имущества заключается при соблюдении следующих 
условий: 

1) содержание договора залога соответствует требованиям, 
установленным законодательством Республики Казахстан; 

2) имущество, предоставляемое в залог, должно быть ликвидным, 
застрахованным от утраты или повреждения, и его рыночная стоимость – не 
меньше суммы финансового обеспечения, предусмотренной в части второй 
пункта 17 настоящих Правил, включая расходы по его взысканию.  

Не рассматриваются в качестве предметов залога: 
объекты жизнеобеспечения; 
электрическая, тепловая и иные виды энергии; 
арестованное имущество; 
имущество, на которое имеются ограничения, наложенные 

государственными органами; 
имущество, обремененное правами третьих лиц; 
скоропортящееся сырье, продукты питания; 
имущественные права; 
3) перезалог имущества, предоставляемого в залог, не допускается; 
4) в случаях, когда законодательными актами Республики Казахстан 

предусмотрена обязательная государственная регистрация договора залога 
имущества, управляющая компания или автономный кластерный фонд после 
заключения договора залога обеспечивают его регистрацию в соответствующем 
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регистрирующем органе и представляют органу государственных доходов 
документ, подтверждающий регистрацию договора залога, в срок не позднее 
следующего дня со дня регистрации. 

 
7. Порядок формирования финансового обеспечения 

посредством договора страхования 
 

14. Страховые организации осуществляют выдачу договоров страхования 
на основании лицензий уполномоченного органа по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с нормами 
гражданского и налогового законодательства Республики Казахстан и учетом 
требований нормативных правовых актов уполномоченного органа по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, 
регулирующих порядок проведения указанных операций. 

15. Для целей формирования финансового обеспечения органом 
государственных доходов учитываются договоры страхования, выданные 
страховыми организациями, при условии, что такие страховые организации 
осуществляют деятельность на рынке не менее десяти лет. 

16. Орган государственных доходов при возникновении сомнений в 
отношении подлинности и/или содержания представленного управляющей 
компанией или автономным кластерным фондом договора страхования в 
течение 3 рабочих дней направляет запрос о подтверждении факта заключения 
такого договора страховой организацией. 
 

8. Порядок представления управляющей компанией или автономным 
кластерным фондом и рассмотрения органами государственных доходов 

документов, подтверждающих наличие финансового обеспечения 
 

17. Для целей информирования о наличии финансового обеспечения 
управляющая компания или автономный кластерный фонд представляют в 
орган государственных доходов, на регистрационном учете которого они 
состоят, заявление согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
управляющей компании или автономного кластерного фонда финансового 
обеспечения на сумму, эквивалентную не менее чем 205000-кратному 
месячному расчетному показателю, установленному законом о 
республиканском бюджете, а также документы в зависимости от выбранного 
способа (выбранных способов) формирования финансового обеспечения 
согласно разделам 3, 4, 5, 6 и 7 настоящих Правил. 

Органом государственных доходов заявление, предусмотренное 
настоящим пунктом, рассматривается в течение 30 календарных дней с даты 
его представления управляющей компанией или автономным кластерным 
фондом.  

18. В случае принятия документов, предусмотренных в части второй 
пункта 17 настоящих Правил, орган государственных доходов выдает 
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управляющей компании или автономному кластерному фонду документ в 
письменной форме, подтверждающий принятие финансового обеспечения, 
согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

Непредставление управляющей компанией или автономным кластерным 
фондом пояснений в случае, предусмотренном в пункте 19 настоящих Правил, 
является основанием для непринятия документов, предусмотренных в части 
второй пункта 17 настоящих Правил, а также неподтверждением факта 
принятия финансового обеспечения. 

19. В случае выявления органами государственных доходов 
несоответствий в содержании представленных управляющей компанией или 
автономным кластерным фондом документов, предусмотренных в части второй 
пункта 17 настоящих Правил, органом государственных доходов направляется 
письмо о необходимости представления пояснений по выявленным 
несоответствиям, при этом управляющая компания или автономный 
кластерный фонд в течение 3 рабочих дней представляют такие пояснения. 

20. Исходя из сумм превышения налога на добавленную стоимость   
(далее – НДС), которые возвращены налогоплательщикам на основании 
выданных управляющей компанией или автономным кластерным фондом 
документов о фактическом потреблении при осуществлении деятельности, 
отвечающей целям создания специальных экономических зон, ввезенных 
товаров, (далее – документ о фактическом потреблении), управляющая 
компания или автономный кластерный фонд представляют документы, 
предусмотренные в части второй пункта 17 настоящих Правил, 
предусматривающие увеличение суммы финансового обеспечения на сумму 
фактически возвращенных сумм превышения НДС, в срок не позднее тридцати 
календарных дней со дня получения от органа государственных доходов, на 
регистрационном учете которого состоят управляющая компания или 
автономный кластерный фонд, сведений о фактически возвращенных суммах 
превышения НДС. 

При этом органу государственных доходов, на регистрационном учете 
которого состоят управляющая компания или автономный кластерный фонд, 
информацию о суммах превышения НДС, которые возвращены 
налогоплательщикам на основании выданных управляющей компанией или 
автономным кластерным фондом документов о фактическом потреблении, 
представляет Комитет государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан. 

21. Исходя из выбранного способа формирования финансового 
обеспечения, управляющей компанией или автономным кластерным фондом к 
заявлению прилагаются следующие документы: 

1) при формировании деньгами: 
копии учредительных документов управляющей компании или 

автономного кластерного фонда; 
договор открытия условного банковского вклада, на котором 

размещаются средства финансового обеспечения; 
выписка банка о наличии на условном банковском вкладе средств на 
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сумму, эквивалентную не менее чем 205 000-кратному месячному расчетному 
показателю, установленному законом о республиканском бюджете; 

2) при формировании посредством банковской гарантии: 
копии учредительных документов управляющей компании или 

автономного кластерного фонда; 
договор гарантии банка, заключенный между банком-гарантом и 

управляющей компанией или автономным кластерным фондом; 
банковская гарантия; 
3) при формировании посредством договора поручительства: 
копии учредительных документов управляющей компании или 

автономного кластерного фонда; 
договор поручительства, заключенный между поручителем и 

управляющей компанией или автономным кластерным фондом; 
договор открытия условного банковского вклада, на котором 

размещаются средства финансового обеспечения; 
выписка банка о наличии на условном банковском вкладе средств на 

сумму, эквивалентную не менее чем 205 000-кратному месячному расчетному 
показателю, установленному законом о республиканском бюджете; 

4) при формировании посредством залога имущества: 
копии учредительных документов управляющей компании или 

автономного кластерного фонда; 
документ, подтверждающий регистрацию договора залога, – в случаях, 

когда законодательными актами Республики Казахстан предусмотрена 
обязательная государственная регистрация договора залога имущества; 

отчет оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, 
предоставляемого в залог; 

5) при формировании посредством договора страхования: 
копии учредительных документов управляющей компании или 

автономного кластерного фонда; 
договор страхования, заключенный между страховой организацией и 

управляющей компанией или автономным кластерным фондом. 
22. Органом государственных доходов по поступившим заявлениям и 

документам, предусмотренным в пункте 17 настоящих Правил, ведется журнал 
по учету финансового обеспечения согласно приложению 3 к настоящим 
Правилам. 

Журнал по учету финансового обеспечения пронумеровывается, 
прошнуровывается и скрепляется печатью органа государственных доходов. 
 

9. Порядок возмещения потерь бюджета за счет средств 
финансового обеспечения 

 
23. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документе о фактическом потреблении, повлекшей потери бюджета, орган 
государственных доходов предпринимает меры по возмещению потерь 
бюджета. 
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При этом источниками установления недостоверности сведений, 
содержащихся в документе о фактическом потреблении, повлекшей потери 
бюджета, являются, но не ограничиваясь: акты налоговых проверок, материалы 
правоохранительных органов, информация других государственных органов и 
т.д. 

24. В целях определения суммы потерь бюджета в результате 
недостоверности сведений, содержащихся в документе о фактическом 
потреблении, повлекшей потери бюджета, в отношении налогоплательщика, 
которому осуществлен неправомерный возврат превышения НДС, органом 
государственных доходов производится налоговая проверка. 

25. В случае установления по результатам налоговой проверки, указанной 
в пункте 24 настоящих Правил, суммы превышения НДС, неправомерно 
возвращенной налогоплательщику в результате недостоверности сведений, 
содержащихся в документе о фактическом потреблении, повлекшей потери 
бюджета, органом государственных доходов выносится уведомление по форме 
и в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом. 

26. В случае неисполнения уведомления, указанного в пункте 25 
настоящих Правил, в течение тридцати рабочих дней со дня вручения данного 
уведомления органом государственных доходов принимаются меры по 
возмещению потерь бюджета за счет средств финансового обеспечения в 
порядке, предусмотренном в пункте 27 настоящих Правил. 

В случае ликвидации налогоплательщика, которому осуществлен 
неправомерный возврат суммы превышения НДС в результате недостоверности 
сведений, содержащихся в документе о фактическом потреблении, повлекшей 
потери бюджета, органом государственных доходов принимаются меры по 
возмещению потерь бюджета непосредственно за счет средств финансового 
обеспечения. 

При этом управляющая компания или автономный кластерный фонд 
принимают решение о добровольном внесении в доход бюджета суммы 
превышения НДС, неправомерно возвращенной налогоплательщикам в 
результате представления недостоверных сведений. 

27. В случае невнесения в добровольном порядке в доход бюджета 
управляющей компанией или автономным кластерным фондом суммы 
превышения НДС, указанной в части третьей пункта 26 настоящих Правил, в 
зависимости от выбранного способа формирования финансового обеспечения 
возмещение потерь бюджета производится в следующем порядке: 

1) при формировании деньгами: 
орган государственных доходов в безакцептном порядке списывает 

деньги с условного банковского вклада управляющей компании или 
автономного кластерного фонда; 

2) при формировании посредством банковской гарантии: 
орган государственных доходов предъявляет требование к банку-гаранту 

о возмещении потерь бюджета; 
3) при формировании посредством договора поручительства: 
орган государственных доходов в безакцептном порядке списывает 
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деньги с условного банковского вклада поручителя; 

4) при формировании посредством залога имущества: 
орган государственных доходов обращает взыскание на предмет залога в 

судебном порядке; 
5) при формировании посредством договора страхования: 
орган государственных доходов предъявляет требование к страховой 

организации о возмещении потерь бюджета. 
 
 

__________________ 
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