
 

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 

                                                                              2016 жылғы « 24 » қарашадағы            
№ 736  қаулысымен 

бекітілген 
 
 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулар 

 
 

1. «Тауарлар импортын қосылған құн салығынан босату ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы             
№ 1229 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 47-48, 
444-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Тауарлар импортын қосылған құн 
салығынан босату ережесінде: 

1) 1-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Осы Ереже Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына 

тауарлар әкелуді жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларға (бұдан әрі – 
заңды және жеке тұлғалар) қолданылады.»; 

2) 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Осы Ережеде көзделген тиісті құжаттарды Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік кірістер органына беру кезінде тауарлар 
импорты қосылған құн салығынан босатылады.»; 

3) 4-тармақтың 2) тармақшасының төртінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«Бұл ретте Қазақстан тарапының техникалық жәрдемдесу 
бағдарламасының орындалуын бақылайтын құзыретті органы Қазақстан 
Республикасының кеден ісі саласындағы уәкілетті органына жобаның 
орындалуы туралы ақпарат береді. Әкелінетін тауарларды берілген жобаларда 
әкелінуі көзделген тауарларға сәйкестендіруді қамтамасыз ету мақсатында осы 
жобалардағы тауарлардың тізбесі жеке көрсетілуі тиіс.»; 

4) 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Мынадай: 
Қазақстан Республикасының Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 

бұйымдар мен медициналық техниканың мемлекеттік тізілімінде (бұдан әрі – 
Мемлекеттік тізілім) тіркелген; 

денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат 
беру құжаты) негізінде Мемлекеттік тізілімде тіркелмеген кез келген 
нысандағы дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және 
медициналық техниканың импорты қосылған құн салығынан босатылады. 
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Осы тармақта көрсетілген тауарлардың импорты Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес қосылған құн салығынан 
босатылады. 

Кез келген нысандағы дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың және медициналық техниканың импортын қосылған құн 
салығынан босату мақсаттары үшін мынадай талаптарды сақтау қажет: 

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органына «Рұқсаттар 
және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңында (бұдан әрі – Заң) белгіленген тәртіппен 
медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды көтерме 
саудада өткізуге берілген фармацевтикалық қызметке немесе медициналық 
қызметке лицензияның немесе қызметті не белгілі бір іс-қимылды жүзеге 
асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау 
туралы талонның (бұдан әрі – хабарламаны қабылдау туралы талон) 
көшірмелерін ұсыну немесе электрондық лицензиялаудың мемлекеттік 
дерекқорында фармацевтикалық немесе медициналық қызметпен айналысуға 
рұқсат беру туралы мәліметтердің болуы;    

2) Мемлекеттік тізілімде тіркелгені туралы мәліметтердің болуы немесе 
денсаулық сақтау саласындағы заңнамаға сәйкес берілген дәрілік заттарға, 
медициналық мақсаттағы бұйымдарға, медициналық техникаға тіркеу 
куәлігінің көшірмелерін немесе Мемлекеттік тізілімде тіркелген дәрілік заттар, 
медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника үшін дәрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың 
айналымы саласындағы уәкілетті орган беретін Мемлекеттік тізілімнен үзіндіні 
немесе «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»  
2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – 
Кодекс) 80-бабының 3 және 4-тармақтарында  белгіленген жағдайларда дәрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың 
айналымы саласындағы мемлекеттік органның Мемлекеттік тізілімде 
тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техниканы әкелу туралы қорытындысын (рұқсат құжатын) ұсыну. 

Тауарлар мемлекеттік сатып алу туралы шарттар шеңберінде 
импортталған жағдайда, мемлекеттік кірістер органдарына фармацевтикалық 
немесе медициналық қызметке лицензияның көшірмесін (лицензиялауға 
жататын қызмет түрлері үшін) немесе медициналық техника мен медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды көтерме саудада өткізуге арналған хабарламаны 
қабылдау туралы талонды қоспағанда, жоғарыда көрсетілген құжаттардың 
орнына тапсырыс беруші мен импортты жүзеге асыратын өнім беруші арасында 
жасалған шарт ұсынылады.»; 

5) мынадай мазмұндағы 5-1, 5-2, 5,3 және 5-4-тармақтармен 
толықтырылсын: 

«5-1. Ветеринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) дәрілік 
заттардың; ветеринариялық мақсаттағы бұйымдардың және ветеринариялық 
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техниканың; мүгедектерге берілетін протездік-ортопедиялық бұйымдарды, 
арнаулы жүріп-тұру құралдарын қоса алғанда, сурдотифлотехниканың; 
протездік-ортопедиялық бұйымдарды және медициналық (ветеринариялық) 
техниканы қоса алғанда, кез келген нысандағы дәрілік заттарды, медициналық 
(ветеринариялық) мақсаттағы бұйымдарды шығаруға арналған 
материалдардың, жабдықтар мен жинақтаушылардың импорты Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес қосылған құн салығынан 
босатылады.    

5-2. Протездік-ортопедиялық бұйымдарды қоса алғанда, кез келген 
нысандағы дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды шығаруға 
арналған материалдар, жабдықтар мен жинақтаушылар, медициналық техника, 
сондай-ақ мүгедектерге берілетін арнаулы жүріп-тұру құралдары импортталған 
жағдайда Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органына 
фармацевтикалық қызметке немесе медициналық қызметке арналған 
лицензияның көшірмесін немесе медициналық техниканы және медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды көтерме саудада өткізуге арналған хабарламаның 
қабылданғаны туралы талонды ұсыну қажет.  

Сурдотифлотехника, протездік-ортопедиялық бұйымдар импортталған 
жағдайда Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органына 
фармацевтикалық немесе медициналық қызметке арналған лицензияның 
көшірмесін немесе медициналық техниканы және медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды көтерме саудада өткізуге арналған хабарламаның қабылданғаны 
туралы талонды, сондай-ақ заңды тұлғалар үшін мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы анықтаманың (куәліктің) көшірмесін ұсыну қажет. 

5-3. Ветеринария саласында пайдаланылатын (қолданылатын) дәрілік 
заттардың импортын қосылған құн салығынан босату мақсаттары үшін 
мынадай талаптарды сақтау қажет:  

1) Қазақстан Республикасында немесе Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекетте мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесін 
ұсыну (ветеринариялық препараттардың үлгілері тіркеу сынақтарын жүргізу 
үшін әкелінетін жағдайларды қоспағанда); 

2) ветеринария саласындағы заңнамаға сәйкес ветеринария саласындағы 
уәкілетті орган ведомствосы берген Қазақстан Республикасына әкелуге 
рұқсаттың көшірмесін ұсыну;   

3) лицензиялауға жататын ветеринария саласындағы қызмет түрлері үшін 
– ветеринариялық мақсаттағы препараттарды шығару жөніндегі қызметпен 
айналысуға немесе жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың 
ветеринариялық-санитариялық сараптамасын өткізуге лицензияның көшірмесін 
ұсыну; 

4) лицензиялауға жатпайтын ветеринария саласындағы қызмет түрлері 
үшін – ұйым жарғысының немесе ветеринария саласындағы заңнамаға сәйкес 
берілген жануарларды өсіруді, жануарларды союды, жануарлардан алынатын 
өнімдер мен шикізатты дайындауды, сақтауды, өңдеуді және өткізуді жүзеге 
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асыратын өндіріс объектісіне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, 
жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі 
ұйымдарға есептік нөмір беру туралы растаманың (бұдан әрі – есептік нөмір 
беру туралы растама) немесе Заңда белгіленген тәртіппен берілген ветеринария 
саласындағы кәсіпкерлік қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы 
хабарламаның көшірмесін ұсыну.  

Тауарлар мемлекеттік сатып алу туралы шарттар шеңберінде 
импортталған жағдайда, осы тармақтың 3) және 4) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды қоспағанда, жоғарыда көрсетілген құжаттардың 
орнына мемлекеттік кірістер органдарына тапсырыс беруші мен импортты 
жүзеге асыратын өнім беруші арасында жасалған шарт ұсынылады.  

5-4. Ветеринариялық мақсаттағы бұйымдардың және ветеринариялық 
техниканың, протездік-ортопедиялық бұйымдарды қоса алғанда, 
сурдотифлотехниканың; ветеринария саласында пайдаланылатын 
(қолданылатын) кез келген нысандағы дәрілік заттарды шығаруға арналған 
материалдардың, жабдықтар мен жинақтаушылардың; протездік-ортопедиялық 
бұйымдарды қоса алғанда, ветеринариялық мақсаттағы бұйымдардың және 
ветеринариялық техниканың импортын қосылған құн салығынан босату 
мақсаттары үшін мынадай талаптар сақталуы қажет:    

1) лицензиялауға жататын ветеринария саласындағы қызмет түрлері  
үшін – ветеринариялық мақсаттағы препараттарды шығару жөніндегі 
қызметпен айналысуға немесе жануарлардан алынатын өнімдер мен 
шикізаттың ветеринариялық-санитариялық сараптамасын өткізуге лицензияның 
көшірмесін ұсыну; 

2) лицензиялауға жатпайтын ветеринария саласындағы қызмет түрлері 
үшін – ұйым жарғысының көшірмесін немесе есептік нөмір беру туралы 
растама немесе ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті бастағаны 
немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның көшірмесін ұсыну.   

Тауарлар мемлекеттік сатып алу туралы шарттар шеңберінде 
импортталған жағдайда жоғарыда көрсетілген құжаттарға қосымша тапсырыс 
беруші мен импортты жүзеге асыратын өнім беруші арасында жасалған шарт 
ұсынылады.»; 

6) 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«8. Осы Ереженің 3, 4, 6 және 7-тармақтарында көрсетілген Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарлар салық 
жеңілдіктері ұсынылған жағдайларда ғана пайдаланылуы тиіс. Импорттаушы 
көрсетілген тауарларды өзге мақсаттарға пайдаланған жағдайда кедендік 
тазарту кезінде төленбеген қосылған құн салығы салық заңнамасына сәйкес 
бюджетке төленуі тиіс. 

Осы Ереженің 5, 5-1, 5-2, 5-3 және 5-4-тармақтарында көрсетілген 
Еуразиялық экономикалық одақтың аумағына әкелінетін тауарларды 
(мүгедектерге берілетін қозғалыс құралдарының импортын қоспағанда): 
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1) көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензияларға 
немесе медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
көтерме саудада өткізуге арналған хабарламаның қабылданғаны туралы талонға 
сәйкес Қазақстан Республикасында медициналық немесе фармацевтикалық 
қызметті жүзеге асыру үшін денсаулық сақтау субъектілері;  

2) ветеринариялық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияларға (тек 
ветеринария саласындағы лицензияланатын қызмет түрлері үшін) сәйкес, ал 
лицензиялауға жатпайтын ветеринария саласындағы қызмет түрлері үшін заңды 
тұлғаның жарғысына немесе есептік нөмір беру туралы растамаға немесе 
ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруды бастағаны 
немесе тоқтатқаны туралы хабарламаға сәйкес Қазақстан Республикасында 
ветеринариялық қызметті жүзеге асыру үшін жеке немесе заңды тұлғалар 
пайдаланады.  

Импорттаушы көрсетілген тауарларды (мүгедектерге берілетін арнаулы 
жүріп-тұру құралдарын қоспағанда) Қазақстан Республикасындағы 
медициналық, фармацевтикалық немесе ветеринариялық қызметке сәйкес 
келмейтін мақсаттарда пайдаланған жағдайда, мұндай тауарларды кедендік 
тазарту кезінде төленбеген қосылған құн салығы салық заңнамасына, сондай-ақ 
Еуразиялық экономикалық одақтың немесе Қазақстан Республикасының кеден 
заңнамасына сәйкес бюджетке төленуі тиіс.». 

2. «Қарсы күрес жүргізу бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын 
зиянды организмдер тізбесін және Зиянды организмдерге қарсы күрес 
жөніндегі іс-шараларды жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 18 наурыздағы № 217 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 25-26, 187-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Зиянды организмдерге қарсы күрес 
жөніндегі іс-шараларды жүргізу ережесінде: 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Бюджет қаражаты есебінен зиянды организмдерге қарсы күрес 

жөніндегі іс-шаралар Қазақстан Республикасының «Агроөнеркәсіптік кешенді 
және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 
8 шілдедегі, «Өсімдіктерді қорғау туралы» 2002 жылғы 3 шілдедегі және 
«Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы заңдарына 
сәйкес жергілікті органның тиісті шешімі негізінде жүзеге асырылады.». 

3. «Кеден одағында тауарлар импортын қосылған құн салығынан босату 
ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы                     
23 желтоқсандағы № 1229 және 2009 жылғы 26 қаңтардағы № 56 қаулысына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2010 жылғы 19 тамыздағы № 824 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 49, 444-құжат): 

1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Еуразиялық экономикалық одақта тауарлар импортын қосылған құн 

салығынан босату қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы 
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Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы № 1229 және 2009 жылғы  
26 қаңтардағы № 56  қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»; 

2) 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Қоса беріліп отырған Еуразиялық экономикалық одақта тауарлар 

импортын қосылған құн салығынан босату қағидалары бекітілсін.»;  
3) көрсетілген қаулымен бекітілген Кеден одағында тауарлар импортын 

қосылған құн салығынан босату ережесі осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа 
редакцияда жазылсын. 

 
_____________________ 
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