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2017 жылғы 16 наурыздағы
№ ДЗ-69 сауалға

Құрметті депутаттар!
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Қазақстан
Республикасының Премьер-Министрі Б. Сағынтаевтың 2017 жылғы
10 сәуірдегі № 20-25/862 тапсырмасы бойынша Сіздердің салық міндеттемелері
бойынша белгіленген талап қою мерзімін қысқартуға қатысты 2017 жылғы 16
наурыздағы № ДЗ-69 сауалдарыңызды қарап, мынаны хабарлайды.
Қазіргі уақытта салық міндеттемелері бойынша белгіленген талап қою
мерзімі Армения Республикасында, Ресей Федерациясында – 3 жылды, Қырғыз
Республикасында – 6 жылды құрайтын Еуразиялық экономикалық одаққа мүше
болып табылатын мемлкеттерде талдау жүргізілген.
Қазақстан Республикасы Салық кодексі 46-бабының 2-тармағына сәйкес
салық міндеттемелері мен талаптардың талап қою мерзімі бес жылды құрайды.
Қолданыстағы салық заңнамасында салық берешегін төлеу немесе
өндіріп алу үшін талап қою мерзімі жоқ екенін атап өту қажет. Яғни, сот
органдарының шешімі болмаса, салық берешегінің пайда болу мерзіміне
қарамастан, есептен шығарылмайды.
Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 46-бабында көзделген
5 жылдық талап қою мерзімі көбінесе салық төлеушілердің мүддесі үшін, атап
айтқанда есепке жатқызуды жүргізу, салықтарды, оның ішінде ҚҚС-ты қайтару,
салық есептілігін тапсыру және кері қайтарып алу үшін көп уақыт беру
бөлігінде белгіленген.
Салық органдары тарапынан салық талабы бойынша талап қою мерзімін
қысқарту жағына қайта қарау салық төлеушілердің құқықтарын іске асыруды
қайта қарауды да қозғайды.
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Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің
депутаттарына

Осы бастамада негізгі болып табылатын уақыт аралығының ұзаққа
созылу тәуекелі қазіргі уақытта салықтық тексерулерді жүргізу үшін
азайтылды. Мәселен, кәсіпкерлік субъектілерін тексеру негіздері Кәсіпкерлік
кодексімен регламенттелген, ал өткізудің шарттары мен тәртібі Қазақстан
Республикасының Салық кодексімен барынша шектелген.
Сондай-ақ, осы мәселе Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің жанындағы Жаңа салық кодексінің жобасын әзірлеу жөніндегі
жұмыс тобының шеңберінде «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының
қатысуымен талқыланды, оның нәтижелері бойынша талап қою мерзімін
қысқарту жөніндегі ұсыныс қолдау тапқан жоқ.
Министр

 Жаниязов Ғ.А.
 74 35 91

Т. Сүлейменов

Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
На запрос № ДЗ-69
от 16 марта 2017 года

Уважаемые депутаты!
Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
рассмотрев по поручению Премьер-Министра Республики Казахстан
Б. Сагинтаева от 10 апреля 2017 года № 20-25/862 Ваш запрос от 16 марта 2017
года № ДЗ-69 касательно сокращения установленного срока исковой давности
по налоговым обязательствам, сообщает следующее.
В настоящее время проведен анализ в государствах, являющихся членами
Евразийского экономического союза, в которых срок исковой давности по
налоговым обязательствам составляет в Республике Армения, Российской
Федерации – 3 года, Кыргызской Республике – 6 лет.
В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Налогового кодекса Республики
Казахстан срок исковой давности по налоговому обязательству и требованию
составляет пять лет.
Необходимо отметить, что для уплаты или взыскания налоговой
задолженности срока исковой давности в действующем налоговом
законодательстве нет. То есть, налоговая задолженность, вне зависимости от
срока возникновения, не списывается, кроме как по решению судебных
органов.
Предусмотренный статьей 46 Налогового кодекса Республики Казахстан
срок исковой давности в 5 лет определен в большей степени в интересах
налогоплательщиков, а именно в части предоставления большего периода
времени для проведения зачетов, возвратов налогов, в том числе НДС,
предоставления и отзывов налоговой отчетности.
Пересмотр срока исковой давности по налоговому требованию со
стороны налоговых органов в сторону сокращения затронет также пересмотр
реализации прав налогоплательщиков.
Риск большого временного промежутка, который является основным в
данной инициативе, для проведения налоговых проверок в настоящее время
минимизирован. Так, основания для проведения проверок субъектов

предпринимательства регламентированы Предпринимательским кодексом,
а условия и порядок проведения максимально ограничены Налоговым кодексом
Республики Казахстан.
Также отмечаем, что данный вопрос обсуждался в рамках Рабочей
группы при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан по
разработке проекта нового Налогового кодекса с участием Национальной
палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», по результатам
которого предложение по сокращению срока исковой давности не поддержано.
Министр

 Жаниязов Ғ.А.
 74 35 91

Т. Сулейменов

