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                                                              Түсіндірме жазба 

Пән/модуль сипаттамасы:  

1.Негізгі экономикалық сұрақтарды,экономика теориясымен бизнес негіздерінің концептуалды 

нұсқаларын түсіну. 

2.Елдің әлеуметтік-экономикалық бағым бағыттарын анықтап білу, елдің қысқа және ұзақ мерзімді 

бағдарламаларын талдау. 

3.Жекеменшік түрлерімен формаларын білу, олардың негізгі этаптарын, мазмұнын, стратегиялық 

жоспарлау және бизнес-жоспарлау, өндірістің негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау. 

4.Әлемдік экономиканы даму тенденцияларын талдау, мемлекеттің «жасыл экономикаға» ауысуының 

негізгі мақсаттарын білу. 

Қалыптастырылатын құзіреттілік:  

- Елдің ұзақ және қысқа мерзімді бағдарламаларын талдау; 

- Дағдарыс көзі және оның салдарын түсіну; 

- Елдің ұзақ және қысқа мерзімді бағдарламаларын талдау; 

- Қойылған мақсаттарды жүзеге асыруға кедергі болатын проблемаларды шешуге дайын болу; 

Постреквизиттер: «Нарықтық экономика негіздері», «Қазіргі өндіріс, маркетинг және менеджмент»  

Пререквизиттер: Пәнді оқу барысында алынған білім, білік және дағдылар келесі пәндерді оқып үйрену 

үшін қажет: «Қазіргі өндіріс және маркетинг негіздері», «Экономикалық теория негіздері». 

Оқытуға қажетті құралдар, жабдықтар: Жұмыс оқу бағдарламасын жүзеге асыру барысында 

дидактикалық және көрнекі құралдарды қолдану ұсынылады: плакаттар, оқу бейнефильмдері, 

электронды оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар. 

Оқытушының байланыс ақпараты: 

 Рахметова Л.Н. тел.: +77789693397 

е-mail:  
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Оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны 

№ 

 

Бағдарлама мазмұны (тараулар, 

тақырып) 

 

Барлық сағат 

 

Оның ішінде 

Теориялық Зертханалық-

практикалық 

1.  Кіріспе 2 2  

2.  Салықтардың   экономикалық мәні. 2 2  

3.  Салық және салық салудың құрылым 

негіздері. 

2 2  

4.  Салық және салық салудың құрылым 

негіздері, салық міндеттері. 

2 2  

5.  Салық жүйесі. Салықтық реттеу 2 2  

6.  Салық жүйесі. Салықтық реттеу. 

Қазақстан Республикасының салық 

қызметінің органдары. 

2 2  

7.  Салық жүйесі .Салықтық реттеу. 

Қазақстан Республикасының салық 

қызметінің органдары. Салық 

комитетіне бейнеэкскурсия-сабақ. 

2 2  

8.  Шетелдік салықтар. 2 2  

9.  Жер салығы. 2 2  



10.  Заңды тұлғалардың жер салығын 

есептеуге, жеке тұлғалар салыған 

есептеуге өндірістік жағдайды шешу. 

2 2  

11.  Мүлік салығы. 2 2  

12.  Мүлік салығын есептеуге өндірістік 

жағдайды шушу, ағымдағы төлемнің 

есеп айрысуын толтыру. 

2 2  

13.  Көлік құралдары салығы. 2 2  

14.  Көлік құралдары салығын есептеуге 

өндірістік жағдайды шешу, көлік 

құралы салығы бойынша 

декларацияны толтыру. 

2 2  

15.  Акциздер. 2 2  

16.  Акциздер, нарықтық бағаларды еркін 

есептеу,салықтық базаны анықтау.  

2 2  

17.  Қосылған құн салығы. 2 2  

18.  Қосылған құн салығын есептеу, 

есепке алу көлемін анықтау. 

2 2  

19.  Корпорациялық табыс салығы 2 2  

20.  Инвестициялық салық 

преференциялары 

2 2  

21.  Әлеуметтік салық 2 2  

22.  Әлеуметтік салықты есептеу 

бойынша өндірістік жағдайды шешу, 

салық декларациясын толтыру. 

2 2  

23.  Жеке табыс салығы. 2 2  

24.  Жеке табыс салығын есептеу 

миндеттерін шешу, дербес шоттарды 

толтыру.  

2 2  

25.  Резидент емес табысқа салык салу. 2 2  

26.  Резидент емес табысқа салык салу, 

төлем көздеріне табыс салығын 

есептеуге өндіріс жағдайын шешу. 

2 2  

27.  Арнаулы салық режимдері 2 2  

28.  Патент құнын, тіркелген жиынтық 

салықты, бірынғай жер салығын 

есептеу, декларацияны толтыру. 

2 2  

29.  Жер қойнауын пайдаланушыларға 

салық салу 

2 2  

30.  Жер қойнауын пайдаланушылар 

төлемдерін есептеу, салық 

декларацияларын толтыру. 

2 2  

31.  Алымдар. Төлемдер. Мемлекеттік 

баж салығы. 

2 2  

32.  Салық органдарында есепті 

ұйымдастыру. 

2 2  

33.  Салықтың экономикалық мазмұны 

және маңызы. Салық салу негіздері.  

2 2  

Сағат саны 66 66 



 

Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны 

1-Тақырып. Кіріспе  

Пән және оны оқыту мақсаттары. Курстың басқа арнайы пәндермен байланысы. Курстың 

құрылуы және курстың жеке тақырыптарының мазмұны. Курс бойынша оқу үрдісін 

ұйымдастыру.  

2-тақрып. Салықтың экономикалық мәні.  

Салықтар туралы ұғым және оның әлеуметтік - экономикалық мәні. Салықтар мен салық 

салуды құрудың негіздері. Қаржылық қатынастар жүйесіндегі салықтардың орны. 

Салықтың ерекшелік белгілері. Салық көріністерінің ұйымдық формалары. Салық 

функциялары. Салықтардың объективті қажеттілігі. Салықтардың пайда болуына, дамуына 

және қолданудағы мемлекеттік рөлі. 

Салықтар қызметі, ұлттық табысты қайта белгілеудегі салықтардың рөлі. Салықтардың 

фискальды маңызы. Салықты экономикалық ынталандыру ретінде қолдану.  

3-тақрып. Салық және салық салудың құрылым негіздері.  

Салық механизмінің негізі ретінде салық салуды ұйымдастыру. Салық элементтері туралы 

ұғым. Салық объектісі мен салық субъектісі. Салықтың инструментарийлері. Салық 

ставкалары. Салық ставкаларының түрлері, олардың нарықтық экономика жағдайындагы 

маңызы. Салық төлеудің әдістері олардың сипаттамалары. Салық жеңілдіктері оның 

өндірісті ынталандырудағы және табысты реттеудегі маңызы. Адам Смиттің салық салу 

принциптері туралы теориясы, оның салық салу жүйесін құрудағы рөлі.  

4-тақрып. Салық және салық салудың құрылым негіздері, салық міндеттері.  

Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған салық салу принциптері, оларға 

сипаттама және салық салу жүйесін құрудағы рөлі. Салық міндеттері. 

5-тақрып. Салық жүйесі Салықтық реттеу.  

Салық жүйесі туралы ұғым. Салықтардың классификациясы. Казіргі салық жүйесінің 

сипаттамасы. Қазақстан Республикасының салық жүйесі. Қазақстан Республикасының 

салық жүйесінің даму кезеңдері. Салықтарды сыныптау. Тікелей және жанама салықтар, 

олардың өзара қатынасы. Табысқа және мүлікке салынатын салықтар. Заңды және жеке 

тұлғалардың салықтары. Бюджеттік жүйе бойынша салықтардың бөлінуі. 

Мемлекеттік салық салықты реттеу эдістері мен формалары. Нарық жағдайында 

экономиканы мемлекеттік реттеу. Салықтық жоспарлау. Салықтық бақылау. Салықтың 

реттеу міндеттері мен мазмұны. Салық ставкаларының әсері, салық жеңілдіктері, 

мемлекеттік бюджет табыстарына заңды және жеке тұлғалар қызметі нәтижесіне салық 

санкцияларының ықпалы. Бүгінгі Казақстан экономикасын дамытудағы мемлекеттік 

салықтық реттеудің ерекшеліктері. 

6-тақрып. Салық жүйесі Салықтық реттеу. Қазақстан Республикасының салық 

қызметінің органдары.  

Салық қызметі органдарының құрылымы мен міндеттері. Салық қызметі органдарының 

құқықтары. Салық қызметі органдарының міндеттері. Салық қызмет органдарының басқа 

мемлекеттік органдармен өзара әрекеттестігі. Салық қызметі органдары лауазымдық 

тұлғалардың құқықтық және әлеуметтік қорғауы. Жергілікті салық комитеті. Оның жұмыс 

ерекшелігі. Салық нұсқаушысының кызметтік міндеттері. 

7-тақрып. Салық жүйесі Салықтық реттеу. Қазақстан Республикасының салық 

қызметінің органдары. Салық комитетіне бейнеэкскурсия-сабақ. 



«Салықтар мәні. Салық және салық салу негіздері. Салық жүесі» Салық комитетіне 

бейнеэкскурсия - сабақ. Салық қызметі органдарының міндеттері. Салық қызмет 

органдарының басқа мемлекеттік органдармен өзара әрекеттестігі. 

8-тақрып. Шетелдік салықтар.  

Қазіргі еуропалық салық салу: Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Испания, 

Австрия, Швеция салығы. АҚШ, Канада салықтары. Жапония, Қытай салықтары. 

Қазақстанның салық салуы әлем қауымдастығында дамуы. Салықтың экономикалық 

табиғаты. Салық салу негіздері. 

9-тақрып. Жер салығы.  

Жер салығының экономикалық мәні және олардың салық жүйесіндегі рөлі мен дамуы. 

Жерге мемлекеттік меншіктің экономикалық жүзеге асуы ретіндегі жер үшін төлем. Жер 

санаттары. Жеке меншіктілігі. Жер салығын есептеудің негіздері. Жер салығын төлеушілер. 

Жер салығын төлеуден босату. Салық салу объектілері. Жекелеген жағдайларда салық салу 

объектісін анықтау. Салық базалары. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге, елді 

мекен жерлеріне, өнеркәсіп жерлеріне, көлікке, байланыс пен қорғанысқа, ерекше 

қорғаудағы табиғат жерлеріне, орман қоры, су қоры мен жер қорларына жер салығын 

есептеу тәртібі. Занды тұлғалардың салық төлеуі және есептеу. Жеке жағдайлардағы 

салықты есептеу ерекшеліктері. Жеке тұлғалардың салық төлеуі және есептеу тәртібі. 

Салық кезеңдері және салықтық декларациялар. 

10-тақрып. Заңды тұлғалардың жер салығын есептеуге, жеке тұлғалар салыған 

есептеуге өндірістік жағдайды шешу. 

  Заңды тұлғалардың жер салығын есептеуге, жеке тұлғалар салығын есептеуге 

өндірістік жағдайды шешу, хабарламаларды толтыру, ағымдағы төлемдер, декларация, 

ағымдағы төлемнің есеп айырысу бланкісін толтыру. 

11-тақрып. Мүлік салығы.  

Мүлік   салығының   экономикалық   мәні   құру   принциптері   мен функциялары. Жеке 

тұлғалар, жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалардың мүлік салығын төлеу. Жекелеген 

жағдайларда салық төлеушіні анықтау. Жеке тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар 

үшін салық салу объектісі. Салық базасы. Салық ставкалары. Салық ставкаларын жіктеу. 

Жеке кәсіпкердің және заңды тұлғалардың мүлік салығын  төлеу және  есептеу тәртібі. Жеке 

тұлғалардың салық төлеуі және есептеу тәртібі. Мүлік салығы бойынша жеңілдіктер  беру  

тәртібі.   Салық  кезеңдері   және   салықтық  есептілігі. Құрылымдық бөлімшелері бар заңды 

тұлғалардың салықтық есеп беру ерекшеліктері. 

12-тақрып. Мүлік салығын есептеуге өндірістік жағдайды шушу, ағымдағы 

төлемнің есеп айрысуын толтыру. 

Мүлік салығын есептеуге өндірістік жағдайды шешу, ағымдағы төлемнің есеп айырысуын 

толтыру. Салық базасы. Салық ставкалары. Салық ставкаларын жіктеу. Жеке кәсіпкердің 

және заңды тұлғалардың мүлік салығын  төлеу және  есептеу тәртібі. Жеке тұлғалардың 

салық төлеуі және есептеу тәртібі. Мүлік салығы бойынша жеңілдіктер  беру  тәртібі.    

13-тақрып. Көлік құралдары салығы.  

Көлік кұралдарына салынатын салықтардың экономикалық мазмұны мен құру негіздері. 

Көлік құралдары салығының төлеушілері. Салық салу объектілері. Салық ставкалары. 

Двигатель көлеміне, көлік құралдары түріне байланысты салық ставкаларын жіктеу. Түзету 

коэффициенттерін қолдану тәртібі. Салық жеңілдіктері. Салықты есептеу тәртібі және 

төлеу мерзімдері. Көлік құралын тапсыру кезінде салықты есептеу тәртібі. Салық кезеңі. 

Салық декларациясы. 



Тәжірибелік сабақ  

14-тақрып. Көлік құралдары салығын есептеуге өндірістік жағдайды шешу, 

көлік құралы салығы бойынша декларацияны толтыру. 

Көлік құралдары салығын есептеуге өндірістік жағдайды шешу, көлік кұралы салығы 

бойынша декларацияны толтыру. Көлік құралдары салығының төлеушілері. 

15-тақрып. Акциздер.  

Акциздердің шығу тарихы, маңызы және экономикалық мәні. Акциз төлеушілер. Акцизді 

тауарлардың тізімі және қызмет түрлері. Акциздер ставкалары. Отандық өндіріс 

тауарларына және шет елдерден келетін тауарларға адвалорлы жэне тұрақты акциздік 

ставкалар. Салық базасы. 

16-тақрып. Акциздер, нарықтық бағаларды еркін есептеу,салықтық базаны 

анықтау.  

Нарықтық бағаларды еркін есептеу, салықтық базаны анықтау, отандық өндіріс тауарлары 

бойынша, акциздік қызмет түрлері бойынша және шет елдерден келетін тауарлар бойынша 

акциздердің сомасын есептеу, декларация бланкілерін және барлық қызмет түрлері 

бойынша есеп айырысуды толтыру. 

17-тақрып. Қосылған құн салығы.  

Қосылған құн салығының маңызы және экономикалық мәні. Салық салу объектілері. 

Қосылған құн салығының салық төлеушілері. Қосылған құн салығы бойынша есепке алу 

талаптары. Есепке алу жері жэне куәлігі. Есептен алу тәртібі. Импортқа салық салу және 

айналымға салық салуды анықтау тәртібі. Импортқа салық салу жэне айналымға салық 

салуды түзету.  

18-тақрып. Қосылған құн салығын есептеу, есепке алу көлемін анықтау. 

Импортқа салынатын салық және айналымға салынатын салықты анықтауға есептерді 

шығару, бюджетке төлеуге тиісті қосылган құн салығын есептеу, есепке алу көлемін 

анықтау, барлық қосымшалар түрлерімен декларацияны толтыру, ҚҚС қайтару туралы 

өтініш. 

19-тақрып. Корпорациялық табыс салығы.  

Заңды тұлғаға корпорациялық табыс салығының қажеттілігі және экономикалық мазмұны. 

Қазақстан Республикасындағы заңды тұлғалардың табыстарына салық салу жүйесінің 

дамуы. Бюджет табысын қалыптастырудағы заңды тұлғалардың табыстарына салық салу 

жүйесін дамыту. Бюджет табысын калыптастырудағы заңды тұлғалардан корпорациялық 

салықтың рөлі. Заңды тұлғалардан корпорациялық салық құру негіздері. Корпорациялық 

табыс салығын төлеушілер. Резидент және резидент емес заңды тұлғалар ұғымы. Салық 

салу объектілері. Салық салынатын табыс.  

20-тақрып. Иивестицнялық салық преференциялары.  

Салық преференциялары - ұғымы және маңызы. ҚР инвестициялық салық 

преференциялары. Инвестициялық салық преференцияларын қолдану тәртібі. 

Преференция беру. Преференция әрекетінің мерзімі. Преференция әрекетінің тоқталуы. 

21-тақрып. Әлеуметтік салық.  

Әлеуметтік салықтың экономикалық мазмұны. Әлеуметтік салық төлеушілер. Салық салу 

объектілері. Салық ставкалары. Салық төлеу және есептеу тәртібі. Мемлекеттік 

мекемелердің салықты төлеу ерекшеліктері. Құрылымдық бөлімшелердің салықты төлеуі 

және есептеу тәртібі. Құрылымдық бөлімшелер бойынша әлеуметтік салыққа есеп айырысу 

және салық бойынша декларация тапсыру тәртібі. 



22-тақрып. Әлеуметтік салықты есептеу бойынша өндірістік жағдайды шешу, 

салық декларациясын толтыру. 

Әлеуметтік салықты есептеу бойынша өндірістік жағдайды шешу, салық декларациясын 

және әлеуметтік есеп айырысуды толтыру. Салық ставкалары. Салық төлеу және есептеу 

тәртібі. Мемлекеттік мекемелердің салықты төлеу ерекшеліктері. 

23-тақрып. Жеке табыс салығы.  

Жеке тұлғалардың жеке табыс салығының әлеуметтік - экономикалық мақсаты және оның 

халықтан салық салудағы орны. Бюджет табыстарын қалыптастырудағы жеке табыс 

салығының рөлі. 

Жеке тұлғалардан жеке табыс салығын құрудың негіздері. Салық төлеушілер. ҚР 

азаматтары - жеке тұлғалары, азаматтығы жоқ азаматтар және шетел, азаматтары. Резидент 

емес - жеке тұлғаларға салық салу ерекшеліктері.  

24-тақрып. Жеке табыс салығын есептеу миндеттерін шешу, дербес шоттарды 

толтыру.  

Әртүрлі жағдайлар бойынша жеке табыс салығын есептеу шешу, дербес шоттарды толтыру, 

декларация бланкілерін және қосымша формаларын толтыру тәртібі. Төлемдер көзіне 

салынбайтын табыстар: мүлік табысы, адвокаттар және жеке нотариустар салығы, жеке 

кәсіпкер табысына салынатын салық, басқа табыстар. Жеке табыс салығын төлеу және 

есептеу тәртібі. Жеке табыс салығы бойынша декларацияны ұсыну және құру тәртібі. 

25-тақрып. Резидент емес табысқа салық салу.  

Резидент және резидент емес туралы түсінік. Резидент емес тұрақты мекемесі. Қазақстан 

Республикасындағы резидент емес табы салығы Қазақстан Республикасында тұрақты 

мекеме арқылы қызмет асыратын резидент емес заңды тұлғалардың табысына салық салу. 

Резидент емес жеке тұлғаларға салық салу тәртібі. 

Халықаралық келісім - шарт бойынша арнайы жағдайлар. 

26-тақрып. Резидент емес табысқа салык салу, төлем көздеріне табыс салығын 

есептеуге өндіріс жағдайын шешу. 

Төлем көздеріне табыс салығын есептеуге өндіріс жағдайын шешу. Резидент емес 

тұрақты мекемесі. Қазақстан Республикасындағы резидент емес табыс салығы. 

27-тақрып. Арнаулы салық режимдері.  

Шағын және орта бизнес үшін арнаулы салық тәртібін орнатуды маңызы мен қажеттілігі. 

Арнаулы салық режимі: экономикалық мазмұны мен аумағы. ҚР шағын және орта бизнесті 

реттеу. Шағын және орта бизнес заңнамалық база. Арнаулы салық режимдерін қолдану 

ерекшеліктері Арнаулы салық режиміне кірмейтін қызмет түрлері.  

28-тақрып. Патент құнын, тіркелген жиынтық салықты, бірынғай жер салығын 

есептеу, декларацияны толтыру. 

Патент құнын, тіркелген жиынтық салықты, бірыңғай жер салығын есептеу, декларацияны 

толтыру. ҚР шағын және орта бизнесті реттеу. Шағын және орта бизнес заңнамалық база. 

29-тақрып. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу.  

Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу, арнайы төлемдерді қолдану салалары және 

экономикалық мазмұны. Жер   пайдаланушыларға арнайы төлемдер құру ерекшеліктері 

инвестициялық процестерді ынталандырудағы рөлі.  

 30-тақрып. Жер қойнауын пайдаланушылар төлемдерін есептеу, салық 

декларацияларын толтыру. 

Жер қойнауын пайдалану шартынын салық тәртібінің моделі. Салық сараптамасы. 

Бонустар, роялтилер, жоғарғы пайдаға салық, өнімді бөлу бойынша Қазақстан 



Республикасының үлесі, өнімді бөлу туралы келісім-шарт бойынша қызметін жүзеге 

асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі.  

31-тақрып.Алымдар.Төлемдер. Мемлекеттік баж салығы. 

Алымдардың ерекше сипаттамалары және мәні. ҚР жерінде қолданыстағы алымдар түрлері. 

Мемлекеттік тіркеулер алымы: заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, қозғалмайтын мүлік 

құқығы және онымен мәміле жасау, жоғарғы жиілік құрылымы жэне радиоэлектрондық 

құралдар, механикалық көлік құралдары мен прицептер, теңіз, өзен, және кіші көлемді 

судалар, азаматтық, әуе ссудалары, судна ипотекалары, дәрі құралдары, ҚР жерінде 

автокөлік құралымен өтуіне алымдар, аукциондық алымдар, жеке қызмет түрлерімен 

шұғылдану құқығына лицензиялық алымы, телевизиялық және радиохабарлау 

ұйымдарының радиожиілігі спектірін қолдану рұқсатын беру алымы. Төлешілер, алымды 

төлеу және есептеу тәртібі. Салық декларациясы. 

32-тақрып. Салық органдарында есепті ұйымдастыру.  

Салықтарды есептеу және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер. Салықтар түсіміне 

және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер есебін ұйымдастыру. Салық есебінің 

мақсаттары мен міндетгері. Салық есебін жүргізу тәртібі. Құжаттар, оның негізінде 

салықтар есебі және бюджетке төленетін басқа төлемдер жүргізіледі. Кітаптар мен 

карточкаларда дербес шоттарды жүргізу тәртібі: төлемдер және есептелген салықтар 

соммасының есебі, салықтан түскен түсімдер есебі, есеп айырысу мен қайтарулар есебі, 

дербес шоттар карточкаларына қорытынды жүргізу, дербес шоттарды тексеру.  

33-тақрып. Салықтың экономикалық мазмұны және маңызы. Салық салу 

негіздері.  

Қаржы ғылымдары бөлімінің арналған салықтар туралы ілімі. Салықтар мен салық салудың 

механизм мәнінің теориялық негізі-мемлекеттік қаржы туралы ілімі. Салықтарды үйрену 

қажеттілігі және оны ұйымдастыру. Салық және салық салуды оқып - үйрену барысындағы 

тарихи және логикалық әдістер маңызы. Салық салудың пайда болуы мен дамуы. «Салық 

және салық салу» оқу пәні ретінде, оның арнайы оқу курстары және жалпыкәсіптік пәндер 

мен байланысы. «Салық және салық салу» оқу пәнінің құрылымы, оның салық органдары 

үшін мамандарды даярлаудағы маңызы. 
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