
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІ 

 

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ 

19 наурыз  2020ж.          Нұр-Сұлтан қ. 

 

Төтенше жағдайға байланысты жылдық декларацияларды ұсыну 

мерзімдері ұзартылды 

Елімізде төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты заңды және жеке 

тұлғаларға декларация тапсыру мерзімі төтенше жағдайдың уақытына сәйкес 

келгендіктен, ол 30 күнтізбелік күнге, яғни 2020 жылдың 30 сәуіріне дейін 

ұзартылады. Алайда, ол үшін салық есептілігі нысандарын электронды 

түрде тапсыру қажет. 

Осылайша, 2020 жылдың 30 сәуіріне дейін тапсырылған электронды 

декларациялар уақытында табыс етілген болып саналады. 

 

Бұл ұзартулар келесі салық есептілігінің нысандарына қатысты 

қолданылады: 

1) корпоративтік табыс салығы бойынша декларация (100.00, 110.00, 

150.00, 180.00 нысандар); 

2) жеке табыс салығы бойынша декларация (220.00, 240.00 нысандар); 

3) жеке табыс салығы және мүлік бойынша декларация 

(230.00 нысан); 

4) көлік құралдары салығы, жер салығы және мүлік салығы бойынша 

декларация (700.00 нысан); 

5) қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы бойынша декларация (870.00 

нысан); 

6) жалға беру (пайдалану) шарттарының тізілімі (871.00 нысан); 

7) тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимін 

қолданатын салық төлеушілер үшін декларация (912.00 нысан); 

8) бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларация 

(920.00 нысан). 

МКК төтенше жағдай кезінде тұрғылықты жері бойынша немесе 

орналасқан жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарының байланыс 

орталықтарының қызметтерін kgd.gov.kz веб-сайтында «Біз туралы»/ 

«Халықпен жұмыс»/ «Мемлекеттік кірістер органдарының байланыс 

орталықтарының телефондары»  жолы бойынша, сондай-ақ  

http://kgd.gov.kz/sites/default/files/telefonnye_nomera_kc.docx сілтемесі бойынша 

тізімде көрсетілген телефон нөмірлері бойынша пайдалануға кеңес береді.  

http://kgd.gov.kz/sites/default/files/telefonnye_nomera_kc.docx


 
Сонымен қатар, ҚР ҚМ МКК байланыс орталығымен байланысуға 

болады: 

1414 телефоны бойынша; 

WhatsApp:  +7 778 210 98 68 

+7 776 136 41 32 

+7 705 559 12 33 

+7 705 559 12 39  

Электрондық пошта арқылы: Contact-center-kgd@mail.ru  

Telegram: https:  https://t.me/KGDMFRK1414 

 

 

Құрметпен,  

Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрлігі 

Мемлекеттік кірістер комитетінің 

Баспасөз қызметі 

8 (7172) 71 85 56, 

71 71 16, 70 99 40 
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

19 марта  2020 г.          г.Нур-Султан 

 

 

Сроки представления годовых деклараций продлены в связи с 

чрезвычайным положением 

В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан 

сроки представления налоговой отчетности за 2019 год продлены на 30 

календарных дней, т.е. до 30 апреля 2020 года, при условии ее представления 

в электронном виде.  

Соответственно, декларации, представленные до 30 апреля 2020 года, 

будут считаться представленными своевременно. 

Продление распространяется на представление следующих форм 

налоговой отчетности: 

1) декларация по корпоративному подоходному налогу 

(формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00); 

2) декларация по индивидуальному подоходному налогу 

(формы 220.00, 240.00); 

3) декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу 

(форма 230.00); 

4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельному 

налогу и налогу на имущество (форма 700.00); 

5) декларация по плате за эмиссии в окружающую среду 

(форма 870.00); 

6) реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00); 

7) декларация по специальному налоговому режиму с использованием 

фиксированного вычета (форма 912.00); 

8) декларация для плательщиков единого земельного налога 

(форма 920.00). 

На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно 

рекомендует пользоваться услугами контакт-центров органов государственных 

доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, 

размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке  «О нас»/«Работа с населением»/ 

«Телефоны контакт-центров органов государственных доходов», а также по 

ссылке http://kgd.gov.kz/sites/default/files/telefonnye_nomera_kc.docx.  

Кроме того, также можно будет обратиться в Контакт-центр  КГД МФ 

РК: 

http://kgd.gov.kz/sites/default/files/telefonnye_nomera_kc.docx


 
По телефонному номеру 1414;  

WhatsApp:  +7 778 210 98 68  

+7 776 136 41 32 

+7 705 559 12 33  

+7 705 559 12 39 

По электронной почте:    Contact-center-kgd@mail.ru 

Telegram:   https://t.me/KGDMFRK1414 

 

 

С уважением, 

Пресс-служба  

Комитета государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан 

Контактные данные: 8 (7172) 71 85 56, 

71 71 16, 70 99 40 

mailto:Contact-center-kgd@mail.ru
https://t.me/KGDMFRK1414

