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Уәкілетті банктің бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН)
_____________________________________________________________
1. Валюталық шарттың деректемелері
Валюталық шарттың есептік
Валюталық шарттың нөмірі
Валюталық шарттың күні
нөмірі
1.1
1.2
1.3

кестенің жалғасы
2. Төлем құжаты бойынша ақша жөнелтуші
Атауы немесе тегі,
Экономика
БСН, жеке сәйкестендіру
Резиденттілік
аты, әкесінің аты (бар
Елдің коды
секторының
нөмірі (бұдан әрі - ЖСН)
белгісі
болса)
коды
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

кестенің жалғасы
3. Төлем құжаты бойынша бенефициар
Атауы немесе тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

БСН, ЖСН

Елдің коды

Резиденттілік
белгісі

3.1

3.2

3.3

3.4

Экономика
секторының
коды
3.5

кестенің жалғасы
4. Валюталық операция туралы ақпарат
Ақша
Төлем Валютаны
Ақша
Валюталық
Төлем
Төлем
шығаруға
Күн
белгіле
ң мың
аударымының
операцияны
валютасыны белгіс
байланысты
і
у коды бірлікпен
ішкікорпоративті
ң коды
ң коды
і
операцияны
(ТБК)
сомасы
к белгісі
ң белгісі
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
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кестенің жалғасы
5. Валюталық операция бойынша контрагенттің ұйымы (банк) туралы ақпарат
Ұйымның (банктің) сәйкестендіру коды
Атауы
Елдің коды
(БСК)
5.1
5.2
5.3

кестенің жалғасы
6. Валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші
Атауы немесе тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

БСН,
ЖСН

Елдің коды

Резиденттілік
белгісі

6.1

6.2

6.3

6.4

Экономика
секторының
коды
6.5

кестенің жалғасы
7. Валюталық шарт бойынша ақша алушы
Атауы немесе тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

БСН,
ЖСН

Елдің коды

Резиденттілік
белгісі

7.1

7.2

7.3

7.4

Экономика
секторының
коды
7.5

кестенің жалғасы
8. Ескертпе

Атауы ______________________ Мекенжайы ____________________
Телефоны __________________________________________________
Электрондық поштаның мекенжайы ___________________________
Орындаушы ________________________________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Басшы немесе оның міндетін атқаратын адам
___________________________________________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Күні 20__ жылғы "___" _____________

_____________
қолы, телефоны
______________
қолы, телефоны
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"Жүргізілген валюталық
операциялар туралы есеп"
нысанына қосымша
Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп
әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – ПР – 9, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме "Жүргізілген валюталық операциялар 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 (бұдан әрі – Валюталық реттеу және
валюталық бақылау туралы заң) 5-бабы 6-тармағына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды уәкілетті банк ай сайын ұсынады және өзі жүргізген валюталық
операциялар, оның ішінде клиенттің тапсырмасы бойынша сомасы 50 000 (елу мың) АҚШ
долларына баламасы тең немесе одан асатын валюталық операциялар туралы ақпаратты,
сондай-ақ клиенттің тапсырмасы бойынша сомасына қарамастан шетел валютасын сатып
алу және сату туралы ақпаратты қамтиды.
4. Нысанға басшы немесе бас бухгалтер және орындаушы тегін, атын, әкесінің атын
(бар болса) көрсете отырып, қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру
5. Нысан, клиенттің тапсырмасы бойынша сомасына қарамастан есепке енгізілетін
шетел валютасын сатып алу және сату бойынша валюталық операцияларды қоспағанда,
есепті кезеңде сомасы 50 000 (елу мың) Америка Құрама Штаттары долларына баламасы
тең немесе одан асатын валюталық операциялар бойынша ақпаратты қамтиды.
6. Нысанға "Астана" халықаралық қаржы орталығы қатысушыларының, оның
аумағында жасалатын валюталық операциялар бойынша, сондай-ақ қолма-қол шетел
валютасын айырбастау пунктері арқылы сатып алу (сату) бойынша ақпарат кірмейді.
7. Валюталық операциялар Нысанда:
клиенттердің тапсырмалары бойынша (оның ішінде төлем карточкаларын қолдана
отырып жүзеге асырылған) төлемдер және (немесе) ақша аударымдары – клиенттің
уәкілетті банктегі банктік шотына ақша есептеу (клиенттің уәкілетті банктегі банктік
шотынан ақша есептен шығару) күні;
уәкілетті банктің меншікті төлемдері және (немесе) ақша аударымдары бойынша –
уәкілетті банктің корреспонденттік шотына ақша есептеу (уәкілетті банктің
корреспонденттік шотынан ақша есептен шығару) күні;
басқа валюталық операциялар бойынша – операциялар жасау күні көрсетіледі.
Төлем карточкаларын пайдалана отырып жүзеге асырылған валюталық операциялар
бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша ақпаратты уәкілетті банк
резиденттен немесе бейрезиденттен осындай төлемдер және (немесе) ақша аударымдары
туралы ақпаратты алуына қарай түзетеді.
8. Нысанның 1, 6 және 7-бөліктері валюталық шарт негізінде валюталық
операциялар жүргізілген жағдайда толтырылады.
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9. Нысанның 1-бөлігінде валюталық шарттың деректемелері көрсетіледі. 1.3-баған
валюталық шартқа есептік нөмір берілсе толтырылады.
10. Нысанның 2 және 3-бөліктерінде төлем құжатына сәйкес ақша жөнелтуші және
бенефициар туралы ақпарат көрсетіледі.
2.3, 3.3-бағандарда ақша жөнелтушінің, бенефициардың тіркелген елінің (заңды
тұлға, заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) үшін) немесе тұрақты тұратын елінің (Қазақстан
Республикасының немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген азаматтығы
немесе құқығы негізінде жеке тұлға үшін) "Елдердің атауларын және олардың әкімшілікаумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ҚР
ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес екі
әріптік коды толтырылады.
2.4, 2.5, 3.4, 3.5-бағандар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 14365 тіркелген "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу
кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика
секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына (бұдан әрі –
Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидалары) сәйкес
толтырылады.
Жеке тұлғаның банктік шотына үшінші тұлға қолма-қол ақша енгізген жағдайларды
қоспағанда, банктік шоттан қолма-қол ақша салған (алған) кезде Нысанның 2 және 3
бөліктерінде шоттың иесі туралы ақпарат толтырылады. Жеке тұлғаның банктік шотына
үшінші тұлға қолма-қол ақша салғанда 2-бөлігінде ақша енгізетін тұлға туралы, 3бөлігінде шоттың иесі туралы ақпарат толтырылады.
Уәкілетті банк шетел валютасын, чектерді, вексельдерді, басқа төлем құжаттарын
немесе өзге валюталық құндылықтарды сатқан кезде Нысанның 2-бөлігінде уәкілетті банк
туралы, Нысанның 3-бөлігінде сатып алушы клиент туралы ақпарат көрсетіледі. Уәкілетті
банк шетел валютасын, чектерді, вексельдерді, басқа төлем құжаттарын немесе өзге
валюталық құндылықтарды сатып алған кезде Нысанның 2-бөлігінде сатушы клиент
туралы ақпарат, Нысанның 3-бөлігінде уәкілетті банк туралы ақпарат көрсетіледі.
11. Нысанның 4-бөлігінде валюталық операция туралы ақпарат көрсетіледі.
4.2-баған Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18512
болып тіркелген "Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру
қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019
жылғы 30 наурыздағы № 40 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес толтырылады.
4.3-баған Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану
қағидаларына сәйкес толтырылады.
4.5-бағанда "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO
4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес валюталардың үш
таңбалы әріптік коды көрсетіледі.
4.6-бағанда "01" – жөнелтілген төлемдер немесе ақша аударымдары, уәкілетті
банктің қолма-қол шетел валютасын алуы немесе шетел валютасын сатуы бойынша
операциялары, чектер, вексельдер, басқа да төлем құжаттары немесе өзге валюталық
құндылықтар үшін, "02" – кіріс төлемдер немесе ақша аударымдары, уәкілетті банктің
қолма-қол шетел валютасын есептеуі немесе шетел валютасын сатып алуы бойынша
операциялары, чектер, вексельдер, басқа төлем құжаттары немесе өзге валюталық
құндылықтар үшін көрсетіледі.
4.7-бағанда төлем және (немесе) ақша аударымы заңды тұлға мен оның құрылымдық
бөлімшелері немесе бір заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері арасында жүзеге
асырылса "1" белгісі, қалған жағдайларда "0" белгісі көрсетіледі.
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4.8-баған Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңының 21-бабының
2-тармағына сәйкес мынадай түрде толтырылады:
"1" – тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезиденттен резиденттің уәкілетті
банктеріндегі банктік шотына алуға жататын ақша аударымын жүзеге асыру көзделмесе,
бейрезиденттің резидентке (уәкілетті банкті қоспағанда) ақша ұсынуы көзделетін
қаржылай қарыз;
"2" – тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезиденттен резиденттің уәкілетті
банктердегі банктік шотына алуға жататын ақша аударымын жүзеге асыру көзделмесе,
резидентте (уәкілетті банкті қоспағанда) бейрезидентке ақша қайтару бойынша
талаптардың туындауы көзделетін қаржылай қарыз;
"3" – резиденттің қаржылай қарыз мәнін пайдаланғаны үшін сыйақы төлемей 720
(жеті жүз жиырма) күннен астам мерзімге үлестес тұлға болып табылмайтын
бейрезидентке ақша ұсынуы көзделетін қаржылай қарыз;
"4" – егер тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезиденттің экспортқа ақы төлеу
бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі резидент міндеттемелерді орындаған күннен
бастап 720 (жеті жүз жиырма) күннен асса экспорт бойынша операциялар;
"5" – егер тиісті валюталық шарт талаптарында бейрезиденттің импорт бойынша өз
міндеттемелерін орындамаған жағдайда бейрезиденттің ақша қайтару бойынша
міндеттемелерін орындау мерзімі (аванстық төлем немесе толық алдын ала ақы) импортқа
ақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындау мерзімі резидент міндеттемелерді орындаған
күннен бастап 720 (жеті жүз жиырма) күннен асса импортқа ақы төлеу бойынша
операциялар;
"0" – қалған жағдайларда.
"5" белгісі бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі деп бейрезидент тауар
жеткізілмеген (қызметтер көрсетілмеген, жұмыстар орындалмаған) жағдайда ақшаны
(аванстық төлемді немесе толық ақыны) қайтару бойынша міндеттемелердің мерзімі
түсініледі. Егер валюталық шарт талаптарында тауар жеткізілмеген (қызметтер
көрсетілмеген, жұмыстар орындалмаған) жағдайда ақшаны қайтару үшін бөлек мерзім
көзделмесе, онда міндеттемелерді орындау мерзімі деп тауарды жеткізу (қызметтерді
көрсету, жұмыстарды орындау) мерзімі түсініледі.
12. Нысанның 5-бөлігінде валюталық операциялар бойынша контрагенттің ұйымы
(банк) - төлемдер және (немесе) ақша аударымдары үшін ақша жөнелтуші ұйым (банк),
жөнелтілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары үшін бенефициар ұйым (банк)
туралы ақпарат көрсетіледі. Банкішілік валюталық операциялар бойынша есеп беретін
уәкілетті банк туралы ақпарат көрсетіледі. Негізінде төлемдер және (немесе) ақша
аударымдары жүргізілетін құжаттарда ақша жөнелтуші ұйым (банк) туралы ақпарат
болмаған кезде 5-бөлік толтырылмайды.
5.3-бағанда ақша жөнелтуші ұйым (банк) немесе бенефициар елінің "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 сыныптауышына сәйкес екі әріптік коды толтырылады. Банкішілік валюталық
операциялар үшін "KZ" коды көрсетіледі.
13. Нысанның 6 және 7-бөліктерінде валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші
немесе ақша алушы туралы мәліметтер көрсетіледі.
Егер валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші (алушы) төлем құжаты бойынша
ақша жөнелтушімен (бенефициармен) сәйкес келетін болса, онда 6 (7) - бөлікте Нысанның
2 (3) - бөлігіне ұқсас ақпарат толтырылады.
6.3. және 7.3-бағандарда валюталық шарт бойынша ақша жөнелтушінің немесе
алушының тіркелген елінің (заңды тұлға, заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) үшін) немесе
тұрақты тұратын елінің (Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің
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заңнамасына сәйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде жеке тұлға үшін)
"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 сыныптауышына сәйкес екі әріптік коды толтырылады.
6.4, 6.5, 7.4, 7.5-бағандар Экономика секторларының және төлемдер белгілеу
кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес толтырылады.
14. Нысанның 8-бөлігінде Нысанның 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-бөліктерінде енгізілмеген
қосымша ақпарат: инвестициялау объектісі, бағалы қағаздардың эмитенті, жылжымайтын
мүлік объектісінің елі, төлемнің ерекше талаптары туралы ақпарат, валюталық заңнама
бойынша жөнелтушінің нұсқауларын сақтау шотына ақша есептеу күні көрсетіледі.
15. Нақтылайтын ақпараттың Нысанның 8-бөлігінде болмауы бұзушылық болып
табылмайды. Нысанға белгіленген шекті мәннен аз сомадағы валюталық операцияларды
енгізу бұзушылық болып табылмайды.
16. Есепті кезең үшін ақпарат болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен
ұсынылады.
17. Нысанға түзетулер өзгерістер, толықтырулар) Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 34-тармағында белгіленген
ұсыну мерзімінен кейін 6 (алты) ай ішінде енгізіледі.

