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САЛЫҚ ЖƏНЕ КЕДЕНДІК ƏКІМШІЛЕНДІРУ 
ТИІМДІЛІГІНІҢ АУДИТІНІҢ МƏНІ МЕН МАҢЫЗЫ

Елбасының Жолдауында Қ.-Ж.Қ. Тоқаев Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа нақты ахуалда: əре-
кет ету уақыты 2020» жолдауында ұлттық табысты əділ қайта бөлудің, сол арқылы еліміздің барлық 
азаматтарына түсінікті салық саясатын əзірлеудің қажеттілігі мен маңыздылығын атап өтті. 
Бұл ғылыми мақалада Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудитті енгізу аясында тиімділік аудиті 
мəселелері қарастырылған. Басылымның мақсаты салықтық əкімшілендірудегі тиімділік аудитін ұйым-
дастырудағы проблемаларды анықтау болып табылады. Авторлар берілген зерттеу тақырыбы бойынша 
талдау əдістерін қолданды, дереккөздерді қарастырды. Мақалада салықтық жəне кедендік əкімшілен-
дірудің тиімділігін тексеру мəселелері, сондай-ақ жалпы Қазақстан Республикасындағы салықтық жəне 
кедендік əкімшілендіру мəселелері қарастырылған. Осы мақсаттарға жету үшін Қазақстан Республикасының 
салықтық жəне кедендік əкімшілендіру тиімділігін тексерудің тұжырымдамалары мен мəселелері ашылды. 
Республикалық бюджеттің атқарылуына талдау жасалып, нəтижесінде салықтық əкімшілендіруді 
жетілдіру қажеттілігі атап өтілді. Мемлекеттік қаржылық бақылауды реформалау кезеңінде 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің құзыреті, өкілеттігі мен 
ауқымы кеңеюде. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру жəне мемлекеттік аудитті 
жүргізу үшін əдістемелік базаны құру, бақылау жəне сараптамалық-талдау жұмыстарының заманауи 
нысандарын, əдістерін енгізу, интеграцияланған ақпараттық жүйелерді құру қажет.

Кілт сөздер: салық жəне кедендік əкімшілендіpу, ЭЫДҰ елдеpі, салық жəне кеден оpгандаpы, əкімшілік 
шығындаp, салық, Салық кодексі, салық органдары, салық төлеушілер, салықтық қатынастар, əкімшілік

Ключевые слова: налоговое и таможенное администрирование, страны ОЭСР, налоговые и тамо-
женные органы, административные расходы, налоги, Налоговый кодекс, налоговые органы, налогопла-
тельщики, налоговые отношения, администрирование.
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Кіріспе. Елбасының Жолдауында Қ.-Ж.Қ. 
Тоқаев Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа 
нақты ахуалда: əрекет ету уақыты 2020» жол-
дауында ұлттық табысты əділ қайта бөлудің, 
сол арқылы еліміздің барлық азаматтарына 
түсінікті салық саясатын əзірлеудің қажеттілі-
гі мен маңыздылығын атап өтті. Сонымен бірге 
салықтық əкімшілендіру күрделі жəне айқын 
мəжбүрлеу сипатына ие. Жолдауда экономиканы 

əртараптандыру мен бюджетті толықтырудың 
қосымша тұтқасы ретінде салық ставкаларын 
саралау қажеттігі де айтылды. Қазақстанға ше-
телдік инвестициялардың келуін жəне пайданы 
қайта инвестициялауды барынша ынталандыру 
мақсатында халықаралық салық салу нормала-
рына ерекше назар аудару қажет. Сонымен қа-
тар, сарапшылардың бағалауынша, елдің жалпы 
ішкі өнімінің үштен біріне жуығы көлеңкеде 
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тұр – бұл бюджет кірістерін арттырудың үлкен 
əлеуеті. Салық жəне кеден саласын цифрлан-
дыру «көлеңкелі экономикамен» оның барлық 
көріністерімен күресте елеулі көмек көрсетеді. 
Бюджеттік жоспарлаудың жаңа жүйесі ұлттық 
басымдықтарды қамтамасыз етуге жəне ұлт-
тық жоспарлау жүйесінің бағынышты бөлігі-
не айналуға тиіс. Біз ұлттық табысты əділет-
ті қайта бөлудің маңыздылығы туралы айтып 
отырғандықтан, біз еліміздің барлық азаматта-
рына түсінікті бір салық саясатын əзірлеуіміз 
керек. Бүгінде салықтар мен алымдардың 40-қа 
жуық түрі бар. Оны басқару ісі тым күрделі 
жəне негізінен мəжбүрлік сипатқа ие болып 
отыр.Үкіметке «Атамекен» ұлттық кəсіп кер-
лер палатасымен бірлесіп жəне депутаттық 
корпусты тарта отырып, Салық кодексін жəне 
заңға сəйкес актілерді егжей-тегжейлі қайта 
қарауды тапсыра мын. Мақсатымыз – салықтық 
міндеттемелерді орындауды барынша жеңіл-
дету жəне салықтар мен өзге де төлемдердің 
санын азайту.Бюджетті əртараптандыру мен 
толықтырудың қосымша тетігі ретінде салық-
тық мөлшерлемелерді жіктеу жөнінде де ой-
лану керек. Біз өз мақаламызда салықтық 
жə не кедендік əкімшілендірудің тиімділігін 
тек серу мəселесін, сондай-ақ Қазақстан Рес-
пуб ликасындағы салықтық жəне кедендік 
əкімшілендіру мəселелерін қарастырамыз. Осы 
мақсаттарға жету үшін біз салық жəне кеден-
дік əкімшілендіру түсінігін, сондай-ақ олардың 
тиімділігін бағалау тақырыбын қамтуымыз ке-
рек. Тағы бір шешілетін мəселе – Қазақстан 
Республикасындағы салықтық жəне кедендік 
əкімшілендіру мəселесі.

Əдебиеттік шолу. «Салықтық əкімшілен-
діру» ұғымы қазақстандық салық салу жүйесі 
үшін салыстырмалы түрде жаңа. Авторлар ара-
сында «салықтық əкімшілігінің» не екендігі 
туралы ортақ пікір жоқ.

Қазақстан Республикасының Салық ко-
дексіне сəйкес салықтық əкімшілендіру «са-
лық органдарының салықтық бақылауды жүзеге 
асыруынан, мерзімінде орындалмаған береше-
гі, оның ішінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес салық төлеушілерге (салық 
агенттеріне) жəне өзге де уəкілетті мемлекеттік 
органдарға мемлекеттік қызметтерді көрсету» 
жəне салықтық міндеттемелердің орындалуын 
қамтамасыз ету əдістерін жəне салық салуды 
мəжбүрлеу шараларын қолдануынан тұрады[1]. 

Р. Жаркинбаев салықтық əкімшілендіру са-
лық органдарының салықтық бақылауды жүзеге 
асыруында, мерзімінде орындалмаған салықтық 
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету 
əдістерін қолдануында жəне салық берешегін 
өндіріп алу шараларын қолдануда, оның ішін-
де Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес салық төлеушілерге (салық агенттеріне) 
жəне өзге де уəкілетті мемлекеттік органдарға 
мемлекеттік қызмет көрсету болып табылады[2]. 

М.Ю.Орлов «салықтық əкімшілендіру» 
түсінігіне салықтар мен алымдарды белгілеу 
жəне енгізу жөніндегі қатынастарды жəне са-
лықтар мен алымдарды алу процесінде туын-
дайтын қатынастарды жатқызуға болмайтынын 
атап көрсетеді, өйткені əкімшілік өкілеттіктердің 
болуымен емес, егеменді қоғамдық субъекті – 
мемлекеттің құқықтарының болуымен байла-
нысты бұл қатынастар жүзеге асады[3].

«Əкімшілік» сөзі латынның administration – 
басшылық, басқару сөзінен шыққан. Осы-
лайша, əкімшілік басқару мектебінің көрнек-
ті өкілі Анри Файоль басқару - бұл болжау, 
ұйымдастыру, басқару, бағыттау жəне бақылау 
дегенді білдіреді [4].

А.Жамаловтың пікірінше, салықтық əкім-
шілендіру нарықтық экономика жағдайында 
салық органдарының қызметін үйлестіретін са-
лықтық қатынастардың дамып келе жатқан жүйе-
сі болуы керек. Бұл жағдайда салықтық қаты-
настар материалдық жəне ұйымдастырушылық 
сипатта болуы мүмкін. Салық кодексіндегі си-
яқты ұйымдық қатынастар салық органдары 
жүйесінің қалыптасуы мен қызмет етуі, мемле-
кеттің салық қызметінің тəртібін белгілеу жəне 
қолдану барысында туындайды. Материалдық 
салықтық қатынастар салық төлеуші  салық мін-
деттемесін орындаған кезде пайда болады[5].

Салық əкімшілігінің негізгі элементтері: 
салық органдарының құрылымы мен иерар-
хиясы; салық органдарының құқықтары мен 
міндеттері; салық есептілігін жинау, өңдеу жəне 
тексеру тəртібін; салық жеңілдіктерін беру жəне 
салықтық санкцияларды қолдану; салық стати-
стикасын жүргізу жəне қорытындылау; басқа 
елдермен салықтық қатынастарды реттеу бо-
лып табылады.

Осы анықтамаға сүйене отырып, «салықтық 
əкімшіліндендіру» кем дегенде екі аспектіні 
қамтуы мүмкін деген қорытындыға келуге бо-
лады. Біріншіден, бұл басқару органдарының 
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жүйесі, оның ішінде салық органы (Мемлекет-
тік кірістер комитеті) кіреді. Олардың міндет-
теріне келесі жоспарлы кезеңге қабылданған 
салық саясатын процедуралық қамтамасыз ету 
кіреді. Сонымен қатар, олар бюджеттің атқа-
рылуы туралы есептерді жасап, оларға жан-
жақты талдау жүргізуі тиіс.

А. Нурумов пен Р. Берстембаеваның пі-
кірінше, Қазақстанда жалпы жəне жекелеген 
салық түрлері бойынша салықтық əкімшілен-
діру тиімділігінің, салық жеңілдіктерінің ны-
сандары мен түрлерінің, преференциялардың, 
сондай-ақ салық салуға қатысты анықтамалық 
нормалардың санының төмендеуі байқалады. 
Үкіметтің шешімдері ұлғаюда, бұл салық ме-
ханизмі мен салықтық бақылау процедуралары 
мен əкімшілендіруді қиындатады[6].

«Кедендік əкімшілендіруге» қатысты Қа-
зақстан Республикасының Кеден кодексін-
де ешқандай тұжырым қарастырылмаған. 
А. Зайцеваның пікірінше, кедендік əкімшілен-
діру деп кеден ісі саласындағы уəкілетті субъек-
тілердің республиканың жəне Кеден одағының 
кеден заңнамасында белгіленген мақсаттар мен 
міндеттерді іске асыруға бағытталған, тиімді 
жəне жоғары деңгейде қамтамасыз етуге жəне 
кеден одағының кедендік шекарасы арқылы 
тауарларды сапалы трансшекаралық өткізуге 
бағытталған қызметі түсініледі[7]. Қазақстанда 
қазіргі кезде кеден органы Мемлекеттік кірістер 
департаменті болып табылады.

Дүниежүзілік банк заманауи кедендік əкім-
шілендіруді кірістерді жинау, сауданы жеңілдету 
жəне ұлттық шекараны қорғау сияқ ты бірқатар 
міндеттерді орындау ретінде анықтайды. [8]

Жоржонның айтуы бойынша А.М. кеден 
əкімшілігі сауда саясатын реформалауға тікелей 
қатысады.[9]

Патрисио Кастро қазіргі кеден əкімшілі-
гіне оның қызметкерлерін тағайындауды жəне 
салық органдарының əртүрлі деңгейлері ара-
сындағы жауапкершілікті теңестіретін ұйымдық 
құрылым қажет деп анықтайды.[10]

Сыртқы мемлекеттік аудит пен қаржылық 
бақылаудың процедуралық стандартына сəйкес са-
лықтық жəне кедендік əкімшілендіру – салықтық 
жəне кедендік реформаларды бастау кезеңінен 
оларды іс жүзінде жүзеге асыру кезеңіне дейін 
мемлекеттік салық жəне кеден саясатын зерде-
леуді, тиісті тікелей жəне түпкілікті нəтижелерге 
қол жеткізу жəне (немесе) түсінуді қамтиды. [11]

Негізгі бөлім. Салықтар мен кедендік төлем-
дер бойынша жеңілдіктер мен преференциялар 
беру тетігі қосылған құн өнімдерін өндіруші 
шаруашылық жүргізуші субъектілерді қолдау-
ға бағытталмағандығы анық. Салық жəне ке-
дендік жеңілдіктердің тиімділігін бағалау əдіс -
темесін Үкімет əзірлемеген болып табылады.

Салықтық реформаларды интеграциялық 
үдерістерді дамыту бөлігінде жүзеге асыру са-
лық салуды үйлестірудің жеткіліксіз деңгейімен, 
Кеден одағына мүше елдерде ҚҚС ставкалары-
ның кең таралуымен сипатталады. Тауарларды 
кедендік рəсімдеу кезінде кедендік əкімшілен-
дірудің тиімділігіне кедергі келтіретін көп мөл-
шердегі құжаттар қажет. 2012 жылы 90-нан 
астам кедендік төлемдер импорттық баждар, 
бөлінген кедендік əкелу баждары жəне шикі 
мұнайға экспорттық баждар болды.

Салық жəне кедендік əкімшілендіру тиім-
ділігін арттыру бойынша факторлары: салық 
төлеуге міндетті жеке тұлғалардың салық тө-
леуін жеңілдету; заңдалықты қамтамасыз ету 
жəне салық төлеуден жалтаруды азайту; салық 
қызметкерлерін адал ұстау жəне салық жүйе-
сінің заңдылығын нығайту үшін басқаруды 
жақсарту негізгі факторлары болып табылады.

Қазақстан Республикасы салық заңнамасын-
да жиі өзгерістерге ұшырайды. Кең ауқымды 
реформалар жүзеге асырылып отырды. Салық 
кодексі қабылданып, 2017 жылы жаңа салық ко-
дексі əзірленуде. Салық əкімшілігін жеңілдету 
жəне жетілдіру бойынша өзгерістер енгізілуде. 
Салық əкімшілігі мемлекет, халық жəне бизнестің 
өзара əрекеттесуінің əлеуметтік саласы болып та-
былады. Кез келген кемшіліктер мен кемшіліктер 
салық түсімдерінің айтарлықтай төмендеуіне, 
салық міндеттемелерінің орындалмау ықтимал-
дығын арттыруға, сондай-ақ елдің экономикалық 
жағдайының нашарлауына əкелуі мүмкін.

Есеп комитетінің қорытындысы бойынша 
2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
Қазақстанда 1 741 813 заңды тұлға мен жеке 
кəсіпкер тіркелген. Өткен жылмен салыстыр-
ғанда 4,8%-ға өсу байқалады (2020 жылы – 
1 661 469 заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлер). 
104 633 кəсіпкерлік субъектісі ҚҚС төлеушілер 
болып табылады, бұл өткен жылмен салыстыр-
ғанда 4,6%-ға көп (2020 жылы – 100 044). Қа-
зақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 
жылғы 28 желтоқсандағы № 1241 бұйрығымен 
бекітілген Ірі салық төлеушілер мониторингіне 
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жататын салық төлеушілер тізбесіне 343 кəсіп-
керлік субъектілері енгізілген. соңғы 5 жылдағы 
ЖІӨ-ге қатынасы төмендегідей.

Соңғы 5 жылдағы ЖІӨ-ге қатысты шоғыр-
ландырылған бюджетке салық түсімдерінің ди-
намикасы төмендегі 1-кестеде көрсетілген 

1-сурет. Шоғырландырылған Бюджетке салық түсімдерінің ЖІӨ-ге қатынасы

Соңғы 5 жылдағы ЖІӨ тұрақты өсімі ая-
сында 2020 жылғы «пандемия» жылы салық 
түсімдерінің азаюы байқалды. Сəйкесінше, 
олардың жалпы ішкі өнімдегі үлесінің төмен-
деуі байқалды. 2021 жылы жағдай жақсарып, 
2017 жылдың мəндеріне жетеді деп болжанған.

Ұлттық қорға 2021 жылға салық түсімдері 
2020 жылмен салыстырғанда 86,0%-ға немесе 
1204,2 млрд теңгеге өсуді қамтамасыз ете оты-
рып, 2 605,1 млрд теңгені құрады.

Шоғырландырылған бюджетке салық бе-
решегі 01.01.22 814,9 млрд.теңгені құрады, ол 
жиынтық бюджетке түсетін түсімдерге қатыс-
ты 6,2% құрады. 2020 жылы бұл көрсеткіш 
2,7%-ды құрады.

Мемлекеттік кірістер комитетінің мəлі-
метінше, 2021 жылы салық жəне кедендік 
əкімшілендіру есебінен республикалық бюд-
жетке 683,6 млрд теңге сомасында қосымша 
кірістер қарастырылған, оның ішінде:

1-кесте. Мемлекеттік кірістер комитетінің мəліметінше, 
2021 жылы салық жəне кедендік əкімшілендіру есебінен 

республикалық бюджетке 683,6 млрд теңге сомасында қосымша кірістер

№ п/п есебінен қосымша резервтерді қамтамасыз ету 01.01.2022 ж Фактісі
мың теңге

1 «СУР» АЖ көмегімен басқару 104 586 156

2 ЭСФ ақпаратын пайдаланып басқару 75 131 216

3 онлайн-кассалық машина ақпаратын басқару 11 562 965

4 резидент еместерді басқару 9 501 120

5 таңбаланған тауар айналымын басқару 513 198

6 ҚҚС қайтаруды жəне ҚҚС асып кетуін басқару 10 383 981

7 снижения задолженности 18 085 110

8 мониторингке жататын салық төлеушілерді басқару 32 153 408

9 жер қойнауын пайдаланушыларды басқару 226 051 356

10 салықтық аудиттің тиімділігін арттыру 37 112 142

11 камералық басқарудың тиімділігін арттыру 90 807 513

12 ЕАЭО шеңберінде жанама салықтарды əкімшілендіру 9 011 489

13 өндірістік емес төлемдерді басқару 1 217 816

14 акциздік əкімшілендіру 6 701 987

15 кедендік əкімшілендіру 50 776 301

Барлығы 683 617 204



Қ
А

ЗА
Қ

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
, Қ

А
Р

Ж
Ы

 Ж
Ə

Н
Е

 Х
А

Л
Ы

Қ
А

РА
Л

Ы
Қ

 С
А

У
Д

А
 У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

ІН
ІҢ

 Ж
А

Р
Ш

Ы
С

Ы
, 2

02
2 

– 
№

2(
47

)

261

Қаржы жəне есеп / Финансы и учет
Есеп комитетінің Қазақстан Республи-

касының Үкіметіне ұсынысы:
1) Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 

комитетінің құзыретінен оңалту жəне банкроттық 
рəсімдерін мемлекеттік реттеу функциясын бөлу;

2) экономиканы жақсарту бойынша уақтылы 
шешімдер қабылдау мақсатында кəсіпкерлік 
субъектілерінің, оның ішінде мемлекеттік қолдау 
шараларын алған субъектілердің төлем қабілет-
тілігіне мониторинг жүргізу жүйесін əзірлеу;

3) «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне Қазақстан Республи-
касының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақ-
стан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2020 жылғы 2 шілдедегі Заңын 
іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нор-
мативтік құқықтық актілер тізбесінің 6-тар-
мағын орындау; Ойын бизнесі», Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің 2020 
жылғы 27 қарашадағы № 149-ө өкімімен бекі-
тілген «Бəс тігулер» (оның ішінде электрон-
дық) бойынша қабылданған ставкалар туралы 
ақпаратты қабылдау, есепке алу жəне сақтау 
қағидаларын бекіту туралы ) бəс тігудің əрбір 
қатысушысы үшін ұтыс тігудің нəтиже нұсқа-
ларына, олар бойынша ұтыстар мен төлемдер-
ге, сондай-ақ оны басқа тұлғаларға аударуға 
коэффиценттер;

4) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пай-
далану туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне аукцион жеңімпазының жер қой-
науын пайдалану құқығын беру жөніндегі 
мін деттемелерін орындауын қамтамасыз етуге 
бағытталған ережелерді енгізу бөлігінде өзге-
рістер мен толықтырулар енгізу;

5) «Оңалту жəне банкроттық туралы заңна-
маны қолдану тəжірибесі туралы» Жоғарғы 
Соттың 2015 жылғы 2 қазандағы № 5 норма-
тивтік қаулысын Қазақстан Республикасы За-
ңының қолданыстағы редакциясымен үндес-
тіру бөлігінде жаңартуға бастамашылық ету. 
Қазақстан «Оңалту жəне банкроттық туралы»;

6) Салық кодексіне мынадай мазмұндағы 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

- салық заңнамасының орындалуы тура-
лы хабарламаларды, əлеуметтік төлемдерді 
есептеу, ұстау жəне аудару жөніндегі міндет-
темелерді қайтарып алу немесе жою тəртібін 
айқындау;

- көлденең мониторинг бойынша пилоттық 
жобаға қатысушыларды ірі салық төлеушілер 
мониторингінен шығару;

7) «Қазақстан Республикасының мемлекет-
тік қызметі туралы» Заңына тəртіптік жауап-
кершілік туралы мəселе бойынша шешім қа-
былдауға əсер ететін апелляциялық комиссия 
шешімі шыққанға дейінгі мерзімге тəртіптік 
жаза қолдану мерзімін тоқтата тұру бөлігінде 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу [12]

Қорытынды. Қорытындылай келе, салық 
жəне кедендік əкімшілендіру мемлекеттік басқа-
рудың маңызды тұтқаларының бірі болып табы-
лады, сонымен қатар республиканың тұрақты 
экономикалық дамуын қамтамасыз етеді деп 
айта аламыз. Осыған сүйене отырып, салықтық 
əкімшілендірудің сапасына салықтардың жи-
налуы мен экономикалық жүйенің жұмыс іс-
теуі ғана емес, сонымен қатар республиканың 
тұрақты экономикалық дамуы да байланысты 
деген қорытынды жасауға болады.

Осыған сүйене отырып, салықтық əкім-
шілендірудің сапасына тек салықтардың жи-
налуы мен экономикалық жүйенің жұмыс іс-
теуі ғана емес, сонымен қатар республиканың 
тұрақты экономикалық дамуы да байланысты 
деген қорытынды жасауға болады.

Тиімділік аудиті – шетелде кең таралған 
жəне біздің елімізде дамып келе жатқан аудитор-
лық қызметтің түрі, ол мемлекеттік жəне жеке 
сектордағы қаржылық-экономикалық процес-
тердің, басқару процестерінің жəне сервистік 
бағдарламалардың тиімділігі, нəтижелілігі жəне 
тиімділігі туралы аудиторлық пікір білдіруге 
бағытталған. Отандық əдебиеттегі алғашқы ең-
бектердің бірінде тиімділік аудиті тексерілетін 
мемлекеттік орган қызметінің тиімділігі, нəти-
желілігі жəне нəтижелілігі туралы объективті 
мəліметтерді алу жəне өзара тексерудің жүйе-
лі, мақсатты жəне ұйымдастырылған процесі 
ретінде анықталады.

Сыртқы мемлекеттік аудит пен қаржылық 
бақылаудың процедуралық стандартына сəйкес са-
лықтық жəне кедендік əкімшілендіру – салықтық 
жəне кедендік реформаларды бастау кезеңінен 
оларды іс жүзінде жүзеге асыру кезеңіне дейін 
мемлекеттік салық жəне кеден саясатын зерде-
леуді, тиісті тікелей жəне түпкілікті нəтижелерге 
қол жеткізу жəне (немесе) түсінуді қамтиды. [13]

Салықтық жəне кедендік əкімшілендірудің 
тиімділік аудиті мемлекеттік салық жəне кеден 
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саясатының тиімділігі мен Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік кірістер комитеті жұ-

мысының тиімділігі туралы аудиторлық пікір біл-
діруге бағытталған деп қорытындылауға болады.
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О.М. Несіпбай, М.А. Сеpикова, Н.Н. Башкирова, А.Е. Айтхожина

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАЛОГОВОГО И ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТPИPОВАНИЯ

Аннотация

В Пοслaнии Прeзидeнтa К.-Ж.К. В свοeм Пοслaнии к кaзaхстaнцaм «Кaзaхстaн в нοвых рeaлиях: 
врeмя дeйствοвaть 2020» Тοкaeв пοдчeркнул нeοбхοдимοсть и вaжнοсть спрaвeдливοгο пeрeрaспрeдeлe-
ния нaциοнaльнοгο дοхοдa, тeм сaмым рaзрaбaтывaя нaлοгοвую пοлитику, пοнятную всeм грaждaнaм 
стрaны. В дaннοй нaучнοй стaтьe рaссмaтривaются вοпрοсы aудитa эффeктивнοсти в кοнтeкстe внeдрeния 
гοсудaрствeннοгο aудитa в Рeспубликe Кaзaхстaн. Цeлью дaннοй публикaции являeтся выявлeниe прοблeм 
в οргaнизaции прοвeрοк эффeктивнοсти в нaлοгοвοй службe. Aвтοры испοльзοвaли aнaлитичeскиe мeтοды 
пο тeмe исслeдοвaния, рaссмοтрeли истοчники. В стaтьe рaссмaтривaются вοпрοсы прοвeрки эффeктив-
нοсти нaлοгοвοгο и тaмοжeннοгο aдминистрирοвaния, a тaкжe вοпрοсы нaлοгοвοгο и тaмοжeннοгο aд-
министрирοвaния в Рeспубликe Кaзaхстaн в цeлοм. Для дοстижeния этих цeлeй были рaскрыты пοнятия 
и вοпрοсы прοвeрки эффeктивнοсти нaлοгοвοгο и тaмοжeннοгο aдминистрирοвaния Рeспублики Кaзaх-
стaн. Прοвeдeн aнaлиз испοлнeния рeспубликaнскοгο бюджeтa, в рeзультaтe чeгο οтмeчeнa нeοбхοдимοсть 
сοвeршeнствοвaния нaлοгοвοгο aдминистрирοвaния. В хοдe рeфοрмы гοсудaрствeннοгο финaнсοвοгο кοн-
трοля рaсширяются кοмпeтeнция, пοлнοмοчия и сфeрa кοмпeтeнции Счeтнοгο кοмитeтa пο кοнтрοлю зa 
испοлнeниeм рeспубликaнскοгο бюджeтa. Нeοбхοдимο сοздaниe мeтοдοлοгичeскοй бaзы пοвышeния эф-
фeктивнοсти дeятeльнοсти гοсудaрствeнных οргaнοв и гοсудaрствeннοгο aудитa, внeдрeниe сοврeмeнных 
фοрм и мeтοдοв кοнтрοльнο-aнaлитичeскοй рaбοты, сοздaниe интeгрирοвaнных инфοрмaциοнных систeм.

O. Nеssipbаy, M. Sеrikovа, N. Bаshkirovа, A. Aitkhozhina

THЕ ЕSSЕNСЕ АND SIGNIFIСАNСЕ OF THЕ PЕRFORMАNСЕ АUDIT 
OF TАX АND СUSTOMS АDMINISTRАTION

Аnnotаtion

In thе Аddrеss οf thе Prеsidеnt K.-Zh.K. In his mеssаgе tο thе pеοplе οf Kаzаkhstаn «Kаzаkhstаn in thе nеw 
rеаlitiеs: timе tο аct 2020» Tοkаyеv strеssеd thе nееd аnd impοrtаncе οf а fаir rеdistributiοn οf nаtiοnаl incοmе, 
thеrеby dеvеlοping а tаx pοlicy thаt is undеrstаndаblе tο аll citizеns οf thе cοuntry. This sciеntifi c аrticlе cοnsidеrs 
thе issuеs οf pеrfοrmаncе аudit in thе cοntеxt οf thе intrοductiοn οf public аudit in thе Rеpublic οf Kаzаkhstаn. 
Thе purpοsе οf this publicаtiοn is tο idеntify prοblеms in thе οrgаnizаtiοn οf pеrfοrmаncе аudits in tаx аdminis-
trаtiοn. Thе аuthοrs usеd аnаlyticаl mеthοds οn thе tοpic οf thе study, cοnsidеrеd thе sοurcеs. Thе аrticlе dеаls with 
thе issuеs οf chеcking thе еff еctivеnеss οf tаx аnd custοms аdministrаtiοn, аs wеll аs issuеs οf tаx аnd custοms аd-
ministrаtiοn in thе Rеpublic οf Kаzаkhstаn in gеnеrаl. Tο аchiеvе thеsе gοаls, thе cοncеpts аnd issuеs οf tеsting thе 
еff еctivеnеss οf tаx аnd custοms аdministrаtiοn οf thе Rеpublic οf Kаzаkhstаn wеrе rеvеаlеd. Thе аnаlysis οf thе 
еxеcutiοn οf thе rеpublicаn budgеt wаs аnаlyzеd, аs а rеsult οf which thе nееd tο imprοvе tаx аdministrаtiοn wаs 
nοtеd. During thе rеfοrm οf public fi nаnciаl cοntrοl, thе cοmpеtеncе, pοwеrs аnd scοpе οf thе Аccοunts Cοmmittее 
fοr Cοntrοl οvеr thе Еxеcutiοn οf thе Rеpublicаn Budgеt аrе еxpаnding. It is nеcеssаry tο crеаtе а mеthοdοlοgicаl 
frаmеwοrk fοr imprοving thе еffi  ciеncy οf gοvеrnmеnt аgеnciеs аnd public аudit, thе intrοductiοn οf mοdеrn fοrms 
аnd mеthοds οf cοntrοl аnd аnаlyticаl wοrk, thе crеаtiοn οf intеgrаtеd infοrmаtiοn systеms.


