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Ақпарат

«Валюталық операция туралы мəліметтер»
нысанына қосымша
«Валюталық операция туралы мəліметтер»
нысанын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Валюталық операция туралы
мəліметтер» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» Қазақстан
Республикасы 2018 жылғы 2 шілдедегі Заңының 15-бабы 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысан тиісті төлем құжатына қосымша ретінде толтырылады.
2-тарау. Нысанды толтыру
4. 01, 02, 11, 12-жолдарды резидент-клиенттер мен бейрезиденттер толтырады. 21,
22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45-жолдарды тек резиденттер толтырады.
5. 01-жол Түсіндірмеге қосымша болып табылатын валюталық операциялар
кодының кестесіне сəйкес толтырылады.
6. 11, 12, 35, 45-жолдарда «Елдердің атауларын жəне олардың əкімшілік-аумақтық
бөлімшелерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдердің кодтары» 06 ИСО 3166.1 2013 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуіне сəйкес резиденттілік елінің екі
мəнді коды көрсетіледі.
Резиденттілік елі – заңды тұлғаны, заңы тұлғаның құрылымдық бөлімшесін тіркеу
елі немесе жеке тұлғаның тұрақты тұру елі (азаматтық немесе Қазақтан Республикасының
немесе шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес ұсынылған құқық негізінде).
7. 31, 34, 41, 44-жолдар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 14365 болып тіркелген, «Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу
кодтарын
қолдану
қағидаларын
бекіту
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Ұлттық
Банкі
Басқармасының
2016
жылғы
31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының жəне төлемдер
белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сəйкес толтырылады.

«Валюталық операция туралы
мəліметтер» нысанын толтыру бойынша
түсіндірмеге қосымша
1-кесте
Валюталық операциялар кодтары
Валюталық
Операциялардың атауы
операциялар
кодтары
1.Банктік шоттарды қолдана отырып жүргізілетін операциялар
11. Сыртқы сауда-саттық операциялары (тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер),
оның ішінде комиссиялар жəне электрондық ақшаны сатып алу/өтеу шарттары
бойынша
11.1 тауарлар үшін төлемдер:
1111
Қазақстан Республикасының аумағына əкелінетін тауарлар үшін
төлемдер;
1112
Қазақстан Республикасының аумағынан əкетілетін тауарлар үшін
төлемдер;
1113
Қазақстан Республикасының аумағында жəне оларды Қазақстан
Республикасынан тыс əкетпей сатып алынған немесе сатылған тауарлар
үшін төлемдер;
1114
Қазақстан Республикасынан тыс жəне оларды Қазақстан
Республикасының аумағына əкелмей сатып алынған немесе сатылған
тауарлар үшін төлемдер;
11.2 жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін төлемдер:
1121
бейрезиденттің резидентке орындаған жұмыстары немесе көрсеткен
қызметтері үшін төлемдер;
1122
резиденттің бейрезидентке орындаған жұмыстары немесе көрсеткен
қызметтері үшін төлемдер;
1123
резиденттің резидентке орындаған жұмыстары немесе көрсеткен
қызметтері үшін төлемдер;
1124
бейрезиденттің бейрезидентке орындаған жұмыстары немесе көрсеткен
қызметтері үшін төлемдер
11.3 электрондық ақшаларды қолдана отырып жүргізілетін операциялар
1131
эмитенті резидент болып табылатын электрондық ақшаларды қолдана
отырып жүргізілетін операциялар
1132
эмитенті бейрезидент болып табылатын электрондық ақшаларды
қолдана отырып жүргізілетін операциялар
11.4 өзге төлемдер:
1141
тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету
шарттары бойынша ілеспе төлемдер
1142
қате есепке жазылған сомаларды, ұсынылмаған тауарлар, көрсетілмеген
қызметтер, орындалмаған жұмыстар үшін төлемдерді қайтару
1143
тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге
шарттар бойынша өзге төлемдер
12. Жылжымайтын мүлікті, басқа жабдықты жəне көлік құралдарын (сатып алу жəне
сатудан басқа), өндірілмеген қаржылық емес активтерді, зияткерлік меншік
нысандарын, материалдық емес активтерді қолдана отырып жүргізілген операциялар

12.1. тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуды, зияткерлік меншік нысандарына
толығымен айырықша құқықты қоса алғанда, меншік құқығын иелену
1211
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті, өндірілмеген қаржылық
емес активтерді (жер, оның қойнауы) қоспағанда, жылжымайтын
мүлікке меншік құқығын иелену
1212
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікке меншік құқығын иелену
1213
зияткерлік меншік нысандарына толығымен айырықша құқықты иелену
1214
өзге материалдық емесе активтерге меншік құқығын иелену
12.2. ағымдағы жалдау (жер қойнауын пайдалану құқығын қоса алғанда), айырықша
құқықты ішінара иелену
1221
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті, өндірілмеген қаржылық
емес активтерді (жер, оның қойнауы) қоспағанда, жылжымайтын
мүлікті жалдау
1222
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті жалдау
1223
жабдықты жəне көлік құралдарын жалдау
1224
зияткерлік меншік нысандарына ішінара айырықша құқықты иелену
1225
өзге материалдық емесе активтерді пайдаланғаны үшін лицензиялық
жəне өзге төлемдер
12.3. қаржы лизингі немесе кейіннен сатып алумен жалдау
1231
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүлікті қоспағанда, кейіннен
сатып алумен жылжымайтын мүлікті жалдау
1232
жылжымайтын мүлікке теңестірілген мүліктің қаржылық лизингі
1233
жабдықтың жəне көлік құралдарының қаржылық лизингі
12.4. өзге төлемдер
1241
өзге төлемдер: ілеспе төлемдер (айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық
айыбы, комиссиялар), қате есепке жазылған сомаларды қайтару жəне
жылжымайтын мүлікті, басқа жабдықты жəне көлік құралдарын (сатып
алу жəне сатудан басқа), өндірілмеген қаржылық емес активтерді,
зияткерлік меншік нысандарын, материалдық емес активтерді қолдана
отырып жүргізілген операциялар бойынша басқа да төлемдер
13. Қаржы құралдарын қолдана отырып жүргізілген операциялар
13.1. қарыздар, капиталға қатысу құралдары, бағалы қағаздар, туынды қаржы
құралдары
1311
қаржы құралдары бойынша төлемдер: қарыздар (беру жəне өтеу),
капиталға қатысу құралдары (жарғылық капиталды қалыптастыру
(сатып алу, сату), бағалы қағаздар (сатып алу, сату, өтеу) жəне олар
бойынша кірістерді төлеу (сыйақы, дивидендтер, бөлінген пайда)
1312
туынды қаржы құралдары бойынша төлемдер жəне олар бойынша
кірістерді төлеу
13.2. брокерлік қызмет көрсету, портфельді инвестициялық басқару (егер қаржы
құралын анықтау мүмкіндігі болмаса) шарттарының аясында
1321
брокермен, басқарушы компания - резидентпен жасалған шарттар
бойынша операциялар
1322
брокермен, басқарушы компаниямен, бейрезидент - инвестициялық
банкпен жасалған шарттар бойынша операциялар
13.3. мүлікті сенімгерлік басқару, трастілер
1331
резидент-сенімгерлік басқарушымен жасалған шарттар бойынша
операциялар
1332
бейрезидент-сенімгерлік басқарушымен жасалған шарттар бойынша
операциялар

13.4. бірлескен қызмет қатысушысының міндеттемелерін орындауы (1, 2 немесе 3.1бөлімдерге енгізілген операцияларды қоспағанда)
1341
бірлескен қызметті Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге
асыруды көздейтін шарттар бойынша операциялар
1342
бірлескен қызметті Қазақстан Республикасынан тыс жүзеге асыруды
көздейтін шарттар бойынша операциялар
13.5. өзге төлемдер
1351
өзге төлемдер: ілеспе төлемдер (айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық
айыбы, комиссиялар), қате есепке жазылған сомаларды қайтару жəне
қаржы құралдарын, электрондық ақшаларды қолдана отырып
жүргізілген операциялар бойынша, брокерлік қызмет көрсету,
портфельді инвестициялық басқару, сенімгерлік басқару, траст,
бірлескен қызмет шарттары бойынша басқа да төлемдер
14. меншік шоттары жəне сауда-саттық емес операциялар бойынша төлемдер жəне
(немесе) ақша аударымдары
14.1. меншік шоттары бойынша
1411
басқа резидент-банкте меншік шотқа (меншік шоттан) ақша аудару
1412
шетелдік банкте меншік шоттан (меншік шотқа) ақша аудару
1413
резидент-банктегі шоттан қолма-қол шетел валютасын алу
1414
резидент-банктегі шотты толтыру үшін қолма-қол шетел валютасын
салу
1415
банктің клиенттен ұлттық валютаға шетел валютасын сатып алуы
1416
банктің клиентке ұлттық валютаға шетел валютасын сатуы
1417
банктің клиенттен (клиентке) шетел валютасын басқа шетел
валютасына сатып алуы (сатуы)
1418
өзге валюталық құндылықтарды сатып алу/сату
14.2. үшінші тұлғалардың (мемлекеттік органдардың, басқа ұйымдар мен жеке
тұлғалардың) пайдасына төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары
1421
өтеусіз аударымдар, өтеусіз қаржылық көмек, мүшелік жарналар жəне
үшінші тұлғалардың пайдасына басқа да төлемдер жəне (немесе) ақша
аударымдары
1422
резидент-банкте үшінші тұлғаның шотын толтыру үшін қолма-қол
шетел валютасын енгізу
1423
төлем карталарын қолдана отырып жүргізілген төлемдер (егер операция
басқаша жіктелмесе)
1424
баждар, салықтар, айыппұлдар, сот шешімдерін жəне басқаларды төлеу
1425
зейнетақы, жалақы, іссапар шығындарын төлеу
1426
банктік шоттар бойынша сыйақы жəне комиссиялар
14.3. өзге операциялар
1431
өзге төлемдер: өзге төлемдер: ілеспе төлемдер (айыппұлдар,
өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, комиссиялар), қате есепке жазылған
сомаларды қайтару жəне 14.1. жəне 14.2-бөлімдерге енгізілмеген басқа
да операциялар
2. Банктік шоттарды қолданбай жүргізілген операциялар
21.Клиенттерден валюталық құндылықтарды сатып алу (қолма-қол шетел валютасын
қоспағанда)
2101
чектер, вексельдер жəне басқа төлем құжаттарын сатып алу
2102
тазартылған алтыннан жасалған өлшеуіш құймаларды жəне басқа да
валюталық құндылықтарды сатып алу
22. Клиенттерге валюталық құндылықтарды сату (қолма-қол шетел валютасын
қоспағанда)

2201
2202
2301
2302

чектер, вексельдер жəне басқа төлем құжаттарын сату
тазартылған алтыннан жасалған өлшеуіш құймаларды жəне басқа да
валюталық құндылықтарды сату
23 Шот ашпай жүргізілетін төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары
Қазақстан Республикасының аумағындағы төлем жəне (немесе) ақша
аударымы
Қазақстан Республикасынан тыс жіберілген немесе шетелден алынған
төлем жəне (немесе) ақша аударымы

