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5-5-8-122/806-И от 24.07.2020 

 
Облыстардың, республикалық 

маңыздағы қалалардың және елорданың 

ПД ӘПБ бастықтарына  

 

«Атамекен» Қазақстан Республикасының 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

 

 

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық 

кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 2 шілдедегі № 

354-VI ҚРЗ Заңымен «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Кодексінің (бұдан 

әрі - Салық кодексі) 553-бабына өзгерістер енгізілді. 

Жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауды жүзеге асыратын ершікті 

тартқыштарды қоспағанда, N3 санатындағы механикалық көлік құралдарын (ершікті 

тартқыштарды) бастапқы мемлекеттік тіркеу үшін алым ставкалары көлік құралының 

шығарылған жылын ескере отырып жүзеге асырылады: 

 

4.4. 

жүктерді автомобильмен халықаралық тасымалдауды жүзеге асыратын 

ершікті тартқыштарды қоспағанда, N3 санатындағы көлік құралдары 

(ершікті тартқыштар):  

АЕК 

4.4.1.  шығарылған жылын қоса алғанда, 2 жылға дейін 0,25 

4.4.2.  шығарылған жылын қоса алғанда, 2 жылдан 3 жылға дейін 240 

4.4.3.  шығарылған жылын қоса алғанда, 3 жылдан 7 жылға дейін 350 

4.4.4.  шығарылған жылын қоса алғанда, 7 жыл және одан жоғары 2500 

 

 Осыған байланысты Процессингтік орталықтың бөліністері N3 санаттағы көлік 

құралдарын (ершікті тартқыштар) бастапқы тіркеуді жүзеге асыру кезінде 2021 жылғы 1 

қаңтарға дейін қолданылатын, Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 553-бабының 

жаңа нормаларын басшылыққа алсын. 

Төрағаның орынбасары 

полиция подполковнигі                  С. Түсіпов 

 

орынд. Абуов С.А. 

тел.: 71-50-57 

 

 



 

 

 
5-5-8-122/806-И от 24.07.2020 

Начальникам УАП ДП 

областей, городов 

республиканского значения 

и столицы 

 

Национальная палата 

предпринимателей 

Республики Казахстан 

«Атамекен» 

 

 

Законом Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 354-VI ЗРК 

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан  

"О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)  

и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики 

Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" 

(Налоговый кодекс)" » внесены изменения в статью 553 Кодекса Республики 

Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (далее – Налоговый кодекс).  

Ставки сбора за первичную государственную регистрацию 

механических транспортных средств категории N3 (седельные тягачи),  

за исключением седельных тягачей, осуществляющих международные 

автомобильные перевозки грузовосуществляется исходя из года выпуска 

транспортного средства: 

 

4.4. 

транспортные средства категории N3 (седельные тягачи), за исключением 

седельных тягачей, осуществляющих международные автомобильные 

перевозки грузов:  

МРП 

4.4.1.  до 2 лет, включая год выпуска  0,25 

4.4.2.  от 2 до 3 лет, включая год выпуска  240 

4.4.3.  от 3 до 7 лет, включая год выпуска  350 

4.4.4.  от 7 лет и выше, включая год выпуска  2500 

 

 В этой связи, подразделениям Процессингового центра при 

осуществлении первичной регистрации транспортных средств категории N3 

(седельные тягачи) необходимо руководствоваться новыми нормами статьи 

553 Налогового кодекса Республики Казахстан, которые действуют  

до 1 января 2021 года. 

 

Заместитель председателя 

подполковник полиции                  С. Тусупов 

 

 
исп. Абуов С.А. 

тел.: 71-50-57 


