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Барлық мүдделі тұлғаларға 

                                                                            
Тауарға ілеспе жүкқұжаттарды жүргізу туралы  

 
«Magnum Cash&Carry» ЖШС (бұдан әрі – Компания) ынтымақтастық үшін алғыс білдіреді және сәтті 

және жемісті ынтымақтастықтың жалғасуына үміттенеміз.  

Бизнес-процесстердің үздіксіз болу мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасындағы келесі 
өзгерістері туралы хабарлаймыз. 

2019 жылдың 26 желтоқсанындағы № 1424 «Тауарларға ілеспе жүкқұжаттарын рәсімдеу бойынша 
міндеттемелер таралатын тауарлар тізімін, сонымен қатар рәсімдеу ережелері және олардың құжат 
айналымы» Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан 
Республикасының Қаржы Министрі бұйрығына сәйкес 2020 жылдың 1 сәуірінен бастап көптеген тауарлар 
бойынша Тауарларға ілеспе жүкқұжаттарын (бұдан әрі мәтін бойынша – ТІЖ) рәсімдеу бойынша 
міндеттемелер электрондық нысанда орын алады. 

Ережелерге сәйкес, атап айтқанда 2 тармақ бойынша, ТІЖ тауар-ілеспе құжаты болып қана қоймайды, 
алғашқы бухгалтерлік құжат болып табылады. Ережелердің 10 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының 
аумағында тауарды тасымалдау, сату және (немесе) тиеп түсіру кезінде ТІЖ рәсімдеу қажеттілігін, сонымен 
қатар Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды тауарлар қозғалысы алдында жеткізуді 
қарастырады. 

Осылай Компанияда тауарды қабылдау сәтінде ТІЖ бар болуын және дұрыс толтырылуын тексеру 
бойынша міндеттері орын алады. Сіздің тарапыңыздан ТІЖ болмаған жағдайында Компания тауарды 
қабылдай алмайды.  

Қазіргі таңда ӘҚтК-нің 283-1 бабымен сәйкес ТІЖ рәсімдеуге әкімшілік жауапкершілік 
қарастырылғанын қосымша хабарлаймыз. 

Бизнес-процесстерге ықпал ететін заңнамадағы барлық өзгертулермен егжей-тегжейлі танысуды 
сұраймыз, өйткені 2020 жылдың 1 сәуірінен бастап Компания сәйкес рәсімделмеген ТІЖ тауарларды 
қабылдамайды. 

Компания көшірмені автоматтандыру және ТІЖ салыстырып тексеру сұрақтары бойынша ортақ диалогқа 
ашық. Келесі байланыс ақпараты бойынша Компанияның Бас бухгалтері Куттыбаева Светлана Рахановнаға 
хабарласуды сұрайыз: +7 (727) 2467340, ішкі тел.: 1616, e-mail: kuttybaeva@magnum.kz  

 

 


