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Валюталық түсімнің түсуі

Шотқа, инвойсқа және басқаларға сілтеме көрсетілген 
жағдайда құжаттың көшірмесі хатқа қоса беріледі.

Кіріс аударымды есепке алу үшін төлем

құжатында валюталық шарт бойынша түскен

ақшаны есепке алу үшін қажетті деректер

болмаған жағдайда, Клиент Банк-клиент жүйесі

бойынша немесе қолма-қол компанияның

«жанды» мөрімен (бар болған жағдайда) және

ұйым басшысының қолымен (Банкке ұсынылған

қол қою үлгілері және мөр бедері бар карточкаға

сәйкес) хат ұсынады.

Хат мәтіні
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ валюталық бақылау 
бөліміне «Радуга» ЖШС, Сізден 01.01.2021 жылғы 1 
Шартқа сәйкес, «Солнышко» ЖШҚ-дан бізге келіп 
түскен, біздің KZ123456789T78904005  шотымызға 
30 000 АҚШ Доллары сомасын  аударуды сұрайды, 
10.01.2021 ж. КЕН №1/111/0001/333, 05.01.2021 ж. 
5 шоттар. Аударманың мақсаты-бояу үшін
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Шетел валютасындағы халықаралық аударымдар

Халықаралық төлемді жүргізу кезінде валюталық

шартты (ол Банкте болмаған жағдайда) және

төлем мақсатында көрсетілген өзге де

құжаттарды (инвойс/шот-фактура және т.б.)

ұсыну қажет.

Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын

растайтын құжаттар болған жағдайда, оларды

төлемге арналған құжаттармен бірге Банкке ұсыну

қажет.

*Банктің электрондық құжат айналымына көшуіне байланысты валюталық бақылау құжаттарын PDF 
форматында әр төлем үшін бөлек бір файлмен ұсыну қажет екендігіне назарларыңызды аударамыз. 
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Шарт бойынша міндеттемелердің орындалғанын растайтын құжаттар

Растайтын құжаттар келесілер болып табылады:
1. Орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің 
актілері;
2. Қабылдау-тапсыру актілері;
3. Нақты берілген тауарлар, орындалған жұмыстар, 
көрсетілген қызметтер үшін шот-фактуралар, инвойстар;
4. Тауарларға декларациялар*;
5. Жанама салықтарды төлеу немесе қосылған құн салығын 
және (немесе) акциздерді төлеуден босату туралы растамасы 
бар тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу 
туралы өтініштер, жанама салықтарды төлеу (босату, не 
төлеудің өзге де тәртібі) фактісін растау туралы 
хабарламалар;
6. Шетелдік банкте ашылған шот бойынша ақша қозғалысы 
туралы үзінді көшірме;
7. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттың 
талаптарына сәйкес салыстыру актілері.

Маңызды! Валюталық шарттар бойынша растаушы құжаттардың қол қойылуына, ресімделуіне қарай клиент 
оларды Банкке уақтылы ұсынуы қажет.
*Банк базасында ұсынылған ТД жоқ болған жағдайда, клиент ТД-ны ресімдеу орны бойынша МКД-ға КЕН-мен 
көрсетілген валюталық шарт бойынша МКД базасында ТД бар екендігі туралы жазбаша растау үшін жүгінуі 
қажет.
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Конверсиялық операцияларды жүргізу

Ұлттық валютаға баламасы 50 000 АҚШ долларынан 
асатын сомаға қолма-қол ақшасыз шетел валютасын 
сатып алуға өтінімді ресімдеу кезінде резидент заңды 
тұлға сатып алу мақсатын көрсетеді, сондай-ақ 
өтінімге валюталық шарттың көшірмесін және 
орындалуы үшін қолма-қол ақшасыз шетел валютасы 
сатып алынатын шотты, не төлеуге арналған өзге 
құжатты қоса береді.
Бұл ретте, резидент заңды тұлға қолма-қол емес 
шетел валютасын ұлттық валютаға сатып алуға 
арналған өтінімге ол мәлімделген мақсаттарға сатып 
алынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
пайдаланылмаған жағдайда, уәкілетті Банкке келесі үш 
жұмыс күні ішінде осы валютаны ұлттық валютаға 
сатуға нұсқау қоса беріледі

Маңызды!
Мәлімделген мақсаттарға сатып алынған пайдаланылмаған валюта теңгеге кері сатуға жатады. 
Осылайша, валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін сатып алынған бір 
валютаны басқа валютаға айырбастауға жол берілмейді.
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Резидент заңды тұлғалар бір уәкілетті банктен бір 
жұмыс күні баламасында 50 000 АҚШ долларынан 
аспайтын сомада шетел валютасындағы 
міндеттемелерді орындауға байланысты емес 
мақсаттарға қолма-қол ақшасыз шетел валютасын 
ұлттық валютаға сатып алады.

Шетел валютасындағы міндеттемелерді орындаумен 
байланысты емес мақсаттарға келесілер жатады: 
1. шетел валютасын шетел банктеріндегі меншікті 
шоттарға аудару,
2. шетел валютасындағы өтеусіз ақша аударымдары,
3. шетел валютасын уәкілетті банктердегі меншікті 
шоттарға есепке жатқызу және (немесе) аудару.

Маңызды!
Қағиданың 20-тармағына сәйкес сатып алынған қолма-қол ақшасыз шетел валютасын шетел 
валютасындағы міндеттемелерді орындауға байланысты емес мақсаттарға пайдалануға жол берілмейді.
Осылайша, валюта шарты бойынша міндеттемелерді орындау үшін сатып алынған валютаны жинақ 
шотына орналастыру валюта заңнамасының талаптарын бұзу болып табылады.

Конверсиялық операцияларды жүргізу



7

Резидент заңды тұлға уәкілетті банкке бұрын
ресімделген, оған сәйкес қолма-қол емес шетел
валютасы сатып алынған өтінімге жаңа
мақсатын көрсете отырып және басқа валюта
шартының көшірмесін ұсына отырып қосымша
өтінім берген жағдайда, қолма-қол емес шетел
валютасын басқа валюта шарты бойынша
шетел валютасындағы міндеттемелерді
орындауға байланысты мақсаттарға
пайдалануға жол беріледі.

Маңызды!
Банк сатып алынған валютаны оны сатып алу кезінде резидент көрсеткен мақсаттарға 
пайдалануды бақылауды жүзеге асырады. Сатып алынған қаражатты басқа банктегі шотқа 
аударған жағдайда, жөнелтушінің банкі алушының банкіне сатып алу күні, сомасы және 
мақсаты туралы ақпаратты алушының банкі бақылауды одан әрі жүзеге асыруы үшін 
жібереді. Аударылған валютаны басқа мақсаттарға пайдаланған жағдайда, алушы банк ҚР ҰБ-
ға резиденттің мәлімделген мақсатты сақтамағаны туралы ақпаратты жіберуге міндетті. 

Конверсиялық операцияларды жүргізу



8

Уәкілетті банк резидент заңды тұлғаның ұлттық валютаға қолма-қол ақшасыз 
шетел валютасын сатып алуға арналған өтінімін орындаудан бас тартады, егер:
1. резидент заңды тұлғаның өтінімдері және (немесе) басқа уәкілетті банктердің 
шетел валютасын сатып алуды жүзеге асырғаны туралы ақпараты негізінде 
есептелген, бір валюталық шарт бойынша ұлттық валютаға қолма-қол емес 
шетел валютасын сатып алу сомасы осындай валюталық шарттың және шоттың, 
не ақы төлеуге арналған өзге де құжаттың сомасынан асса;
2. резидент заңды тұлғаның өтінімдері негізінде есептелген, шетел валютасындағы 
міндеттемелерді орындауға байланысты емес мақсаттарға бір жұмыс күні бір 
уәкілетті банк арқылы бір резидент заңды тұлғаның ұлттық валютаға қолма-қол 
емес шетел валютасын сатып алу сомасы баламасында 50 000 АҚШ долларынан 
асса.

Маңызды!
Сатып алудың жалпы сомасының валюталық шарт сомасынан асып кетпеуін тиісінше 
бақылау мақсатында валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты 
мақсаттарға шетел валютасын теңгеге сатып алу кезінде сатып алу сомасына қарамастан, 
өтінімде валюталық шарттың деректемелерін көрсету міндетті.

Конверсиялық операцияларды жүргізу
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Егер валюталық шарт шет тілінде жасалса, онда 
оның заңды тұлғаның өкілі куәландырған қазақ 
немесе орыс тіліндегі аудармасы ұсынылады.

Валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау

Валюталық шарт-валюталық операциялар 
солардың негізінде және (немесе) оларды орындау 
үшін жүзеге асырылатын өзгерістерді және 
(немесе) толықтыруларды қоса алғанда, 
келісімдер, құрылтай құжаттары, сондай-ақ өзге 
де құжаттар.
Банкке ұсынылатын валюталық шарт шарт 
тараптарының қолдарымен және мөрлерімен (бар 
болған жағдайда) тиісінше ресімделуі тиіс.
Банкке оның PDF форматындағы электрондық 
көшірмесі ұсынылады.
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Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық 
шарт, егер мұндай шарттың сомасы баламасында  
Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) 
50 000 (елу мың) долларынан асатын болса, 
есептік тіркеуге жатады.

Экспорттаушы немесе импорттаушы есептік 
нөмірді алу үшін оның кез келген тарапының 
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық 
шарт бойынша міндеттемелерін орындауды 
бастағанға дейін уәкілетті банкке жүгінеді.

Капиталдың қозғалысы жөніндегі валюталық 
шарт, егер мұндай шарттың сомасы баламада 
500 000 (бес жүз мың) АҚШ долларынан асатын 
болса, есептік тіркеуге жатады.

Резидент тіркелген жері бойынша ҚР ҰБ 
аумақтық филиалына оның кез келген 
тарапының капитал қозғалысы жөніндегі 
валюталық шарт бойынша міндеттемелерін 
орындауды бастағанға дейін есептік нөмірді 
алу үшін жүгінеді.

Егер валюталық шартта оны жасасу күніне шарттың сомасы көрсетілмесе, онда
мұндай шарт есептік тіркеуге жататын шарт ретінде қаралады.

Есептік тіркеуге жататын шарттар бойынша есептік нөмір
бермей төлемдерді жүргізуге жол берілмейді!

Валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау
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Есептік нөмірді алу үшін экспорттаушы немесе 
импорттаушы Банкке ұсынады:
1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
экспорт немесе импорт бойынша валюталық 
шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы 
өтініш*;
2) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық 
шарттың көшірмесі. 

* Тіркеме 1. Есептік нөмір беру туралы өтініш

Экспорт/импорт бойынша валюталық шартты қабылдау

1) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартта Қазақстан Республикасы валюталық заңнамасының талаптарына 
қайшы келетін талаптардың болуы;
2) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы өтініштегі экспортердің 
немесе импортердің қойған қолының қол қою үлгілері бар құжаттағы қол қою үлгісінің Қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша сәйкес келмеуі;
3) КЖТҚҚ туралы Заңның 13-бабының 1-тармағына сәйкес.

Банк келесідей жағдайларда ЕН алудан бас тартады: 
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Сіздің назарыңызды аударамыз!

Міндеттемелерді орындау тауарларды 

кедендік ресімдеуден басталатын экспорт 

немесе импорт жөніндегі шартқа есептік 

нөмір берілген жағдайда, шартты есептік 

тіркеу үшін Банкке кедендік ресімдеу рәсімі 

басталғанға дейін екі немесе үш күн бұрын 

жүгіну, сондай-ақ Банкке ЕН беру туралы 

ақпаратты ҚР ҰБ-ға жұмыстан тыс жіберу 

қажеттігі туралы хабардар ету қажет.

Берілген ЕН туралы ақпаратпен алмасу:

Банк

екінші күні

в 8:00ч. 

ҚР ҰБ

КГД МФ РК
ДГД

аймақтық

в 15:00ч. 

в 22:00ч. 

екінші күні

Экспорт/импорт бойынша валюталық шартты қабылдау
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Экспорт немесе импорт бойынша есептік нөмір беру талап етілмейді:

1) Ұлттық банк немесе уәкілетті банк қолма-қол ақшаны ҚР шекарасы арқылы өткізген жағдайда;
2) Ұлттық Банк немесе уәкілетті банк шетелдік банктердегі өзінің металл шоттарында орналастыру үшін бағалы 
металдарды әкеткен жағдайда;
3) Ұлттық банк немесе уәкілетті банк бағалы металдарды ҚР аумағына әкелген жағдайда;
4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыртқы қарыздары немесе Қазақстан Республикасының кепілдігімен 
қамтамасыз етілген сыртқы қарыздар есебінен ақы төлеу жүргізілетін экспорт немесе импорт жөніндегі 
валюталық шарттарға қолданылмайды;

5) мемлекеттік органдардың бөлімшелері (ведомстволары) арқылы ақша төлемдерін және (немесе) аударымдарын 
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемелері мен мемлекеттік кәсіпорындары жасаған 
экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар негізінде жүзеге асырылады;
6) қызметтер көрсетуді көздейтін, уәкілетті банк және өзге де резидент-қаржы ұйымдары резидент еместермен 
жасасқан экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар негізінде жүзеге асырылады;
7) электрондық ақшаны сатып алуды немесе өтеуді көздейтін валюталық шарттар бойынша жүзеге асырылады;
8) талаптарында тауарларды Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы өткізу көзделмеген тауарлардың 
экспорты немесе импорты бойынша валюталық шарттар негізінде жүзеге асырылады.

Экспорт/импорт бойынша валюталық шартты қабылдау
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Капиталдың қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа 
есептік нөмірді алу үшін осындай валюталық шарттың 
резидент-қатысушысы Ұлттық Банкке ұсынады:

1) негізінде және (немесе) оны орындау үшін капитал қозғалысы 
операциялары жүргізілетін валюталық шартқа 64-Қағидаларға 1* -
қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік нөмір беруге өтініш;
2) Жеке тұлғалар үшін – жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке басты 
куәландыратын құжаттың немесе ҚР-да тұрақты тұру құқығын 
растайтын құжаттың (шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ 
адамдар үшін) көшірмесі;
3) жеке тұлғаның немесе заңды тұлға өкілінің тігілген және қолымен 
расталған капиталдың қозғалысы жөніндегі валюталық шарттың 
және капиталдың қозғалысы жөніндегі валюталық шарт бойынша 
міндеттемелерге қатысты оған өзгерістердің және (немесе) 
толықтырулардың көшірмелері қоса беріледі.
Есептік нөмір беруге өтініш жасалғанға дейін капиталдың қозғалысы 
жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелер орындалған 
жағдайда, осындай валюталық шартқа резидент-қатысушы Ұлттық 
Банктің аумақтық филиалына міндеттемелердің туындауын, 
орындалуын және тоқтатылуын растайтын құжаттардың 
көшірмелерін ұсынады.

Капиталдың қозғалысы жөніндегі валюталық шартты қабылдау

* Тіркеме 1. Есептік нөмір беру туралы өтініш:
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Капиталдың қозғалысы бойынша келесідей валюталық шарттар есептік тіркеуге жатпайды:

1) өз қызметін ҚР аумағында жүзеге асыратын ҚР шет елдердегі мекемелері, шетелдік ұйымдардың филиалдары (өкілдіктері) 
жүргізетін;
2) уәкілетті банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, брокерлердің және (немесе) дилерлердің, басқарушы 
компаниялардың капитал қозғалысының меншікті операциялары;
3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының меншікті және (немесе) зейнетақы 
активтерін инвестициялауға байланысты операциялар;
4) орналастыру және (немесе) сатып алу:
- ҚР Мемлекеттік бағалы қағаздары;
- резидент - эмитенттің басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес және оның аумағында шығарылған бағалы қағаздары (базалық 
активі резидент эмитенттің бағалы қағаздары болып табылатын депозитарлық қолхаттарды қоса алғанда);
- бейрезидент - эмитенттің ҚР заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздары (қазақстандық депозитарлық қолхаттарды қоса 
алғанда);
5) қайталама нарықта сатып алу:
- ҚР заңнамасына сәйкес шығарылған резидент-эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын бейрезидентте резидентпен;
- басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес және оның аумағында шығарылған бейрезидент-
эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының резидентіндегі бейрезидентпен.
6) резиденттердің резидент брокермен жасалған брокерлік қызметтер көрсету туралы шарттың негізінде немесе резидент 
компаниямен инвестициялық портфельді басқарушымен жасалған инвестициялық портфельді басқару жөніндегі шарттың негізінде 
жүзеге асырылатын операциялары;
7) зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижесіне айрықша құқыққа ие болу;
8) резидент жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға, ақшаны және өзге де валюталық 
құндылықтарды өтеусіз беруге байланысты операциялары

Капиталдың қозғалысы жөніндегі валюталық шартты қабылдау
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Есептік нөмір берілмейді: 

1) егер осындай беру нәтижесінде резидент бұрын есептік нөмір алған капиталдың қозғалысы 
жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау немесе тоқтату не валюталық 
құндылықтарға меншік құқығын иеліктен шығару жүргізілсе, резиденттің резидент емеске 
(резидент емес резидентке) ақшаны немесе өзге де валюталық құндылықтарды өтеусіз беруіне 
арналған шарт;
2) егер резидент бұрын резиденттің бейрезидент инвестициялау объектісінің капиталға 
қатысуы (резиденттің бейрезидент инвестициялау объектісінің акцияларын, қатысу үлестерін 
сатып алуы) бойынша капиталдың қозғалысы жөніндегі валюталық шарт үшін есептік нөмір 
алған болса, резиденттің бейрезидент инвестициялау объектісінің капиталына акцияларды, 
қатысу үлестерін резидент емеске сатуына арналған шарт;
3) егер резидент бұрын бейрезиденттің-резиденттің инвестициялау объектісінің капиталына 
қатысуы бойынша капиталдың қозғалысы жөніндегі валюталық шарт үшін есептік нөмір алған 
болса, резидент инвестициялау объектісінің бейрезиденттен меншікті акцияларын, капиталға 
қатысу үлестерін сатып алуына арналған шарт.

Капиталдың қозғалысы жөніндегі валюталық шартты қабылдау


