Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2018 жылғы 23 мамырдағы
№ 203 бұйрығына 1-қосымша
Нысан

Сатып алынған тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ олардағы
жергілікті қамту көлемі туралы есеп
Индекс: ТЖКҚ-1
Жиілігі: тоқсан сайын
Ұсынатын тұлғалар аясы: көмірсутектер және уран өндіру жөніндегі жер қойнауын
пайдаланушылар
Қайда ұсынылады: көмірсутектер және уран өндіру жөніндегі уәкілетті орган
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей
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Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
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ТЖКҚ - тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер
ӨСЖ - өнімнің статистикалық жіктеуіші
ҚҚС - қосылған құн салығы
БСН - бизнес сәйкестендіру нөмірі
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі
Нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанның қосымшасында келтірілген.
Сатып алынған тауарлар,
жұмыстар және қызметтер,
сондай-ақ олардағы
жергілікті қамтудың көлемі
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
"Сатып алынған тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ
олардағы жергілікті қамту көлемі туралы есеп"
1. 1-бағанда жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде
пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізілімімен берілген сатып алу коды
көрсетіледі.
Осы бағанды жер қойнауын пайдалану құқығына ие, акцияларының (жарғылық
капиталындағы қатысу үлесі) елу және одан көп пайызы тікелей немесе жанама ұлттық басқарушы
холдингке (бұдан әрі – Қор) тиесілі заңды тұлғалар толтырмайды;
2. 2-бағанда тауар, жұмыс немесе қызмет сатып алынған шарттың нөмірі көрсетіледі;
3. 3-бағанда тауарларды, жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәсілін
көрсетеді:
1) Сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер, сондай-ақ олардағы жергілікті
қамтудың көлемі туралы есептің нысанына косымшаның 1-кестесіне сәйкес, "Жер қойнауы және
жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы
Кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді
сатып алатын жер қойнауын пайдаланушылар;
2) Сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер, сондай-ақ олардағы жергілікті
қамтудың көлемі туралы есептің нысанына косымшаның 2-кестесіне сәйкес, жер қойнауын
пайдалану құқығына ие, акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесі) елу және одан
көп пайызы тікелей немесе жанама Қорға тиесілі заңды тұлғалар;
4. 4-бағанда Сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ
олардағы жергілікті қамтудың көлемі туралы есептің нысанына қосымшаның 3-кестесіне сәйкес
сатып алу нысанасының коды көрсетіледі;
5. 5-бағанда шарттың жасалған күні (күні, айы, жылы) көрсетіледі;
6. 6-бағанда шарт қолданысының аяқталу күні (күні, айы, жылы) көрсетіледі;
7. 7-бағанда ҚҚС есепке алмағанда шарттың жалпы сомасы мың теңгемен (жүздік үлесімен
бөлшек сан) көрсетіледі;
8. 8-бағанда Ұйымдық-құқықтық шаруашылық жүргізу нысандарының жіктеуішіне сәйкес
тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер жеткізушісінің ұйымдық-құқықтық нысаны
көрсетіледі. Егер жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жағдайда,
баған толтырылмайды;
9. 9-бағанда елдердің Мемлекетаралық жіктеуішіне сәйкес тауарлар, жұмыстар немесе
көрсетілетін қызметтер жеткізушісінің елі көрсетіледі. Егер жеткізуші Қазақстан Республикасының
резиденті болып табылған жағдайда, Қазақстан Республикасының коды көрсетіледі;
10. 10-бағанда жеткізушінің атауы көрсетіледі. Егер жеткізуші Қазақстан Республикасының
резиденті болып табылған жағдайда, заңды тұлғаны тіркеу туралы анықтамаға сәйкес (заңды
тұлғалар үшін) және жеке кәсіпкерді тіркеу туралы куәлікке сәйкес (жеке тұлғалар үшін) атауы
көрсетіледі;

11. 11-бағанда тауар, жұмыс немесе қызмет жеткізушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі. Егер тауар, жұмыс немесе қызмет жеткізушісі
Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жағдайда, баған толтырылмайды;
12. 12-бағанда тауар, жұмыс немесе қызмет жеткізушісінің нақты орналасқан жерінің
мекенжайы көрсетіледі: елді мекен, көше, үй, кеңсе;
13. 13-бағанда осы шарттың шеңберінде сатып алынатын Өнімнің (тауарлар мен
қызметтердің) модельдік статистикалық жіктеуішіне сәйкес тауардың, жұмыстың немесе қызметтің
10 символ деңгейіндегі коды көрсетіледі;
14. 14-бағанда сатып алынған тауардың немесе жұмыстың немесе қызметтің атауы және
қысқаша (қосымша) сипаттамасы (техникалық шарттары, қасиеттері және сипаттамалары)
көрсетіледі;
15. 15-бағанда Өлшем бірліктері мен шоттың мемлекетаралық жіктеуішіне сәйкес тауардың
өлшем бірлігі көрсетіледі. Баған жұмыстар, қызметтер бойынша толтырылмайды;
16. 16-бағанда тауардың көрсетілген өлшем бірлігіне сәйкес тауардың заттай түрдегі сатып алу
көлемі көрсетіледі. Баған жұмыстар мен қызметтер бойынша толтырылмайды;
17. 17-бағанда қосылған құн салығын есепке алмағанда құндық мәндегі сатып алудың нақты
көлемі мың теңгемен (жүздік үлесімен бөлшек сан) көрсетіледі;
18. 18-бағанда жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың нөмірі көрсетіледі;
1) Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшартқа ие жер қойнауын пайдаланушылар жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттың мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірін көрсетеді;
2) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарты Кодекс қолданысқа енгізілген күннен
бастап жасалған жер қойнауын пайдаланушылар жер қойнауын пайдалануға арналған
келісімшарттың нөмірін көрсетеді;
19. 19-бағанда "СТ-КZ" нысанында тауардың шығу тегі туралы сертификат берілген тауарды
өндірушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Жергілікті жерде
шығарылған тауарлар үшін баған толтырылуға міндетті;
20. 20-бағанда "СТ-КZ" нысанында тауардың шығу тегі туралы сертификаттың нөмірі
көрсетіледі. Жергілікті жерде шығарылған тауарлар үшін баған толтырылуға міндетті;
21. 21-бағанда "СТ-КZ" нысанында тауардың шығу тегі туралы сертификаттың берілген күні
көрсетіледі. Жергілікті жерде шығарылған тауарлар үшін баған толтырылуға міндетті;
22. 22-бағанда "СТ-КZ" нысанында тауардың шығу тегі туралы сертификатта көрсетілген
тауардағы жергілікті қамту көрсетіледі, пайызбен. Жергілікті жерде шығарылған тауарлар үшін
баған толтырылуға міңдетті;
23. 23-бағанда қосалқы мердігерліктің барлық деңгейлерін, сондай-ақ осы жұмысты
(қызметті) орындау үшін сатып алынған барлық тауарларды ескере отырып, Кодекстің 28бабының 2-тармағына сәйкес индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау
саласындағы уәкілетті орган бекітетін Ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді
сатып алуы кезінде жергілікті қамтуды есептеудің бірыңғай әдістемесіне сәйкес жұмыстардағы
(қызметтегі) жергілікті қамту көрсетіледі, пайызбен (жүздік үлестерге дейін).
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Ескертпе: * Кодекстің 131-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4 тармақшаларында және 179бабы 1-тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында көрсетілген тәсілдерді қолданбай;
** "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" 2012 жылғы 1 ақпандағы Қазақстан Республикасы
Заңының 19-бабының 2-тармағына сәйкес Ұлттық әл-ауқат қорының директорлар кеңесі бекітетін
Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары.

