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Тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ендіруге өтпелі кезең ұзартылды 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 

кірістер комитеті тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ендіруге өтпелі 

кезеңнің ұзартылғаны туралы хабарлайды. НҚА жобасында био отыннан 

басқа тауарларға ТІЖҚ ресімдеудің басталу уақыты – 2020 жылдың 1 

шілдесінен басталатыны қарастырылған. 

 

2017 жылғы Салық кодексімен тауарларға арналған ілеспе жүкқұжат 

(ТІЖҚ) рәсімдеудің талаптары бекітілген. Сонымен қатар, ТІЖҚ 2019 жылы 

29 желтоқсандағы№1424 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

бірінші орынбасарының бұйрығымен био отын бойынша – 2020 жылғы 1 

қаңтардан бастап, ТІЖҚ ресімдеу жөніндегі міндет қолданылатын тауарлар 

тізбесіне (ТІЖҚ бойынша тізбе) енгізілген қалған тауарлар бойынша – 2020 

жылғы 1 сәуірден бастап бекітілген. 

Сонымен қатар, салық төлеушілердің ТІЖҚ енгізуге өтпелі кезеңді 

ұзарту қажеттігі туралы өтініштеріне байланысты, cондай-ақ Қазақстан 

ішінде өз контрагенттерімен, тасымалдаушылармен, Еуразиялық 

экономикалық одақ жеткізушілерімен өзара қарым-қатынасты қайта құру 

үшін уақыт кезеңінің қажеттілігін назарға ала отырып, ТІЖҚ көшу бойынша 

міндет қолданылатын тауарлар тізбесіне өзгерістер енгізу бойынша ҚР ҚМ 

бұйрығының жобасы дайындалды. 

Аталған ҚР ҚМ бұйрық жобасында 2020 жылы 1 шілдеден бастап 

тауарларға арналған ілеспе құжат рәсімдеудің басталуы белгіленген.  

Бұйрық жобасы Legalacts ресурсына орналастырылып, Атамекен 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасына және де Сараптамалық, Қоғамдық кеңестерге 

келісуге жіберілген. 

МКК бизнес-қауымдастықтан бұйрық жобасы бойынша өз 

ұстанымдарын ұсынуды жеделдетуді сұрайды. 

Ал салық төлеушілер ТІЖҚ енгізуге дайындық іс-шараларын жүргізуді 

жандандыруы қажет. Әсіресе, салық төлеушілердің есеп жүйелерін ТІЖҚ 

ресімдеуге техникалық бейімдеу маңызды. 

Өз тарапынан Комитет кеңестік көмек көрсету және салық 

төлеушілерді ТІЖҚ бойынша бизнес-процестерге оқыту мақсатында тестілік 

ортаны дайындады. Әрбір салық төлеуші Комитеттің порталында 

"Электрондық шот-фактуралар" бөлімінде орналасқан тестілік стендті тегін 

пайдалана алады. 



 
Осы бөлімде салық төлеушінің есепке алу жүйелерін пысықтау үшін 

әзірлеушінің жиынтығы, ТІЖҚ құрылымының Техникалық сипаттамасы, 

ЭШФ АЖ пайдаланушының нұсқаулығы орналастырылған және ТІЖҚ 

нысанын қадам-қадам бойынша толтыруды түсіндіретін ақпараттар 

орналасқан.   

Бұдан басқа, әрбір аумақтық мемлекеттік кірістер департаменттерінде  

ТІЖҚ енгізу бойынша салық төлеушілердің пилоттық топтары құрылуда. 

 

 

Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрлігі 

Мемлекеттік кірістер комитетінің 

Баспасөз қызметі 

8 (7172) 71 85 56, 

71 71 16, 70 99 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
21 марта  2020 г.          г.Нур-Султан 

Продлен переходной период к внедрению сопроводительных накладных 

на товары 

 

Комитет государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан сообщает о продлении переходного периода к 

внедрению сопроводительных накладных на товары, проектом НПА 

предусмотрена дата начала оформления СНТ на товары, кроме 

биотоплива, – с 1 июля 2020 года.  

 

Требования по оформлению сопроводительных накладных на товары 

(СНТ) установлены Налоговым кодексом от 2017 года. При этом сроки ввода 

СНТ определены Приказом Первого заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №1424 по биотопливу – с 1 

января 2020 года, по остальным товарам, включенным в Перечень товаров, 

на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ (Перечень по 

СНТ) – с 1 апреля 2020 года. 

Вместе с тем, в  связи с обращениями налогоплательщиков о 

необходимости продления переходного периода к внедрению СНТ, а также 

принимая во внимание необходимость периода времени для перенастройки 

взаимоотношений налогоплательщиков со своими контрагентами, 

перевозчиками, поставщиками из ЕАЭС, а также внутри Казахстана, 

подготовлен проект Приказа МФ РК по внесению изменений в Перечень по 

СНТ (Проект Приказа МФ РК). 

Данным проектом Приказа МФ РК устанавливается дата начала 

оформления сопроводительных накладных на товары – с 1 июля 2020 года.  

Проект Приказа МФ РК размещен на Legalacts, а также направлен на 

согласование в НПП Атамекен, а также членам Экспертного и 

Общественного советов. 

КГД просит бизнес-сообщество ускорить представление своей 

позиции по проекту Приказа МФ РК. 

Налогоплательщикам же необходимо активизировать проведение 

подготовительных мероприятий к внедрению СНТ. Особенно важна 

техническая адаптация учетных систем налогоплательщиков к 

оформлению СНТ.  

Со своей стороны, в целях оказания консультативной помощи и 

обучения налогоплательщиков бизнес-процессам по СНТ Комитет 

государственных доходов подготовил тестовую среду, которую каждый 

налогоплательщик может использовать бесплатно, перейдя по ссылке, 

указанной на сайте КГД в разделе «Электронные счета-фактуры». 



 
В этом же разделе размещены Комплект разработчика для доработки 

учетных систем налогоплательщика, Техническое описание структуры СНТ, 

Руководство пользователя ИС ЭСФ, которое в том числе содержит 

пошаговое заполнение формы СНТ. 

Кроме того, в каждом территориальном ДГД образовываются пилотные 

группы налогоплательщиков по внедрению СНТ. 

 

 

Пресс-служба 

Комитета государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан 

Контактные данные: 8 (7172) 71 85 56, 

71 71 16, 70 99 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


