Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
8-қосымша
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 10 сәуірдегі
№ 64 қаулысымен
бекітілді
Әкімшілік деректерді
жинау үшін арналған нысан
"Уәкілетті банк бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе)
соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет
көрсету туралы есеп"
Есепті кезең: ____ жылғы __________ тоқсан
Нысанның индексі: 11-ОБ
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: уәкілетті банк
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына 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
Уәкілетті банктің атауы _______________________________________________
1-кесте. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу
қағидаларының 32-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есеп
ұсынылған қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету
Реттік нөмірі
А

Кредитордың атауы
Б

Кредит валютасының атауы
В

кестенің жалғасы
Негізгі борыш
Есепті кезеңдегі операция,
Есепті
Есепті кезең
шарт валютасының мың бірлігі
кезең
соңындағы қалдық
Ұлғаюы
Азаюы
басындағы
қалдық,
олардың ішінде мыналар
олардың
Сомасы,
Баланст
шарт
есебінен
ішінде
шарт
Барлығ
ық
валютасын Барлығ қайта
қайта
валютасын
ы
ы
шоттың
капиталдандыры
ың мың
ұйымдасты ың мың
ұйымдаст
нөмірі
лған сыйақы
бірлігі
ру есебінен бірлігі
ыру
1
2
3
4
5
6
7
8

кестенің жалғасы
Сыйақы
Есепті кезеңдегі
Есепті кезең соңындағы
Есепті кезең
операция, шарт
қалдық
Кредиттің
басындағы валютасының мың бірлігі
Ескертпе
жай-күйі
қалдық, шарт
Сомасы, шарт Баланстық
валютасының
Есептелді
Төленді валютасының шоттың
мың бірлігі
мың бірлігі
нөмірі
9
10
11
12
13
14
15

2-кесте. Өзге де қаржылай қарыздарды игеру және оған қызмет көрсету
Алдыңғы кезеңдегі
Кредит
Кредитордың
Кредит
есептен
алынған
валютасының
атауы
сомасы
реттік нөмірі
атауы

А

Б

В

Г

Д
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кестенің жалғасы
Кредиттік келісімнің
(келісімшарттың) нөмірі
Ж

Іс-қимыл кезеңі
Игерудің
Өтеудің соңғы
басталған күні
мерзімінің күні
З
И

Кредитор елінің
атауы
К

кестенің жалғасы
Негізгі борыш
Есепті кезеңдегі операция, шарт валютасының мың
Есепті кезең
Есепті
бірлігі
соңындағы қалдық
кезең
Ұлғаюы
Азаюы
басындағы
Сомасы,
қалдық,
олардың ішінде мыналар
Баланст
олардың
шарт
шарт
есебінен
ық
ішінде валютасын
Барлығ
Барлығ
валютасын
шоттың
қайта
Қайта
ың
мың
ы
ы
Капиталдандыры
ың мың
нөмірі
ұйымдасты бірлігі
ұйымдаст
лған сыйақы
бірлігі
ру есебінен
ыру
1
2
3
4
5
6
7
8

кестенің жалғасы
Сыйақы
Есепті кезеңдегі
Есепті кезең соңындағы
Есепті кезең
операция, шарт
қалдық
Кредиттің
басындағы валютасының мың бірлігі
Ескертпе
жай-күйі
қалдық, шарт
Сомасы, шарт
Банк
валютасының
Есептелді
Төленді валютасының шотының
мың бірлігі
мың бірлігі
нөмірі
9
10
11
12
13
14
15

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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"Уәкілетті банк
бейрезиденттерден тартқан,
есепті кезеңнің басында және
(немесе) соңында өтелмеген
міндеттемелері бар қаржылай
қарыздарды игеру және оларға
қызмет көрсету туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша
"Уәкілетті банк бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе)
соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет
көрсету туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме "Уәкілетті банк бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің
басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды
игеру және оларға қызмет көрсету туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі талаптарды айқындайды.
2. Нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2018 жылғы 2
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңы 15-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.
3. Бейрезиденттерден уәкілетті банк тартқан қаржылай қарыздар бойынша нысанды
уәкілетті банк тоқсан сайын ұсынады.
4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер және орындаушы тегін, атын, әкесінің атын
(бар болса) көрсете отырып, қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру
5. Нысанда есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында уәкілетті банктің жүйесі
бойынша жалпы бейрезиденттердің алдында өтелмеген міндеттемелері бар әрбір қаржылай
қарыз бойынша ақпарат бөлек көрсетіледі.
6. 1-кестеде Қазақстан Республикасында Валюталық операцияларды мониторингтеу
қағидаларына 7-қосымшада
белгіленген
нысан
бойынша
уәкілетті банктің
бейрезиденттерден қаржылай қарыздарды тартуы шарттары туралы есеп ұсынған уәкілетті
банк қаржылай қарыздарды игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша мәліметтер
көрсетіледі.
7. 2-кестеде өзге қаржы қарыздарын игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету
бойынша мәліметтер көрсетіледі.
8. Сомасы шарт валютасының мың бірлігімен көрсетіледі.
9. 1-кестеде:
А-бағанда уәкілетті банк Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды
миниторингтеу қағидаларына 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бейрезиденттен
қаржылай қарыздарын тарту талаптары туралы есебінде Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі қаржылай қарызға беретін реттік нөмірі немесе Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары қолданысқа енгізілгенге дейін
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уәкілетті банкке бейрезиденттерден қаржылай қарызға берілген хабарлама туралы
куәліктің нөмірі көрсетіледі;
14-бағанда "қолданыстағы", "тараптар міндеттемелерін толық орындауы" тізімінен
есепті кезең соңында кредиттік келісімнің ахуалы көрсетіледі. Кредиттік келісім тараптар
міндеттемелерін, оның ішінде сыйақы немесе мерзімі өткен төлемдер бойынша
міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданыста деп саналады.
10. 2-кестеде Б-бағанда өткен кезеңде ұсынылған Нысаннан қаржылай қарыздың
реттік нөмірі көрсетіледі.
11. 1 және 2-кестелерде:
1-бағанда есепті кезеңнің басында өтелмеген, оның ішінде мерзімі өткен негізгі
борыш көрсетіледі;
2-бағанда есепті кезеңде кредит қаражатын алу, борышты қайта ұйымдастыру және
сыйақыны капиталдандыру есебінен негізгі борыштың ұлғаюы көрсетіледі;
3-бағанда талап ету құқығын берген (борышты ауыстырған) кезде қайта
ұйымдастыру есебінен борыштың ұлғаюы көрсетіледі;
4-бағанда сыйақыны капиталдандыру (сыйақыны негізгі борышқа жатқызу)
көрсетіледі;
5-бағанда есепті кезеңде негізгі борыштың, оның ішінде мерзімі өткен борыштың
өтеу және қайта ұйымдастыру есебінен азаюы көрсетіледі;
6-бағанда борыштың қайта ұйымдастыру есебінен азаюы көрсетіледі. Қайта
ұйымдастырудың негізгі түрлері мерзімінен бұрын өтеу, кешіру, талап етуді беру
(борышты ауыстыру), борышты капиталға қатысу құралдарына (қарыз алушының және
(немесе) үшінші тұлғалардың) ауыстыру, қарыз алушының жылжымайтын мүлігі және
өзге активтері, қарыз алушының борыштық бағалы қағаздары, тауарларды жеткізу және
қарыз алушының өзге борыштық міндеттемелері болып табылады;
7, 8-бағандарда есепті кезеңнің соңында өтелмеген, оның ішінде мерзімі өткен
негізгі борыш және борыштың қалдығы ескерілетін баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі;
9-бағанда есепті кезеңнің басында сыйақы бойынша, оның ішінде мерзімі өткен
берешек көрсетіледі;
10-бағанда есепті кезеңде есептелген сыйақы көрсетіледі;
11-бағанда есепті кезеңде сыйақының, оның ішінде мерзімі өткен сыйақының оған
ақы төлеу, қайта ұйымдастыру және капиталдандыру есебінен азаюы көрсетіледі;
12, 13-бағандарда есепті кезең соңындағы сыйақы бойынша, оның ішінде мерзімі
өткен берешек және осы берешек ескерілетін баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі.
12. 1-кестенің және 2-кестенің 15-бағанында қамтамасыз ету түрі және қамтамасыз
ету сомасы валюталар көрсетіле отырып, валютаның мың бірлігімен көрсетіледі (бар
болса). Қамтамасыз етудің бірнеше түрлері болған кезде қамтамасыз етудің барлық түрі
және қамтамасыз етудің жалпы нарықтық құны мың теңгемен көрсетіледі.
1-кестенің В-бағаны және 2-кестенің Г-бағаны "Валюталар мен қорларды белгілеуге
арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық
жіктеуішіне сәйкес толтырылады.
2-кестенің К-бағаны "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық
бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар.
1-бөлім. Елдер кодтары" ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 Қазақстан Республикасының
ұлттық жіктеуішіне сәйкес толтырылады.
13. 1 және 2-кестелерде арифметико-логикалық бақылау:
1-баған = өткен тоқсан үшін ұсынылған Нысанның 7-бағаны;
2-баған >= 3-баған + 4-баған;
5-баған >= 6-баған;
7-баған = 1-баған + 2-баған – 5-баған;
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9-баған = өткен тоқсан үшін ұсынылған Нысанның 12-бағаны;
12-баған = 9-баған + 10-баған – 11-баған.
14. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, Нысан ұсынылмайды.
15. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 33-тармағында белгіленген
ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

