Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
4-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 10 сәуірдегі
№ 64 қаулысымен
бекітілді
Әкімшілік деректерді
жинау үшін арналған нысан
"Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп"
Есепті кезең: ____ жылғы __________ тоқсан
Нысанның индексі: ПР-И/Г-4
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: резидент
Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық
филиалына ұсынылады
Әкімшілік деректерге арналған нысан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне (қоса алғанда) дейін
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Нысан
Резидент________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды тұлғаның атауы)
Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес сәйкестендіру нөмірі ____________________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептік нөмірі ___________________
мың Америка Құрама Штаттарының
(бұдан әрі – АҚШ) доллары

Жолдар
коды

Көрсеткіштердің атауы

Инвестордың атауы, тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

А
Б
1
2
1-бөлік. Инвесторлардың инвестициялау объектісінің капиталына қатысуы
10

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған құн

20

Есепті кезеңде өзгеруі (+ұлғаю/-азаю) ((21) + (22)
+ (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30)
+ (31) + (32) + (33) + (34) + (35))
оның ішінде мыналардың есебінен:

21

ақша түсiмi (+)/ алу (-)

22

жабдықтың, тауардың және өзге мүлiктiң түсуi
(+)/алынуы (-)

23

материалдық емес активтердiң түсуi (+)/алынуы (-)

24
25

26

27
28
29
30
31

коммерциялық кредиттер және қаржы қарыздары
бойынша берешек есебінен жарғылық капиталдың
ұлғаюы (+)/азаюы(-)
жарғылық
капиталға
дивидендтер
есептеу
(дивидендтердi акциялармен төлеу) (+)
өткен жылдардың бөлінбеген кірісі есебінен
жарғылық капиталдың, резервтік капиталдың
немесе капиталдың басқа баптарының +ұлғаюы/азаюы
жылжымайтын мүлікті енгізу(+)/алуы (-)
бейрезидент-эмитенттердің бағалы қағаздарын
(вексельді қоса) енгізу (+)/ алу (-)
резидент эмитенттердің бағалы қағаздарын енгізу
(+)/алу (-)
жаңа есептік нөмірді алмай қатысу үлесін сатып
алу (+)/сату (-)
жаңа есептік нөмір алу (+)/(-)

…

3

32

бағамдық айырма (+)/(-)

33

баға өзгерістері (+)/(-)

34
35
35а

35б

39
40

инвестициялау объектісін жою кезінде есептен
шығару (-)
басқалар
(толық
жазу),
оның ішінде:
cыйға тартылғандар (+)/(-)
инвестициялау объектісін үшінші тұлғадан сатып
алу (+)/үшінші тұлғаға сату (-) кезінде инвесторға
инвестициялау объектісіне меншік құқығының
ауысуы
Есепті кезеңнің соңындағы жинақталған құн (10) +
(20)
Инвестордың
есепті
кезеңнің
соңындағы
жарғылық капиталға үлесі, %

41

Есепті кезеңде жарияланған дивидендтер

50

Есепті
кезең
үшін
төленген
(алынған)
дивидендтер, төленген (төлеуге жататын) салықты
қоса:
(51)+(52)+(53), оның ішінде

51

ақша түрінде

52

акциялар түрінде (қатысу үлесімен)

53

өзге (толық жазу)

Төлем көзінен ұсталатын инвестордың табысынан
54 табыс салығын төлеу бойынша есепті кезеңнің
аяғындағы берешек
Инвестициялау объектісінің акцияларды, қатысу үлестерін сатып алу (сату) бойынша есеп
айырысулары туралы ақпарат
2 бөлік. Резиденттің бейрезидентке қоятын талаптары
Есепті кезеңнің басындағы бейрезиденттің
60
резидент алдындағы берешегі
Есепті кезеңде берешектің ұлғаюы (резиденттің
алдын ала ақы төлеуі, төлемді кейінге қалдыра
61
отырып инвестициялау объектісіне меншік
құқығын бейрезидентке беру)
Есепті кезеңде берешекті өтеу (инвестициялау
62 объектісіне меншік құқығының резидентке өтуі,
бейрезиденттің ақы төлеуі)
63 Есепті кезеңдегі берешек бойынша басқа да
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өзгерістер (толық жазу)
Есепті кезеңнің
аяғындағы
бейрезиденттің
64
резидент алдындағы берешегі
3 бөлік. Резиденттің бейрезидент алдындағы міндеттемелері
Есепті
кезеңнің
басындағы
резиденттің
70
бейрезидент алдындағы берешегі
Есепті
кезеңде
берешектің
ұлғаюы
(бейрезиденттің алдын ала ақы төлеуі, төлем
71
мерзімін кейінге қалдыра отырып инвестициялау
объектісіне меншік құқығын резидентке беру)
Есепті кезеңде берешекті өтеу (бейрезидентке
72 меншік құқығының инвестициялау объектісіне
өтуі, резиденттің ақы төлеуі)
Есепті кезеңдегі берешек бойынша басқа да
73
өзгерістер (толық жазу)
Есепті
кезеңнің
аяғындағы
резиденттің
74
бейрезидент алдындағы берешегі
Ескертпе:____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Басшы (Бас бухгалтер)
________________ _________ __________________________________
(лауазымы) (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
Орындаушы _________ ____________________ телефоны______________
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
20__ жылғы "____" ___________
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"Инвестициялау объектісінің
капиталына қатысу туралы
есеп" әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанға
қосымша
"Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме "Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 2
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді.
3. Қазақстан Республикасының резиденттері Нысанды есептік нөмірі берілген
инвестициялау объектісінің капиталына қатысудың валюталық шарттары бойынша
ұсынады.
4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер (заңды тұлғалар үшін) және орындаушы
тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсетіп, қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру
5. Нысанды толтыру мақсатында мына ұғымдар пайдаланылады:
1) инвестициялау объектісі – акциялары, қатысу үлестері, пайлары сатып алынатын
(сатып алынған) заңды тұлға, инвестициялық пай қоры, сондай-ақ мүлігіне мүліктік жарна
енгізілетін (енгізілген) заңды тұлға, жай серіктестік, консорциум. Депозитарлық
қолхаттармен операциялар жүргізілген жағдайда, базалық активі болып табылатын бағалы
қағаздың эмитенті инвестициялау объектісі болып табылады;
2) инвестор – инвестициялау объектісіне меншік құқығы өтетін (өткен) жеке немесе
заңды тұлға.
6. Нысан жарғылық капиталға (акцияларымен, қатысу үлестерімен, пайларымен),
жарғылық капиталға қарағанда өзге капиталға қатысу операциялары бойынша ұсынылады.
Резиденттің инвестициялаудың бір объектісінің капиталына қатысу операциялары
бойынша алған бірнеше есептік нөмірлер бойынша бір Нысанды ұсынуына рұқсат етіледі.
Бұл жағдайда Нысан ұсынылатын барлық тіркеу нөмірлерінің нөмірлері көрсетіледі.
7. Егер резидент заңды тұлға оның капиталына қатысу операциялары бойынша
берілген тіркеу нөмірлерін алса, онда 1, 2-бағандарда және одан әрі 1-бөлікте жеке
тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), әрбір бейрезиденттің заңды тұлғасының атауы
және оның резиденттің капиталына қатысуы туралы ақпарат көрсетіледі.
Егер резидент берілген есептік нөмірлерді бейрезиденттің капиталына қатысу
операциялары бойынша басқа резиденттермен бірлесе отырып алса, онда 1, 2-бағандарда
және одан әрі 1-бөлікте жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), әрбір
резиденттің заңды тұлғасының атауы және оның бейрезиденттің капиталына қатысуы
туралы ақпарат көрсетіледі.
Егер резидент берілген есептік нөмірлерді бейрезиденттен резидент үшінші
тұлғаның акцияларын, капиталға қатысу үлестерін сатып алу (бейрезидентке сату)
операциялары бойынша алған болса, онда 1-бөлік толтырылмайды.
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8. Сома мың АҚШ долларымен көрсетіледі.
Есепті кезеңдегі операциялар олардың нақты құны бойынша көрсетіледі. Өзге
валюталармен көрсетiлген сомаларды тиiсiнше операциялар жүргiзiлген күнгi немесе
есептi кезеңнiң аяғындағы валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып,
АҚШ долларына аударылады. Туындаған бағам айырмасы кодтары 32, 63 және 73-жолдар
бойынша көрсетіледі.
Есепті кезеңнің басындағы қалдық (кодтары 10, 60 және 70-жолдар) әрбір баған
бойынша есепті кезеңнің алдындағы кезеңнің соңындағы қалдыққа (тиісінше кодтары 39,
64 және 74-жолдар) тең.
9. Есепті кезеңдегі инвестициялау объектісінің капиталы құнының ұлғаюы (+)
белгісімен, капитал құнының азаюы (-) белгісімен көрсетіледі.
Коды
31-жол
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
Банкі
Қазақстан
Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 15-тармағына
сәйкес бұрын берілген тіркеу нөмірінің орнына тіркеу нөмірін берген кезде толтырылады.
Коды 35б жол бойынша үшінші тұлғалардан инвестициялау объектісін сатып алған
(үшінші тұлғаларға сатқан), оның ішінде бөліп төлеумен сатып алған жағдайда, инвесторға
(инвесторларға) инвестициялау объектісіне меншік құқығын нақты беру көрсетіледі.
Ақшаны қайтару (төлемді орындаусыз қайтару) коды 35-жолда көрсетіледі.
10. Коды 41-жол бойынша есепті кезеңде хабарланған дивидендтер, төлем көзінен
осы дивидендтерден ұсталатын салықты қоса алғанда, көрсетіледі.
Кодтары 51, 52, 53-жолдар бойынша төлем көзінен ұсталатын және есепті кезеңде
нақты төленген салық сомасымен есепті кезеңде инвесторларға нақты төленген
дивидендтер көрсетіледі. Бұл ретте есепті кезеңде төленген салық есепті кезеңнен бұрын
жарияланған дивидендтерге жатуы мүмкін.
Есепті кезеңде дивидендтерді төлеусіз салықты ғана төлеген кезде салықты төлеу
тиісті кодтары 51, 52, 53-жолдарда көрсетілуі тиіс.
Салық бойынша берешек коды 54-жол бойынша көрсетіледі.
11. Кодтары 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74-жолдар инвестор алдын ала төлем
немесе төлемді кейінгі қалдырумен үшінші тұлғадан акцияларды, инвестициялау
объектісінің қатысу үлестерін сатып алған (үшінші тұлғаға сатқан) кезде толтырылады.
Резидентте бейрезидентке талаптар туындаған кезде 2-бөлік толтырылады. Резидентте
бейрезидент алдында міндеттемелер туындаған кезде 3-бөлік толтырылады.
12. Кодтары 35, 63, 73-жолдарды толтыру Нысанға ескертпеде толық жазылуы талап
етеді.
13. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәнмен ұсынылады.
14. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 24-тармағында белгіленген
ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

