Шағын және орта кәсіпкерлік
Кәсіпкерлік кодексі шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне шаруашылық жүргізуші
субъектілерінің қатысты өлшемшартын анықтайды және кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін
реттейді.
Заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны бір жүз
адамнан аспайтын және жылдық орташа кірісі республикалық бюджет туралы заңда
белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік
көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын
заңды тұлғалар шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.

Кәсіпкерлікті жүзеге асыратын, осы баптың 3 және 6-тармақтарына сәйкес шағын және ірі
кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар орта кәсіпкерлік
субъектілері болып табылады.

Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза кіріс алуға бағытталған, жеке
тұлғалардың өздерiнiң меншiгiне негiзделген және жеке тұлғалар атынан, олардың тәуекел
етуімен және мүлiктiк жауапкершiлiгiмен жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметi
дара кәсіпкерлік болып табылады.

Тұлғалардың дара кәсiпкерлiктi жүзеге асыруы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi ауыл
шаруашылығы өнiмiн өндiру үшін пайдалануға, сондай-ақ осы өнiмдi қайта өңдеумен және
өткiзумен тығыз байланысты еңбек бiрлестiгi шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.

Мемлекеттік статистика мақсаттары үшін жұмыскерлердің жылдық орташа санының өлшемшарты ғана пайдаланылады. (24 бап. 2-тармақ)
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2. ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер
комитетінің әкімшілік деректері

2017 жылғы 20 қыркүйектегі №130 бұйрығымен бекітілген Шағын және орта кәсіпкерлік көрсеткіштерін есептеу әдістемесі
2

Тіркелген субъектілер саны, бірлік /
Жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

ШОК субъектілер қызмет көрсеткіштерінің
құрылымы

2019 жылғы 1 сәуірге
ШОК-та жұмыспен
қамтылғандар саны
127,7 мың адам

Облыс бойынша

2019 жылғы қаңтар-сәуірдегі
өнім (тауар, қызмет
көрсетулер) шығарылымы
765 158 млн.теңге

722 013 млн.теңге

63,3 мың адам
шағын және орта кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар

41 581 млн.теңге

60,6 мың адам
дара кәсіпкерлер

3,8 мың адам

1 564 млн. теңге
шаруа (фермер) қожалықтары

