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Бейнеу ауданы тұрғындары назарына!!

Жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларация (200.00 СЕН)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті өз пайдасына міндетті зейнетақы
жарналарын (МЗЖ) төлеу жөнінде азаматтық-құқықтық шарттар бойынша табыстар алатын жеке тұлғалардың
міндеттемелерінің бөлігіне «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына түзетулер енгізуге байланысты, мынаны хабарлайды.
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
1-бабының 28) тармақшасына сәйкес мiндеттi зейнетақы жарналарын, мiндеттi кәсіптік зейнетақы
жарналарын төлеу жөнiндегi агент (бұдан әрi – агент) – Қазақстан Республикасында қызметiн шетелдiк
заңды тұлғалардың тұрақты мекемесi, филиалдары, өкілдіктері арқылы жүзеге асыратын шетелдiк заңды
тұлғаларды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртiппен мiндеттi
зейнетақы жарналарын, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарын есептейтiн, ұстап қалатын (есебіне жазатын)
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударатын жеке немесе заңды тұлға.
Заңның 29-бабының 1-тармағында Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгiленбесе,
агенттер міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының есептелген, ұстап
қалынған (есебіне жазылған) сомалары жөнiндегі мәліметтерді көрсететін жеке табыс салығы мен әлеуметтік
салық бойынша декларацияны Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген мерзімде тоқсан
сайын тапсыратындығы белгіленген.
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің
(Салық кодексі) 355-бабының 1-тармағына сәйкес жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша
декларацияны салық агенті тұрған жердегі салық органдарына есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 15-күнінен
кешіктірмей:
салық агенттері, оның ішінде тіркелген шегерімді пайдалана отырып арнаулы салық режимін қолданатын салық
агенттері;
әлеуметтік төлем агенттері немесе төлеушілер, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз
пайдасына тапсырады.
Осылайша, есепті тоқсан үшін кейінгі екінші айдың 15-күнінен кешіктірмей тоқсан сайын міндетті зейнетақы
жарналарының, есептелген (есебіне жазылған) сомалары жөнiндегі мәліметтерді көрсете отырып, «Салық
есептілігі нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 12 ақпандағы №
166 бұйрығымен бекітілген жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларацияны (200.00 СЕН)
азаматтық-құқықтық шарттар бойынша табыстар алатын жеке тұлғалар өздігінен тапсыруы тиіс.
Көрсетілген салық төлеушілер 200.00 СЕН толтыру кезінде «Салық төлеушілердің санаты» 6 жолда:
«Өз пайдасына аударуға жататын міндетті зейнетақы жарналарының сомасы» 200.00.004;
«Өз пайдасына мәлімделетін табыс» 200.01.009 белгі қоймайтындығына және жолды толтырмайтындығына
назар аударамыз.
Бейнеу ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы.
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