1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1.
«Салық
кеңесшілерінің
палатасы»
қоғамдық
бірлестігі
(республикалық мәртебе) (бұдан әрі мәтін бойынша – «СК палатасы»)
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамдық бірлестік
нысанында коммерциялық емес ұйым ретінде құрылды.
1.2.
СК палатасы Қазақстан Республикасының Конституциясына,
Қазақстан
Республикасының
Азаматтық
кодексіне,
Қазақстан
Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заңына, Қазақстан
Республикасының «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңына, Қазақстан
Республикасының
«Өзін-өзі
реттеу
туралы»
Заңына,
Қазақстан
Республикасының басқа да қолданылатын заңнамасына, сондай-ақ осы
Жарғыға сәйкес, СК палатасы Мүшелерінің тең құқылығы, өзін-өзі басқару,
заңдылық, есептілік және қызметтің жариялылығы негізінде құрылған және
өз қызметін жүзеге асыратын азаматтардың ерікті бірлестігі болып табылады.
СК палатасының мақсаттары мен міндеттерін мойындайтын, осы Жарғыда
көзделген жарналарды төлейтін, осы Жарғының ережелерін және СК
палатасына Мүшелігі туралы ережені сақтайтын Қазақстан Республикасының
азаматтары, сондай – ақ шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалар СК
палатасының мүшелері (бұдан әрі мәтін бойынша - СК палатасының
мүшелері) бола алады.
1.3.
СК палатасы мәртебе бойынша салықтық қатынастар саласындағы
мамандардың республикалық қоғамдық бірлестігі (бұдан әрі мәтін бойынша
– Салық кеңесшісі) болып табылады.
1.4.
СК палатасы Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен Салық кеңесшілерінің кәсіби қызметіне қатысты,
олардың көрсету тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен
реттелетін кәсіби салықтық кеңес беру қызметтерін көрсету бөлігінде өзін-өзі
реттейтін ұйым болып табылады.
1.5.
СК палатасының атауы:
1.5.1.
орыс тілінде:
1.5.1.1. толық атауы: Общественное объединение «Палата Налоговых
Консультантов» (республиканский статус);
1.5.1.2. қысқартылған атауы: ОО «ПНК»;
1.5.2.
қазақ тілінде:
1.5.2.1. толық атауы: «Салық кеңесшілері палатасы» қоғамдық
бiрлестiгi (республикалық мәртебе);
1.5.2.2. қысқартылған атауы: «СКП» ҚБ;
1.5.3.
ағылшын тілінде:
1.5.3.1. толық атауы: «Chamber of Tax Consultants» Public Association
(Republican Status);
1.5.3.2. қысқартылған атауы: «CTC» PA;
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1.6.
СК
палатасының
орналасқан
жері:
050012,
Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мәуленов көшесі, 92 үй.
1.7.
СК палатасы Басқармасының орналасқан жері: 050012, Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мәуленов көшесі, 92 үй.
1.8.
СК палатасының заңды тұлға ретінде құқық қабілеттілігі оны әділет
органдарында мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап пайда болады.
1.9.
СК палатасының дербес теңгерімі бар, оқшауланған мүлікке ие, өз
атынан шарттар жасай алады, мүліктік және мүліктік емес құқықтарды сатып
ала алады, міндеттерді атқара алады, сотта талапкер немесе жауапкер бола
алады. СК палатасының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
мөрі, мөртаңбалары, банкте шоттары және басқа да деректемелері бар.
1.10.
СК палатасының қызмет мерзімі - шексіз.
2-БАП. СК ПАЛАТАСЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ
2.1. СК палатасы қызметінің мақсаты мыналар болып табылады:
2.1.1.
оның мүшелерінің құқықтарын іске асыру және қорғау;
2.1.2.
салықтық кеңес беруді насихаттау және жетілдіру, Қазақстан
Республикасында салық мәдениетінің деңгейін арттыру жөніндегі ісшараларды іске асыру;
2.1.3.
СК палата мүшелерінің салықтық кеңес беру саласында кәсіби
қызметтерін адал жүзеге асыруын қамтамасыз ету, сондай-ақ кәсіби
стандарттарды белгілеу және қолдау;
2.1.4.
кәсіби мәдениет пен салықтық кеңес беру этикасын қалыптастыру;
2.1.5.
Қазақстан Республикасындағы салық кеңесшісі мамандығын
қоғамдық мойындауға қол жеткізу;
2.1.6.
көрсету тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен
реттелетін кәсіби салықтық кеңес беру қызметтері бөлігінде салықтық кеңес
беру саласындағы өзін-өзі реттеу.
2.2.
СК палатасында өзін-өзі реттеудің негізгі мақсаттары мыналар
болып табылады:
2.2.1.
салықтық кеңес беру саласында отандық қызметтердің сапасы мен
бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
2.2.2.
салықтық кеңес беру қызметтерін тұтынушылар алдындағы Салық
кеңесшілерінің жауапкершілігін күшейту;
2.2.3.
СК палата мүшелерінің тиімді кәсіби және кәсіпкерлік қызметі үшін
жағдайларды қамтамасыз ету.
2.3.
СК палатасында өзін-өзі реттеудің жалпы қағидаттары мыналар
болып табылады:
2.3.1.
заңдылық - барлық мүдделі тұлғалардың құқықтары сақталған
жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзін-өзі реттеуді
енгізу және жүзеге асыру;
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2.3.2.
теңдік - СК палата мүшелерінің тең құқықтары мен міндеттерінің
болуы;
2.3.3.
өзін – өзі қаржыландыру - кіру және мүшелік жарналар, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де көздер
негізінде өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметін қаржыландыру;
2.3.4.
жауапкершілік – өзін-өзі реттейтін ұйымның СК палатасы
Мүшелерінің көрсету тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен
реттелетін кәсіби салықтық кеңес беру қызметтерін көрсету бөлігінде
олардың әрекеттерімен келтірілген залал үшін үшінші тұлғалар алдындағы
мүліктік жауапкершілікті кепілдендіру тетіктерін пайдалануы;
2.3.5.
қызметтің ашықтығы - мүдделі тұлғалар үшін ақпараттың
қолжетімділігін қамтамасыз ететін барынша ашық қызмет;
2.3.6.
беделге тәуелділік (беделді тәуелділік) – СК палата мүшелерінің
олардың іскерлік және кәсіби беделіне тәуелділігі;
2.3.7.
өзара көмек және мүдделерді қорғау – СК палатасының СК палата
мүшелеріне көмек көрсетуі, сондай-ақ олардың мүдделерін қорғауы;
2.3.8.
тәуелсіздік - Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей
көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік органдар, өзге де ұйымдар
мен лауазымды тұлғалар тарапынан СК палатасының қызметіне араласуға
жол бермеу.
2.4.
СК палатасында өзін-өзі реттеудің негізгі қағидаттары мыналар
болып табылады:
2.4.1.
біріктіру еркіндігі - өзін-өзі реттейтін ұйымға ерікті түрде біріктіру
үшін тұлғаларды таңдау;
2.4.2.
саланың ортақтығы көрсетілетін салықтық кеңес беру
қызметтерінің ұқсастығы (ұқсас немесе аралас сипаттамалары) тән қызмет
түрлерінің бірлік белгісі бойынша кәсіпкерлердің бірлестігі.
2.5.
СК палатасы қызметінің мәні Қазақстан Республикасының
заңнамасында тыйым салынбаған, СК палатасы қызметінің мақсаттары мен
қағидаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ететін, оның ішінде өзін-өзі
реттеудегі қызмет түрлерін жүзеге асыру болып табылады, солардың ішінде:
2.5.1.
СК палатасына мүшелікке байланысты құжаттарды бекіту және СК
палатасына мүшелікті растау үшін рәсімдерді орындау;
2.5.2.
СК палатасына кіру, мүшелік және нысаналы жарналардың
мөлшерін және төлеу тәртібін белгілеу;
2.5.3.
кәсіби біліктілік түрлерін белгілеу. Кәсіби біліктілікті тағайындауға
байланысты құжаттарды бекіту;
2.5.4.
Салық кеңесшілерінің кәсіби біліктілігін растау, сондай-ақ СК
палата Басқармасы шешім қабылдаған жағдайда, СК палата Басқармасы
бекіткен тәртіпке және біліктілік талаптарына сәйкес өзге де кәсіби
біліктілігін растау.
Бұл ретте СК палатасы қызметінің мақсаттары үшін мыналар мойындалады:
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2.5.4.1. Салық кеңесшісі – тиісті кәсіби біліктілігі СК палатасы салық
кеңесшісінің тиісті біліктілік куәлігімен расталған салықтық қатынастар
саласындағы маман болып табылатын жеке тұлға;
2.5.4.2. Салық кеңесшілерінің ұйымы – Қазақстан Республикасының
аумағында кәсіби салықтық кеңес беру қызметтерін көрсететін және
жұмыскерлері Салық кеңесшілері болып табылатын заңды тұлға (бұдан әрі
мәтін бойынша - «Салық кеңесшілерінің ұйымы»). Салық кеңесшілерінің
ұйымы ретінде Қазақстан Республикасы аумағында тіркелген, Қазақстан
Республикасы аумағында кәсіби салықтық кеңес беру қызметтерін көрсететін
және жұмыскерлері Салық кеңесшілері болып табылатын шетел заңды
тұлғасының филиалы мойындалуы мүмкін.
2.5.5.
СК палатасы Басқармасы шешім қабылдаған жағдайда Біліктілік
комиссиясын қалыптастыру;
2.5.6.
Салық кеңесшілерінің және СК палатасының өзге де мүшелерінің
тізілімін жүргізу. Тағайындалуын СК палатасы жүзеге асыратын кәсіптік
біліктілік түрлері бойынша тізілімді жүргізу;
2.5.7.
СК палата мүшелерінің жалпы мәселелер бойынша өзара ісқимылын үйлестіру, сондай-ақ олардың заңды мүдделерін білдіру және
қорғау;
2.5.8.
мемлекеттік
органдарда,
қауымдастықтарда,
қоғамдық
бірлестіктерде, шетелдік және халықаралық және өзге де ұйымдарда Салық
кеңесшілері мен Салық кеңесшілері ұйымдарының мүдделерін білдіру;
2.5.9.
Салық кеңесшілерінің кәсіби білім деңгейін арттыру. Салық
кеңесшілерін оқыту және біліктілігін арттыру бойынша іс-шаралар кешенін
әзірлеу, оқыту үшін оқу бағдарламалары мен әдістемелік құралдарды әзірлеу.
Салық кеңесшілерін оқытуды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге
асыратын оқу орталықтарын аккредиттеу. СК палата Басқармасы шешім
қабылдаған жағдайда, кәсіби біліктілікті тағайындау
үшін біліктілік
талаптарына сәйкес келетін білімді растау үшін тәуелсіз емтихан өткізетін
тұлғаларды аккредиттеу;
2.5.10. Салық кеңесшілері мен Салық кеңесшілері ұйымдарын кәсіби
қолдау және көмек көрсету;
2.5.11. кәсіби салық кеңес беру бойынша қызметтер нарығын зерттеу және
мониторингілеу;
2.5.12. өзін-өзі реттеуді іске асыру бөлігінде, Салық кеңесшілері көрсететін
қызметтердің сапасын бақылаумен байланысты іс-шараларды жүзеге асыру,
көрсету тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелетін кәсіби
салықтық кеңес беру қызметтері бөлігінде, оның ішінде қызметтің осы
саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде
белгіленген іс-шараларды орындау;
2.5.13. салықтық және өзге де қатынастармен, сондай-ақ кәсіби салықтық
кеңес берумен байланысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын
қарауға, оның ішінде тәуелсіз сараптаманың жүзеге асыруына қатысу;
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2.5.14. нормативтік құқықтық актілерге түсініктемелер әзірлеу;
2.5.15. салықтық қатынастар мәселелері бойынша, сондай-ақ мемлекеттік
органдардың, салық төлеушілердің және өзге де тұлғалардың сұрау салулары
бойынша Қазақстан Республикасының және өзге де мемлекеттердің салық,
кеден және өзге де заңнамасын қолдану, оның ішінде тәуелсіз маман ретінде
СК палатасы өкілдерінің сотқа қатысу тәртібі бойынша кәсіби ұйымның
қорытындыларын әзірлеу және ұсыну;
2.5.16. салықтық қатынастар және кәсіби салықтық кеңес беру саласында
ағартушылық қызметті жүзеге асыру;
2.5.17. салықтық қатынастар және кәсіби салық кеңес беру саласында
жұмыс істейтін мамандардың шығармашылық және зияткерлік әлеуетін
шоғырландыру;
2.5.18. салықтық және өзге де қатынастар саласында білім тарату
мақсатында семинарлар, конференциялар және басқа да іс-шаралар өткізуді
қоса алғанда, Қазақстан Республикасында салық мәдениетінің деңгейін
арттыру жөніндегі іс-шараларды іске асыру;
2.5.19. қоғамдық пікірге сұрау салу және басқа да зерттеулер жүргізу, оның
ішінде мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың тапсырысы бойынша
ғылыми зерттеулер жүргізу;
2.5.20. Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелетін қызметтерді
қоса алғанда, кәсіби салықтық кеңес беру, оның ішінде ақылы негізде
қызметтер көрсету;
2.5.21. мемлекеттік
органдарда,
қауымдастықтарда,
қоғамдық
бірлестіктерде, шетелдік және халықаралық және өзге де ұйымдарда олардың
өтініштері негізінде заңды және жеке тұлғалардың мүдделерін білдіру;
2.5.22. СК палата мүшелеріне, сондай-ақ заңды және жеке тұлғаларға
олардың өтініштері негізінде ақпараттық, кеңес беру және әдістемелік
қызметтер көрсету;
2.5.23. оқыту курстары мен біліктілікті арттыру бағдарламаларын
ұйымдастыруға жәрдемдесу;
2.5.24. салықтық қатынастар және кәсіби салықтық кеңес беру мәселелері
бойынша тәжірибе алмасу мақсатында халықаралық үкіметтік емес
байланыстарды дамыту;
2.5.25. басқа елдердегі халықаралық және ұлттық ұйымдармен
байланыстарды дамыту, делегациялармен және мамандармен, жұмыс
тәжірибесімен және ақпаратпен алмасу, ынтымақтастық және бірлескен
қызмет туралы шарттар жасасу. Салық кеңесшілерінің халықаралық
ұйымдарға қатысуы;
2.5.26. салықтық қатынастар және салықтық кеңес беру саласындағы
мәселелер және өзге де мәселелер бойынша халықаралық үкіметтік емес
ұйымдардың
жұмысына
қатысу.
Халықаралық
ынтымақтастық
бағдарламаларын іске асыруға қатысу немесе ұйымдастыру;
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2.5.27. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де
қызмет түрлерін жүзеге асыру.
2.6.
СК палатасы өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде табыс алуды
көздемейді.
2.7.
СК палатасы жарғылық мақсаттарды қаржыландыру үшін
кәсіпкерлік қызметпен айналыса алады.
СК палатасы кәсіпкерлік қызмет бойынша кірістер мен шығыстардың бөлек
есебін жүргізеді.
СК палатасының кәсіпкерлік қызметіне салық салу Қазақстан
Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
СК палатасының кәсіпкерлік қызметінен түскен кірістер СК палатасының
мүшелері немесе құрылтайшылары арасында таралмайды және жарғылық
мақсаттарға, оның ішінде СК палатасы қызметінің нәтижесінде туындаған
үшінші тұлғалар алдындағы СК палатасының міндеттемелерін орындауға
жіберіледі.
2.8.
Мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында СК палатасының
мүшелері, СК палатасының басқару органдарының құрамына кіретін
тұлғалар және оның жұмыскерлері СК палатасының мүдделерін оның
қызметінің мақсаттарына қатысты сақтауға міндетті және өздерінің кәсіби
міндеттерін жүзеге асырумен байланысты мүмкіндіктерді пайдаланбауға
немесе осындай мүмкіндіктерді СК палатасының Жарғысында көрсетілген
мақсаттарға қайшы келетін мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге тиіс.
3-БАП. СК ПАЛАТАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
3.1. СК палатасы мыналарға құқылы:
3.1.1.
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
банктерде шоттар ашу;
3.1.2.
өз атауы бар мөрі, мөртаңбалары, бланкілері, символикасының бар
болуы;
3.1.3.
мүліктік және мүліктік емес құқықтарды жүзеге асыру;
3.1.4.
филиалдар мен өкілдіктер ашу;
3.1.5.
коммерциялық емес ұйымдарды, оның ішінде халықаралық
ұйымдарды қоса алғанда, заңды тұлғаларды құру;
3.1.6.
басқа ұйымдармен қауымдастықтарға, одақтарға кіру, сондай-ақ
ұлттық және халықаралық коммерциялық емес ұйымдарға кіру;
3.1.7.
өз қызметі туралы ақпаратты тарату;
3.1.8.
бұқаралық ақпарат құралдарын құру;
3.1.9.
сотта талапкер немесе жауапкер болу;
3.1.10. соттарда, мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктер мен өзге
де ұйымдарда өз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін білдіру және
қорғау;
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3.1.11. жеке және заңды тұлғалардың өтініштері болған жағдайда олардың
құқықтары мен мүдделерін соттарда, мемлекеттік органдарда, қоғамдық
бірлестіктер мен өзге де ұйымдарда білдіру және қорғау;
3.1.12. СК палата мүшелерін бақылаумен байланысты іс-шараларды жүзеге
асыру:
˗
олардың осы Жарғыны, СК палатасының актілерін және СК
палатасына мүшелік шарттарын сақтауы бөлігінде;
˗
Салық кеңесшілері көрсететін қызметтердің сапасы мәселелері
бойынша, көрсету тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен
реттелетін кәсіби салықтық кеңес беру қызметтері бөлігінде, оның ішінде
қызметтің осы саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілерінде белгіленген іс-шараларды орындау;
3.1.13. өзін-өзі реттеу субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделеріне
нұқсан келтіретін қабылданған нормативтік құқықтық актілер бойынша
мемлекеттік органдарға ұсыныстар енгізу;
3.1.14. салықтық, кедендік және өзге де қатынастар мәселелері бойынша
мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасының «Атамекен» Ұлттық
Кәсіпкерлер палатасына ұсыныстар енгізу;
3.1.15. меншігінде оқшауланған мүлкі, сондай-ақ дербес балансы немесе
сметасының болуы;
3.1.16. СК палата мүшелерін және өзге де жеке тұлғаларды оқытуды және
олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру. Оқыту үшін оқу
бағдарламалары мен әдістемелік құралдарды әзірлеу;
3.1.17. салық кеңесшілерін оқытуды және олардың біліктілігін арттыруды
жүзеге асыратын оқу орталықтарын аккредиттеуді, сондай-ақ кәсіби
біліктілікті беру үшін біліктілік талаптарына сәйкес келетін білімді растау
үшін тәуелсіз емтихан өткізетін тұлғаларды аккредиттеуді жүргізу;
3.1.18. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де
өкілеттіктерді жүзеге асыру және өзге де құқықтарға ие болу.
3.2.
СК палатасы өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде мыналарға құқылы:
3.2.1.
өзін-өзі реттеу субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделеріне
нұқсан келтіретін қабылданған нормативтік құқықтық актілер бойынша
мемлекеттік органдарға ұсыныстар енгізу;
3.2.2.
мемлекеттік
органдардың,
жергілікті
өзін-өзі
басқару
органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды
адамдардың, мемлекеттік қызметшілердің сот арқылы дау айтылуға жататын
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) сотқа шағымдану;
3.2.3.
дауларды сот және сотқа дейін шешу, оның ішінде арбитражға
қатысу;
3.2.4.
кәсіби салықтық кеңес беру қызметтері бөлігінде өзін-өзі реттеу
субъектілері болып табылатын, көрсету тәртібі Қазақстан Республикасының
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заңнамасымен реттелетін СК палатасының мүшелері үшін міндетті қағидалар
мен стандарттарды бекіту;
3.2.5.
өзін-өзі реттеу субъектілері болып табылатын СК палата мүшелерін
олардың өзін-өзі реттеу ұйымының қағидалары мен стандарттарының
талаптарын, СК палатасына мүшелік шарттарын сақтау мәселесі бойынша
бақылау;
3.2.6.
өз мүшелеріне қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында
және осы Жарғыда көзделген ықпал ету шараларын қолдану;
3.2.7.
мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының өзін-өзі реттеу
туралы заңнамасын бұзатын тұлғаларды жауапқа тарту жөнінде ұсыныстар
енгізу;
3.2.8.
СК палата мүшелерінде үшінші тұлғалармен болған дауларды қарау
үшін өзін-өзі реттейтін ұйымның арбитражын құру;
3.2.9.
мемлекеттік құпияларды, коммерциялық және заңмен қорғалатын
өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, мемлекеттік биліктің
орталық және жергілікті органдарында және жергілікті өзін-өзі басқару
органдарында өзіне Қазақстан Республикасының заңдарымен жүктелген
функцияларды өзін-өзі реттейтін ұйымның орындауы үшін қажетті
ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
алу;
3.2.10. Қазақстан Республикасының өзін-өзі реттеу туралы заңнамасына
қайшы келмейтін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру және өзге де
құқықтарға ие болу.
3.3.
СК палатасы мыналарға міндетті:
3.3.1.
Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны
сақтау;
3.3.2.
заңнамада белгіленген тәртіппен салық және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдерді төлеу;
3.3.3.
өз мүшелерінің немесе қызметтерді тұтынушыларының құқықтары
мен заңды мүдделерінің бұзылуына жол бермеу жөнінде шаралар қабылдау;
3.3.4.
СК палата мүшелеріне СК палатасының актілерімен, сондай-ақ СК
палатасының құқықтары мен мүдделерін қозғайтын құжаттарымен және
шешімдерімен танысу мүмкіндігін қамтамасыз ету;
3.3.5.
СК палатасының жыл сайынғы конференциясында ақшаның түсуі
және жұмсалуы туралы СК палата мүшелерін хабардар ету;
3.3.6.
уәкілетті органды тұрақты жұмыс істейтін басшы органның
орналасқан жерінің және басшылар туралы деректердің өзгергені туралы
белгіленген тәртіппен хабардар ету;
3.3.7.
өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап
беру;
3.3.8.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де
жауапкершілікке тартылады.
8

3.4.
СК палатасы өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде мыналарға міндетті:
3.4.1.
Қазақстан Республикасының өзін-өзі реттеу туралы заңнамасын,
осы Жарғыны және ол қабылдаған қағидалар мен стандарттарды сақтау;
3.4.2.
өкілеттіктер шегінде кәсіби салықтық кеңес беру қызметтерін
тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына жол бермеу
жөнінде шаралар қабылдау;
3.4.3.
СК палата мүшелері арасында олардың құқықтық сауаттылығын
арттыру бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу;
3.4.4.
өз қызметінің және өз мүшелерінің өзін-өзі реттеу бөлігіндегі
қызметінің ақпараттық ашықтығын қамтамасыз ету;
3.4.5.
егер міндетті мүшелікке негізделген болса, өзін-өзі реттеу
мәселелері бойынша әзірленетін қағидалар мен стандарттарды уәкілетті
органмен және реттеуші мемлекеттік органмен келісу;
3.4.6.
өз мүшелерінің қызметіне талдау жасау, кейіннен реттеуші
мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңдарында немесе СК
палатасы конференциясының шешімімен бекітілген өзге де құжатпен
белгіленген тәртіпте ұсынумен есеп нысанында өзін-өзі реттеу ұйымына
өздері ұсынатын ақпарат негізінде жүзеге асыру;
3.4.7.
реттеуші мемлекеттік органның назарына СК палатасы мүшесінің
Қазақстан Республикасының заңнамасын, өзін-өзі реттейтін ұйымның
қағидалары мен стандарттарын бұзушылықтары, сондай-ақ СК палатасының
осындай мүшесіне қатысты қолданылған ықпал ету шаралары туралы
ақпаратты Қазақстан Республикасының заңдарында немесе СК палатасы
конференциясының шешімімен бекітілген өзге де құжатпен белгіленген
тәртіпте жеткізу.
3.4.8.
СК палатасы өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде өзінің интернетресурсында орналастыру арқылы келесі ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз
етуге міндетті:
3.4.8.1. СК палата мүшелерінің құрамы туралы;
3.4.8.2. СК палата мүшелерінің қызметтер тұтынушылары және өзге
тұлғалар алдында жауапкершілігін қамтамасыз ету шарттары, тәсілдері және
тәртібі туралы;
3.4.8.3. өз мүшелігін тоқтатқан СК палата мүшелері және олардың
мүшелігін тоқтату негіздері туралы;
3.4.8.4. СК палатасына мүшелік шарттары туралы;
3.4.8.5. өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары мен стандарттарының
мазмұны туралы;
3.4.8.6. басқару органдарының және мамандандырылған органдардың
құрылымы мен құзыреті, алқалы басқару органының, атқарушы басқару
органының сандық және дербес құрамы туралы, атқарушы басқару
органының функцияларын жүзеге асыратын тұлға туралы;
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3.4.8.7. СК палатасына қатысты конференция немесе СК палатасы
басқармасының өзін-өзі реттеу мәселелері бойынша қабылдаған шешімдері
туралы;
3.4.8.8. СК палата мүшелерін Қазақстан Республикасы заңнамасының, өзінөзі реттейтін ұйымның қағидалары мен стандарттарының талаптарын
бұзғаны үшін жауапкершілікке тарту жағдайлары туралы (мұндай ақпарат
болған жағдайда);
3.4.8.9. соттарға берілген кез келген талап-арыздар мен өтініштер туралы;
3.4.8.10. СК палата мүшелерінің көрсету тәртібі Қазақстан Республикасының
заңнамасымен реттелетін қызметін кәсіби салықтық кеңес беру қызметтері
бөлігінде өзін-өзі реттейтін ұйым жүргізген тексерулердің нәтижелері
туралы;
3.4.8.11. Қазақстан Республикасының заңдарында осындай аудиттің
міндеттілігі белгіленген жағдайларда өзін-өзі реттейтін ұйымның жылдық
қаржылық есептілігі және оның аудит нәтижелері туралы;
3.4.8.12. Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) СК
палатасының құжаттарында көзделген өзге де ақпарат.
3.4.9.
СК палатасы өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде ақпаратты алу,
пайдалану, өңдеу, сақтау және қорғау тәсілдерін қамтамасыз етеді,
жұмыскерлердің оны заңсыз пайдалануы оның Мүшелеріне моральдық зиян
және (немесе) мүліктік залал келтіруі мүмкін немесе осындай зиян және
(немесе) залал келтіру үшін алғышарттар жасауы мүмкін.
3.4.10. СК палатасы өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде өз мүшелерінің
алдында қызметтік жағдайына байланысты өздеріне белгілі болған ақпаратты
заңсыз пайдалануға байланысты өз жұмыскерлерінің іс-әрекеттері үшін
жауапты болады.
3.4.11. СК палатасы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
ақпаратты ашу жөніндегі міндеттерді орындамағаны және (немесе) тиісінше
орындамағаны үшін жауапты болады.
Қазақстан Республикасының заңдарымен өзін-өзі реттейтін ұйымның өзге де
міндеттері белгіленуі мүмкін.
3.5.
СК палатасы өзін-өзі реттеуде мүдделер қақтығысының
туындауына әкеп соғатын қызметті жүзеге асыруға және іс-әрекеттер жасауға
құқылы емес.
3.6.
СК палатасы өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде өз міндеттемелері
және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен және
жағдайларда,
оның
ішінде
азаматтық-құқықтық
жауапкершілікті
сақтандыруды пайдалану арқылы СК палатасы мүшелерінің міндеттемелері
бойынша жауап береді. Мүліктік жауапкершілікті қамтамасыз ету
шараларының тәртібі мен тәсілін таңдау СК палата Басқармасы бекіткен
қағидалармен айқындалады.
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4.
СК ПАЛАТАСЫНА МҮШЕЛІК
4.1.
СК палатасына мүшелік осы Жарғыға және СК палатасының
Басқармасы бекітетін СК палатасының мүшелігі туралы Ережеге сәйкес
ерікті негізде айқындалады. Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген жағдайларда СК палатасына мүшелік міндетті негізде
анықталады, ол кәсіби немесе кәсіпкерлік қызметтің белгілі бір түрін жүзеге
асыруға рұқсат берудің міндетті шарты болып табылады.
4.2.
СК палатасының мақсаттары мен міндеттерін мойындайтын, осы
Жарғыда көзделген жарналарды төлейтін, осы Жарғы мен СК палатасының
мүшелігі туралы ережені сақтайтын Қазақстан Республикасының азаматтары,
сондай-ақ шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдар СК палатасының
мүшелері бола алады. СК палатасында сондай-ақ үлестес және қауымдастық
мүшелік көзделген (СК палатасының қызметіне қатысатын, СК палатасының
мүшелері болып табылмайтын тұлғалар).
4.2.1.
СК палатасының үлестес мүшелері мыналар болуы мүмкін:

Салық кеңесшілерінің ұйымы;

СК палатасының мақсаттарын қолдайтын коммерциялық емес
ұйымдарды қоса алғанда заңды тұлғалар.
4.2.2.
СК палатасының қауымдастырылған мүшелері мыналар болып
табылады:

СК палата мүшесі мәртебесін алуға үміткерлер;

СК палатасы Басқармасының шешімі бойынша СК палатасына
мүшелігі немесе салық кеңесшілерінің біліктілік куәлігінің қолданысы
уақытша тоқтатылған СК палатасының мүшелері;

СК палатасын Сертификаттау туралы ережеге сәйкес кәсіби біліктілік
берілген жеке тұлғалар - Салық кеңесшісіне үміткер.
4.3.
СК палатасына мүшелікке қабылдау, сондай-ақ СК палата мүшесі
мәртебесінен ерекшеленетін мүшелік мәртебесін, атап айтқанда СК
палатасының үлестес мүшесі немесе СК палатасының қауымдастырылған
мүшесі мәртебесін беру туралы шешім қабылдау, сондай-ақ мүшелікті
тоқтату туралы шешім қабылдауды СК палатасының мүшелігі туралы
Ережеде белгіленген тәртіппен СК палатасының басқармасы жүргізеді.
4.4.
СК палатасына мүшелікті алу үшін СК палатасының мүшесі
мәртебесін алуға ниет білдірген немесе СК палатасының үлестес мүшесі
немесе СК палатасының қауымдастырылған мүшесі мәртебесін алуға ниет
білдірген тұлға атқарушы дирекцияға белгіленген нысандағы өтінішті және
СК палатасының мүшелігі туралы Ережеде белгіленген өзге де құжаттарды
береді, СК палатасының Басқармасы белгілеген тәртіппен және мөлшерде СК
палатасына жарналарды төлеуді жүргізеді, сондай-ақ СК палатасының
мүшелігі туралы Ережеде және СК палатасын Сертификаттау туралы
ережеде анықталған тәртіпте біліктілік талабына сәйкестігін растайды.
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СК палатасында кіру, мүшелік және нысаналы жарналарды төлеу тәртібі мен
мөлшерін СК палатасының Басқармасы белгілейді. Кіру жарнасының
мөлшері мүшелік жарнаның мөлшерінен аспауы тиіс.
4.5.
СК палатасына қабылданған СК палатасының мүшесіне бірыңғай
үлгідегі куәлік беріледі.
4.6.
СК палатасына мүшелікке қабылдаудан бас тарту, СК палата
мүшелерінен шығару туралы шешімге Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.
4.7.
Кәсіби біліктілік және олар бойынша тиісті біліктілік талаптары СК
палатасын Сертификаттау туралы ережемен белгіленеді.
4.8.
СК палатасы өз мүшелерінің және тиісті кәсіби біліктілігі расталған
тұлғалардың тізілімін жүргізеді.
Тізілімде сондай-ақ СК палата мүшелігін тоқтата тұру немесе мүшеліктен
шығару жағдайлары, сондай-ақ кәсіптік біліктілігін қайтарып алу немесе
тоқтата тұру жағдайлары көрсетілуі тиіс.
Тізілімде СК палатасының мүшелері туралы ақпарат СК палатасының әрбір
мүшесінің тегін, атын және әкесінің атын қамтуы тиіс.
4.9.
СК палатасына мүшелік өз бастамасы бойынша СК палата
мүшелерінен шығу туралы жазбаша өтініш негізінде немесе осы Жарғының
ережелерін сақтамағаны үшін мүшеліктен шығару туралы СК палатасы
Басқармасының шешімі негізінде тоқтатылады.
4.10.
СК палата мүшелерінен шығу туралы өтініш шығып жатқан
мүшенің осы Жарғының ережелерін орындаудан біржақты бас тартуы болып
табылады.
4.11.
СК палата мүшелерінен шығару СК палатасының басқармасының
мынадай негіздері бойынша жүргізіледі:

шот ұсынылған немесе хабарлама жіберілген күннен бастап 9 (тоғыз)
ай ішінде мүшелік жарналарды төлемеу;

қолданыстағы заңнама нормаларын бұзу, сондай-ақ СК палатасының
беделін түсіретін немесе СК палатасының мүдделеріне зиян келтіретін
қандай да бір іс-әрекеттер жасау;

осы Жарғының немесе СК палатасы актілерінің ережелерін сақтамау.
4.12.
СК палатасының мүшесі СК палатасы Басқармасының шешімі
қабылданған сәттен бастап шығарылған деп саналады, ол туралы жазбаша
хабардар етіледі.
4.13.
СК палатасының мүшесі өз қалауы бойынша СК палатасынан
шыққан кезде немесе одан шығарылған кезде СК палатасына төленген
мүшелік және өзге де жарналар қайтарылмайды. СК палатасы мүшесінің өз
қалауы бойынша СК палатасынан шығуы немесе одан шығарылуы СК
палатасы Басқармасының осындай міндеттемені есептен шығару туралы
шешім қабылдауын қоспағанда, шығып қалған немесе шығарылған сәтке
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дейін СК палатасының осындай мүшесінде орын алған жарналар бойынша
берешекті төлеу бойынша міндеттемелерден босатпайды.
4.14.
СК палатасының мүшелері, СК палатасының үлестес мүшелері
немесе СК палатасының қауымдастырылған мүшелері өзінің дербестігін
және жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын сақтайды.
4.15.
СК палатасына мүшелікті үшінші тұлғаларға беруге жол
берілмейді.
5.
СК ПАЛАТА МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
5.1.
СК палата Мүшесі мыналарға құқылы:
5.1.1.
СК палатасы істерін басқаруға қатысу, оның ішінде:
5.1.1.1. СК палатасының басқару органдарына сайлану және органдарын
сайлау, СК палатасының конференциясына немесе СК палатасының
басқармасына СК палатасының басқару органдарына үміткерлер туралы
ұсыныс енгізу;
5.1.1.2. СК палатасының конференциясына қатысу;
5.1.1.3. СК палаталары конференциясына шығарылатын кез келген
мәселелерді шешу кезінде дауыс беру;
5.1.1.4. СК палатасының басқару органдарының қарауына СК палатасы
қызметінің шеңберіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстар енгізу, сондайақ осы мәселелерді талқылауға қатысу;
5.1.1.5. СК палатасының басқару органдарынан СК палатасының қызметі
туралы ақпарат алу;
5.1.1.6. СК палатасының басқармасына, СК палатасының Басқарма
Төрағасына немесе атқарушы дирекцияға өзінің құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғау үшін жүгінуге, сондай-ақ кеңес берушілік және
әдістемелік көмек алу;
5.1.1.7. өз мүдделерін қорғауға және СК палатасы мен оның мүшелерінің
қызметін жетілдіруге бағытталған ұсыныстар енгізу;
5.1.1.8. СК палатасы қызметінің негізгі бағыттарын анықтайтын
құжаттарды әзірлеуге қатысу;
5.1.2.
СК
палатасының
ақпарат,
оның
ішінде
электрондық
құралдарындағы ақпараттық қолдауды пайдалану;
5.1.3.
СК палатасы өткізетін іс-шараларға қатысу;
5.1.4.
СК палатасының рәмізін өзінің практикалық қызметінде пайдалану;
5.1.5.
заң шығарушы және атқарушы билік органдарында, оның ішінде
Салық кеңесшілерінің клиенттеріне қатысты мәселелерді қарау кезінде СК
палатасының қолдауын пайдалану, сондай-ақ СК палатасының басқару
органдарымен келісілген шарттарда салықтық, кедендік және басқа да
қатынастар мәселелері бойынша СК палатасынан кәсіби қорытындылар алу;
5.1.6.
СК палатасына жаңа мүшелерді тарту;
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5.1.7.
өз қалауы бойынша СК палатасының Басқармасы белгілеген
тәртіппен СК палатасынан шығу;
5.1.8.
мүлікті СК палатасының меншігіне беру;
5.1.9.
Салық кеңесшілерінің практикалық қызметінде, сондай-ақ салық
кеңесшілерін оқыту және кәсіби біліктілігін арттыру бағдарламаларын іске
асыру процесінде СК палатасының ақпараттық, әдістемелік және құқықтық
қолдауын пайдалану;
5.1.10. бір мезгілде СК палатасының және басқа да ұйымдардың,
бірлестіктердің, қорлардың, қауымдастықтар мен одақтардың мүшесі болу;
5.1.11. Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және СК
палатасының актілерінде көзделген өзге де құқықтарға ие болу.
5.2.
СК палатасының Мүшесі мыналарға міндетті:
5.2.1.
осы Жарғыны, Салық кеңесшілерінің этика кодексін, өзін-өзі
реттейтін ұйымның қағидалары мен стандарттарын, СК палата мүшелері
үшін көзделген ережелер мен өзге де актілерді және СК палатасы қызметінің
қағидаттарын сақтау;
5.2.2.
СК палатасы беделін нығайту;
5.2.3.
СК палатасының шешіміне және мақсаттарына қол жеткізуге ықпал
ету;
5.2.4.
СК палатасы алдында кіру және мүшелік жарналар бойынша,
сондай-ақ СК палатасы белгілеген мерзімде, тәртіпте және мөлшерде
нысаналы жарналар бойынша міндеттемелерді орындау;
5.2.5.
СК палатасының қызметіне қатысу;
5.2.6.
СК палатасы белгілеген тәртіпте қоғамдық салық кеңесшісі түрінде
қатысуды қоса алғанда, қоғамның салық мәдениеті мен салық сауаттылығын
дамыту бойынша СК палатасы өткізетін іс-шараларға қатысу;
5.2.7.
коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратты қоспағанда, СК
палатасының қызметіне байланысты мәселелерді шешу үшін қажетті
ақпаратты ұсыну;
5.2.8.
тізілімдегі өз деректерінің барлық өзгерістері туралы, сондай-ақ
атқарушы Дирекциямен өзара байланысты қамтамасыз ету үшін қажетті
ақпараттың өзгеруі туралы уақтылы хабардар ету
5.2.9.
СК палатасы Басқармасының талап етуі бойынша заңмен
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, өзінің кәсіби
қызметіне қатысты мәліметтерді ұсыну;
5.2.10. кәсіби біліктілік деңгейін, оның ішінде СК палатасы белгілеген
тәртіппен қолдау және арттыру;
5.2.11. СК палатасының мүліктеріне ұқыпты қарау және оны көбейтуге
шаралар қабылдау;
5.2.12. СК палатасына немесе оның беделіне зиян келтіруі мүмкін кез
келген қызметтен бас тарту;
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5.2.13. СК палатасына тиістілікті теріс пайдалану жағдайларына және
жосықсыз кәсіби мінез-құлық жағдайларына жол бермеу;
5.2.14. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда
көзделген өзге де міндеттерді орындау.
5.3.
Үлестес мүшелердің мынадай құқықтары мен міндеттері бар:
5.3.1.
Осы Жарғының 5.1.1.1 – 5.1.1.1.8-тармақтарында белгіленген
құқықтарды қоспағанда, үлестес мүшелердің осы Жарғының 5.1-тармағында
белгіленген құқықтары бар.
5.3.2.
Үлестес мүшелердің осы Жарғының 5.2-тармағында белгіленген
міндеттері болады.
5.4.
СК палатасының қауымдастырылған мүшелерінің мынадай
құқықтары мен міндеттері бар:
5.4.1.
СК палатасының қауымдастырылған мүшелері осы Жарғының
5.1.1.1–5.1.1.8-тармақтарында белгіленген құқықтарды қоспағанда, осы
Жарғының 5.1-тармағында белгіленген құқықтарға ие болады.
5.4.2.
Қауымдастырылған мүшелердің осы Жарғының 5.2-тармағында
белгіленген міндеттері болады.
5.5.
СК палата мүшесінің Қазақстан Республикасының азаматтық
заңнамасында көзделген жағдайларды және СК палатасының актілерінде
көзделген жағдайларды қоспағанда, СК палатасына өзі берген мүлікке, оның
ішінде СК палатасына енгізілетін жарналарға құқығы жоқ.
5.6.
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің,
осы Жарғының, СК палатасының қағидалары мен стандарттарының
талаптарын бұзғаны үшін СК палата мүшесі Қазақстан Республикасының
заңдарына, СК палатасы Басқармасының актілеріне, өзін-өзі реттейтін
ұйымның қағидалары мен стандарттарына сәйкес жауапты болады.
5.7.
Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе,
СК палатасының мүшелеріне жаза қолдану, оларды алып тастау және
шағымдану тәртібін СК палатасының Басқармасы айқындайды.
5.8.
СК палата мүшесінің теріс қылық жасағаны үшін тек бір жаза
қолданылуы мүмкін.
5.9.
Өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары мен стандарттарының
талаптарын бұзу туралы істер бойынша іс жүргізу Атқарушы дирекцияның
құзыретіне жатады.
5.10.
Қазақстан Республикасының заңдарында реттеуші мемлекеттік
органдардың өзін-өзі реттейтін ұйымға өндірісті қозғау туралы ұсыныс енгізу
құқығы көзделген жағдайларда, оны қарау олардың өкілінің қатысуымен
жүзеге асырылады. Қарау уақыты мен орны туралы тиісті түрде хабарланған
осы өкілдің келмеуі іс жүргізуді жүзеге асыруға кедергі келтірмейді.
5.11.
Атқарушы дирекцияның жаза қолдану туралы шешіміне СК
палатасының мүшесі Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген
тәртіппен шағым жасай алады.
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5.12.
Егер жаза қолданылған күннен бастап алты ай ішінде СК палата
мүшесі жаңа жазаға тартылмаса, онда ол жазаға тартылмаған деп есептеледі.
6.
ӨЗІН-ӨЗІ РЕТТЕЙТІН ҰЙЫМНЫҢ ӨЗ МҮШЕЛЕРІ ҚЫЗМЕТІН
БАҚЫЛАУЫ
6.1.
СК палатасы өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде өз мүшелерінің кәсіби
қызметіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелетін кәсіби
салықтық кеңес беру бойынша қызметті жүзеге асыру және СК палатасы
мүшелерінің осы Жарғыны сақтауы бөлігінде ғана бақылауды жүзеге
асырады.
6.2.
СК палатасы өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде өз мүшелерінің кәсіби
қызметіне олардың өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары мен
стандарттарының талаптарын және тексеруді жүзеге асыру жолымен өзін-өзі
реттейтін ұйымға мүшелік шарттарын сақтауы бөлігінде бақылауды жүзеге
асырады.
6.3.
Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелетін, кәсіптік
салықтық кеңес беруді жүзеге асыратын СК палата мүшелеріне тексеруді
ұйымдастыру және жүргізу тәртібін СК палатасының Басқармасы белгілейді.
6.4.
Міндетті мүшелікке негізделген өзін-өзі реттейтін ұйым
мүшелеріне тексеруді ұйымдастыру және жүргізу тәртібі уәкілетті органмен
және реттеуші мемлекеттік органмен келісілген СК палатасының
қағидаларымен белгіленеді.
6.5.
СК палата мүшесінің өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары мен
стандарттарының талаптарын немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының
талаптарын бұзғаны туралы шағым тексеру жүргізу үшін негіз болып
табылады.
Тексеру жүргізу барысында шағымда көрсетілген фактілер ғана зерттеуге
жатады.
6.6.
СК палатасының мүшесі тексеру жүргізу үшін СК палатасы
белгілеген тәртіппен СК палатасының сұрау салуы бойынша қажетті
ақпаратты беруге міндетті.
6.7.
СК палатасы, сондай-ақ тексеру жүргізуге қатысатын оның
жұмыскерлері мен лауазымды тұлғалары оны жүргізу барысында алынған
мәліметтерді жария етпеуге және таратпауға жауапты.
6.8.
Тексеру нәтижесінде СК палатасының тексерілетін мүшесінің
қағидалар мен стандарттардың, мүшелік шарттарының, сондай-ақ СК палата
мүшелерінің
қызметін
регламенттейтін
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының талаптарын бұзу фактісі анықталған жағдайда, ұйымның
басшы тұлғалары, тексеруді жүзеге асыратын өзін-өзі реттейтін ұйымның
жұмыскерлері және өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелеріне қатысты ықпал
ету шараларын қолдану туралы істерді қарау жөніндегі орган мүшелері
Қазақстан
Республикасының
заңдарымен
көзделген
анықталған
бұзушылықтарды жою, оларды алдын алу, адамдардың өміріне,
денсаулығына және қоршаған ортаға, жеке және заңды тұлғалардың заңды
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мүдделеріне ықтимал зиян келтіруді алдын алу, сондай-ақ бұзушылық
жасаған тұлғаларды Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
жауаптылыққа тарту бойынша шараларды қабылдауға міндетті.
6.9.
СК палатасы өз мүшелерінің алдында Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен оның жұмыскерлерінің СК палата
мүшелерінің қызметіне бақылауды жүзеге асыру кезіндегі заңсыз әрекеттері
үшін жауапты болады.
7.
СК ПАЛАТАСЫНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
7.1.
СК палатасының ұйымдық құрылымы: СК өкілдіктері мен
филиалдарының СК палатасы басқару органдарын қоса алғандағы СК
палатасы.
7.2.
СК палатасының өкілдіктері мен филиалдары Қазақстан
Республикасы облыстарының жартысынан астамында орналасқан СК
палатасының құрылымдық бөлімшелері болып табылады. СК палатасының
өкілдіктері мен филиалдарының орналасқан жері туралы шешімді СК
палатасының Басқармасы қабылдайды. СК палатасының өкілдіктері мен
филиалдары заңды тұлғалар болып табылмайды және Қазақстан
Республикасының заңнамасы, осы Жарғы және СК палатасының басқармасы
бекіткен Ережелер негізінде әрекет етеді.
7.3.
СК палатасының өкілдіктері мен филиалдарына пайдалану және
иелену құқығы бар СК палатасының мүлкі беріледі. СК палатасы өкілдіктері
мен филиалдарының басшыларын СК палатасының басқармасы сайлайды
және СК палатасы берген сенімхаттар негізінде әрекет етеді.
7.4.
Өзін-өзі реттеуді іске асыру және қызметтің басым бағыттарын
дамыту үшін СК палата Басқармасы мамандандырылған органдар құрады.
8.
СК ПАЛАТАСЫНЫҢ ОРГАНДАРЫ
8.1.
Мыналар СК палатасының органдары болып табылады:
8.1.1.
СК палатасы Мүшелерінің жалпы жиналысы және СК палатасының
жоғары басқару органы болып табылатын Конференция (бұдан әрі мәтін
бойынша - Конференция);
8.1.2.
СК палатасының басқармасы - СК палатасының қызметіне
басшылықты жүзеге асыратын СК палатасының алқалы басқару органы
8.1.3.
СК палатасы басқармасының төрағасы - алқалы басқару органының
басшысы;
8.1.4.
СК палатасы Басқарма төрағасының орынбасарлары - СК палатасы
Басқарма Төрағасының функцияларының бір бөлігін атқаратын
(алмастыратын) СК палатасы алқалы басқару органының басшылары;
8.1.5.
Атқарушы дирекция – СК палатасының атқарушы басқару органы;
8.1.6.
СК палатасының комитеттері, Біліктілік комиссиясы – СК
палатасының мамандандырылған органдары;
8.1.7.
Тексеру комиссиясы - СК палатасының бақылау органы.
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8.2.
Осы Жарғыда белгіленген шектерде, сондай-ақ қызмет бағыттары
бойынша СК палатасы қабылдаған шешімдерге сәйкес СК палатасының
ағымдағы қызметіне басшылық жасауды СК палатасының Басқарма
Төрағасы және СК палатасы Басқарма төрағасының орынбасарлары жүзеге
асырады.
8.3.
СК палатасының атқарушы басқару органы Атқарушы директордан,
директорлардан және басқа да штаттық жұмыскерлерден тұратын Атқарушы
дирекция болып табылады. Атқарушы дирекцияны Атқарушы директор
басқарады және Конференция, СК палатасы Басқармасы, СК палатасы
Басқарма Төрағасы және СК палатасы Басқарма төрағасының орынбасарлары
шешімдерін орындау үшін іс-шараларды жүзеге асырады.
8.4.
СК палатасына мүшелік және СК палатасының кәсіби біліктілігін
растау мәселелерін СК палатасының мамандандырылған органының
ұсынысы негізінде СК палатасының Басқармасы қабылдайды.
8.5.
СК палатасының мамандандырылған органдары тиісті Ережелерде
көрсетілген, СК палатасының Басқармасы белгілеген функцияларға ие.
8.6.
СК палатасының қаржылық қызметін бақылауды Тексеру
комиссиясы жүзеге асырады.
9.
КОНФЕРЕНЦИЯ
9.1.
Конференция осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерімен оның құзыретіне жатқызылған СК палатасы
қызметінің мәселелерін қарауға өкілетті СК палатасының жоғарғы басқару
органы болып табылады.
9.2.
Конференция жылына кемінде бір рет шақырылады.
9.3.
Конференция жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. СК
палатасы жылдық конференцияны өткізуге міндетті. Өзге конференциялар
кезектен тыс болып табылады.
9.4.
СК палатасының мүшелері, оның ішінде СК палатасының
құрылтайшылары болып табылатын мүшелерінің құқықтары тең, олардың
әрқайсысының бір дауысы болады.
9.5.
СК палата мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде
СК палатасының басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.
9.5.
Жылдық конференцияда мыналар бекітіледі:
1)
СК палатасының жылдық қаржылық есептілігі;
2)
СК палатасының басқару органдарының есебі.
Мұндай мәселелер бойынша шешім СК палата мүшелерінің жай көпшілік
дауысымен қабылданады.
9.6.
Жылдық конференция қаржы жылы аяқталғаннан кейін үш ай
ішінде өткізілуі тиіс. СК палатасының есепті кезеңдегі қаржылық есептілік
аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, көрсетілген мерзім екі айға дейін
ұзартылған болып есептеледі.
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9.7.
Жылдық конференцияны СК палатасының басқармасы шақырады.
Конференцияның өткізілетін күні, орны және алдын ала күн тәртібін СК
палатасының Басқармасы айқындайды. Конференцияның өткізілетін күні,
орны және алдын ала күн тәртібі туралы ақпаратты СК палата мүшелеріне
конференцияны өткізу күніне дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын
атқарушы дирекция жеткізеді.
9.8.
Кезектен тыс Конференция 1 (бір) немесе бірнеше органдардың
және адамдардың бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін, олар:

СК палатасы;

СК Басқарма төрағасы;

СК палата мүшелерінің жалпы санының кемінде үшінші бөлігінің
талабы бойынша.
Кезектен тыс Конференция СК палатасы басқармасының төрағасы немесе СК
палатасы Басқармасы белгілеген мерзімде өткізіледі.
9.9.
Конференция күндізгі немесе сырттай түрде өткізілуі мүмкін.
9.10.
Конференцияға
қатысуды
СК
палатасының
мүшесі
бейнеконференция арқылы немесе сырттай негізде жүзеге асыра алады.
Бейнеконференция
бойынша
қатысу
кезінде
конференцияға
қатысушылардың күндізгі және бейнеконференция бойынша дауыстарын
есептеуді Атқарушы дирекция мен тағайындалған өкілдер қамтамасыз етеді.
Сырттай қатысу кезінде СК палатасының мүшесі атқарушы дирекцияға
конференция басталғанға дейін конференцияның күн тәртібіндегі мәселелер
бойынша дауыс беру бюллетенін ұсыну арқылы өз дауысын білдіреді.
Конференцияға қатысушы СК палата мүшелерінің дауыстарын жалпы
санауды күндізгі, бейнеконференция және сырттай Атқарушы дирекция
қамтамасыз етеді.
9.11.
Конференция СК палата мүшелерінің жартысынан астамы қатысқан
жағдайда өкілетті болады.
9.12.
Конференция шешімдері СК палатасының қызметін тоқтату немесе
қайта ұйымдастыру туралы шешімді қоспағанда, жай көпшілік дауыспен
қабылданады, ол үшін конференцияға СК палатасы мүшелерінің 2/3 (үштен
екісі) астамы қатысқан жағдайда, СК палатасы конференциясының
қатысушыларының 2/3 (үштен екісі) астамы дауыс беруге тиіс.
9.13.
Конференцияның төрағасы мен хатшысы Конференцияға қатысып
отырған СК палата мүшелерінің жай көпшілік дауысымен сайланады.
9.14.
Кворум болмаған жағдайда Конференция бірінші шақырылған
күннен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей қайтадан шақырылады. Қайта
шақыру кезінде осы Жарғыда белгіленген қағидалар сақталуға тиіс. Қайта
шақырылған Конференция, конференцияға қатысушы СК палатасының
мүшелері бар дауыс санына қарамастан, заңды болып табылады.
9.15.
Конференцияның құзыретіне мыналар жатады:
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9.15.1. СК палатасының жарғысын бекіту, оған өзгерістер мен
толықтырулар енгізу;
9.15.2. СК палатасы Басқармасының мүшелерін, СК палатасы
Басқармасының Төрағасын және СК палатасы Басқарма төрағасының
орынбасарларын сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
9.15.3. СК палатасының атқарушы директорын сайлау, оның өкілеттігін
мерзімінен бұрын тоқтату;
9.15.4. Тексеру комиссиясының мүшелерін, Тексеру комиссиясының
төрағасын сайлау;
9.15.5. ықпал ету шараларын, оларды қолдану тәртібі мен негіздерін, СК
палата мүшелерінің өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары мен
стандарттарының талаптарын, СК палатасына мүшелік шарттарын бұзғаны
туралы істерді қарау тәртібін бекіту;
9.15.6. СК палатасы қызметінің негізгі басым бағыттары мен
бағдарламаларын бекіту;
9.15.7. СК палатасы басқармасының, СК палатасы Басқарма Төрағасының,
Тексеру комиссиясының, СК палатасының атқарушы дирекциясының және
мамандандырылған органдарының есептерін тыңдау және бекіту;
9.15.8. СК палатасының бюджетін бекіту, оған өзгерістер және (немесе)
толықтырулар енгізу, СК палатасының жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
9.15.9. қажет болған жағдайда СК палатасының қаржылық есептілігінің
сыртқы аудитін тағайындау;
9.15.10. СК палата мүшелерінен негізсіз шығаруға тұлғалардың өтініштерін
қарау;
9.15.11. СК палатасын ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату (қызметін
тоқтату) туралы шешім қабылдау;
9.15.12. СК палатасы қызметінің өзге де мәселелері бойынша, оның ішінде
СК палатасы Басқармасының немесе СК палатасы Басқарма төрағасының
құзыретіне жататын, Конференцияға СК палатасы Басқармасы, СК палатасы
Басқарма төрағасы, Тексеру комиссиясы, атқарушы дирекция немесе СК
палатасы мүшесі шығаратын шешімдерді қарау және қабылдау;
9.15.13. Қазақстан Республикасының заңдарына және осы Жарғыға сәйкес
өзге де шешімдер қабылдау.
10. СК ПАЛАТАСЫНЫҢ БАСҚАРМАСЫ
10.1.
СК палатасының Басқармасы конференцияға есеп беретін тұрақты
жұмыс істейтін алқалы басқару органы болып табылады.
10.2.
СК палатасының басқармасын Конференция осы мерзімді кезекті
конференция өткізілетін тиісті күнге дейін ұзартуды ескере отырып, 3 (үш)
жылға сайлайды.
10.3.
СК палатасының басқармасы кемінде 12 (он екі) адамнан тұрады
және СК палатасы мүшелерінің және СК палатасы жұмыскерлерінің
арасынан сайланады.
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10.4.
СК палатасының басқармасына тәуелсіз мүшелер сайлануы мүмкін.
СК палатасы Басқармасының тәуелсіз мүшелерінің саны Басқарма
мүшелерінің жалпы санының 1/3-нен аспауы тиіс.
СК палатасына
мүшелікпен немесе СК палатасымен еңбек қатынастарымен байланысты емес
тұлға тәуелсіз мүше болып саналады.
10.5.
СК палатасы Басқармасының құрамына сайланған тұлғалар шексіз
рет қайта сайлануы мүмкін. Егер СК палатасының бұрынғы Басқармасының
өкілеттік мерзімі аяқталса, онда оның қолданылу мерзімі СК палатасы
басқармасының жаңа құрамын сайлаған (қайта сайлаған) сәтке дейін
ұзартылады.
10.6.
СК палатасының Басқармасы СК палатасы қызметінің негізгі
бағыттары бойынша СК палатасы Басқармасының отырыстарында шешімдер
қабылдайды. СК палатасы Басқармасының отырыстарын СК палатасы
Басқармасының төрағасы қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде 2 (екі)
рет немесе СК палатасы мүшелерінің жалпы санының кемінде 1/3 (бір
үшінші) бөлігі мөлшерінде СК палатасы мүшелері шақырады.
10.7.
СК палатасы басқармасының құзыретіне мыналар жатады:
10.7.1. стратегиялық міндеттерге, жарғылық мақсаттарға қол жеткізуге
және СК палатасы конференциясының шешімдерін орындауға бағытталған
іс-шараларды жоспарлау;
10.7.2. СК палатасының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
бойынша ұсыныстарды қарау және оларды конференцияның қарауына
шығару;
10.7.3. конференцияға СК палатасы Басқармасының сандық және дербес
құрамы бойынша, СК палатасы Басқарма Төрағасының, Басқарма Төрағасы
орынбасарларының және атқарушы директордың үміткерлері бойынша
ұсыныстар енгізу;
10.7.4. СК палатасының басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың
қызметіне қатысуы туралы, сондай-ақ СК палатасының филиалдары мен СК
палатасының өкілдіктерін құру немесе тарату туралы шешім қабылдау;
10.7.5. өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары мен стандарттарын бекіту,
оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, мүшелік туралы
ережені, Сертификаттау туралы ережені және СК палатасының
мамандандырылған органдары туралы ережені қоса алғанда, СК
палатасының қызметін реттейтін СК палатасының Ережелерін бекіту;
10.7.6. кіру, мүшелік және нысаналы жарналардың мөлшерін, тәртібін
және төлеу мерзімдерін белгілеу;
10.7.7. СК палатасына мүшелігі туралы шешім қабылдау, оның ішінде СК
палатасына мүшелікке тұлғаларды қабылдау және СК палата мүшелерінен
тұлғаларды шығару туралы шешім қабылдау;
10.7.8. «Қазақстан Республикасының Салық кеңесшісі» біліктілік куәлігін
қоса алғанда, кәсіби біліктілікті беру үшін біліктілік талаптарын бекіту. СК
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палатасы Біліктілік комиссиясының құрамын бекіту, оның функциялары мен
қызметін айқындау;
10.7.9. «Қазақстан Республикасының Салық кеңесшісі» біліктілік куәлігін
қоса алғанда, кәсіби біліктілікті беру туралы шешімдер қабылдау. «Қазақстан
Республикасының Салық кеңесшісі» біліктілік куәліктерін қоса алғанда,
берілген біліктілік куәліктерінің немесе сертификаттардың қолданылуын
тоқтату немесе тоқтата тұру туралы шешім қабылдау;
10.7.10. оқыту үшін оқу бағдарламалары мен әдістемелік құралдарды, оқу
орталықтарын аккредиттеуге арналған талаптарды бекітуді қоса алғанда,
салық кеңесшілерін оқыту және олардың біліктілігін арттыру тәртібі
жөніндегі құжаттарды бекіту;
10.7.11. СК палатасының мамандандырылған органдарын құру, олар туралы
ережелерді және олардың қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту;
10.7.12. Атқарушы дирекцияның қызметіне тексеру жүргізу туралы
шешімдер қабылдау;
10.7.13. конференция және тексеру комиссиясының құзыретіне кірмейтін
СК палатасы қызметінің өзге де мәселелерін қарау және шешу.
10.8.
СК палатасы Басқармасының отырыстарында СК палатасы
басқармасының төрағасы, ал ол болмаған кезде СК палатасы Басқармасы
Төрағасының орынбасары төрағалық етеді.
10.9.
СК палатасы Басқармасының отырысы күндізгі немесе сырттай
түрде өткізілуі мүмкін. СК палатасы Басқармасының отырысын сырттай
өткізу кезінде СК палатасы Басқармасының мүшесі атқарушы дирекцияға СК
палатасы Басқармасы отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша
дауыс беру бюллетенін ұсыну арқылы СК палатасы Басқармасының
отырысын өткізу тағайындалған күніне дейін өз дауысын білдіреді.
10.10.
СК палатасы Басқармасының күндізгі отырысына қатысуды СК
палатасы Басқармасының мүшесі бейнеконференция бойынша немесе
сырттай негізде жүзеге асыра алады.
10.11.
СК палатасы Басқарма мүшесінің қатысуымен СК палатасы
басқармасының көзбе-көз отырысына бейнеконференция бойынша
дауыстарды санау (көзбе-көз және бейнеконференция бойынша) атқарушы
Дирекциямен қамтамасыз етіледі.
10.12.
СК палатасы басқармасының көзбе-көз отырысына сырттай
қатысқан кезде СК палатасы басқармасының мүшесі атқарушы дирекцияға
СК палатасы Басқармасының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс
беру бюллетенін ұсыну арқылы СК палатасы басқармасының отырысы
басталғанға дейін өз дауысын білдіреді.
10.13.
СК палатасы Басқармасының отырысы, егер оған СК палатасы
Басқармасы мүшелерінің 50 (елу) пайыздан астамы қатысса, заңды деп
саналады.
10.14.
СК палатасы Басқармасының шешімі қатысушылар санының
қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.
Дауыстар тең болған
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жағдайда СК палатасының Басқарма төрағасы дауыс берген шешім
қабылданады.
10.15.
СК палатасы Басқармасының әрбір мүшесі СК палатасы
басқармасының отырысында дауыс беру кезінде бір дауысқа ие.
10.16.
СК палатасының Басқарма мүшесі жазбаша түрде өзін-өзі
реттеудегі мүдделер қақтығысы туралы мәлімдеуге міндетті. СК палатасы
Басқарма мүшесі осы міндетті бұзған жағдайда, СК палатасы осы мүшенің
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдайды.
11. СК ПАЛАТАСЫНЫҢ БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ
11.1.
Конференция СК палатасы Басқармасының төрағасын 3 (үш) жылға
сайлайды. СК палатасы Басқармасының төрағасы 3 (үш) жылда кемінде бір
рет және қатарынан 2 (екі) мерзімнен аспайтын мерзімге сайланады.
11.2.
СК палатасы басқармасының төрағасы СК палатасының алқалық
басқару органы – Басқармасы басқарады, оның құрамына кіреді және оның
жұмысына басшылық етеді.
11.3.
СК палатасы Басқармасының төрағасы осы Жарғыда белгіленген
шекте СК палатасының ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады.
11.4.
Өз өкілеттіктерін жүзеге асыру мақсатында СК Басқарма Төрағасы
мыналарды орындайды:
11.4.1. СК палатасы қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және
конференция алдында есеп береді;
11.4.2. СК палатасы Басқармасының отырыстарын шақырады және ол
қабылдайтын шешімдерге қол қояды;
11.4.3. СК палатасы Басқармасының жұмыс жоспарын жасайды, оларды
СК палатасы Басқармасының қарауына және бекітуіне ұсынады, олардың
орындалуын қамтамасыз етеді;
11.4.4. билік органдарымен, қоғамдық ұйымдармен және шаруашылық
субъектілерімен тікелей байланысты жүзеге асырады;
11.4.5. СК палатасының мамандандырылған органдарының жұмысын
анықтайды және үйлестіреді;
11.4.6. белгіленген
тәртіппен
халықаралық
іс-шараларға
қатысу
тұрғысынан шетелдік ұйымдармен байланыстарды жүзеге асырады;
11.4.7. өз өкілеттігі шегінде СК палатасының актілерін шығарады;
11.4.8. басқа қызметті жүзеге асырады, СК палатасының қалыпты
жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті өзге де шешімдер қабылдайды.
11.5.
СК палатасы Басқармасының төрағасы болмаған жағдайда оның
функцияларын СК палатасы Басқармасы Төрағасының Орынбасары немесе
СК палатасы Басқармасы мүшелерінің бірі СК палатасы Басқармасы
Төрағасының шешімі бойынша, ал ол болмаған жағдайда СК палатасы
Басқармасының шешімі бойынша жүзеге асырады.
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11.6.
СК палатасы Басқарма төрағасының өкілеттігі мерзімінен бұрын
тоқтатылған жағдайда оның міндеттері СК палатасы Басқарма төрағасының
орынбасарына уақытша жүктеледі.
12. СК
ПАЛАТАСЫ
БАСҚАРМА
ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ОРЫНБАСАРЛАРЫ
12.1.
Конференция
СК
палатасы
Басқармасы
Төрағасының
орынбасарларын 3 (үш) жылға сайлайды және кемінде үш жылда бір рет
сайлануға жатады.
12.2.
СК Басқармасы Төрағасының орынбасарлары болып сайланған
тұлғалар шексіз рет қайта сайлануы мүмкін.
12.3.
Өз өкілеттіктерін жүзеге асыру мақсатында СК Басқарма
төрағасының орынбасары мыналарды орындайды:
12.3.1. СК палатасы Басқармасы белгілеген өкілеттіктер шегінде СК
палатасы Төрағасының өкімдерін, сондай-ақ СК палатасы мен конференция
Басқармасының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
12.3.2. СК палатасы Басқармасы және СК палатасы Басқарма Төрағасы
белгілеген
өкілеттіктер
шегінде
СК
палатасы
Басқармасының
отырыстарында және конференцияларда қарау үшін құжаттардың жобаларын
дайындауды қамтамасыз етеді;
12.3.3. белгілі бір өкілеттіктер шегінде СК палатасы Басқарма Төрағасы
функцияларының бір бөлігін орындайды;
12.3.4. осы Жарғыда және СК палатасының өзге де актілерінде белгіленген
тәртіппен СК палатасының Басқарма Төрағасы болмаған жағдайда СК
палатасының Басқарма Төрағасын алмастырады;
12.4.
СК палатасы Басқарма төрағасының орынбасарына СК палатасы
Басқармасының немесе СК палатасы Басқарма төрағасының шешімі
бойынша осы Жарғының ережелеріне қайшы келмейтін өзге де өкілеттіктер
берілуі мүмкін.
13. АТҚАРУШЫ ДИРЕКЦИЯ
13.1.
Атқарушы дирекция СК палатасының алқалы атқарушы басқару
органы болып табылады және атқарушы директордан, директорлардан және
тиісті штаттық бірліктерден тұрады.
13.2.
Атқарушы дирекцияның құзыретіне конференцияның және СК
палатасы басқармасының құзыретіне жатпайтын, СК палатасының қаржышаруашылық және өзге де қызметінің кез келген мәселелері жатады.
13.3.
Атқарушы директор СК палатасының атқарушы басқару органы –
Атқарушы дирекцияны басқарады және оның жұмысына басшылық жасайды.
13.4.
Атқарушы директорды Конференция 3 (үш) жылға сайлайды және
кемінде үш жылда бір рет сайлануға жатады.
13.5.
Атқарушы директор болып сайланған адам шексіз рет қайта
сайлануы мүмкін.
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13.6.
Өз өкілеттіктерін іске асыру мақсатында атқарушы директор
мыналарды орындайды:
13.6.1. өз актілерімен атқарушы дирекцияның өкілеттік шеңберін
анықтайды, оның ішінде СК палатасы жұмыскерлерінің штатын, еңбекақы
төлеу және материалдық қамтамасыз ету шарттарын, олардың лауазымдық
нұсқаулықтарын анықтайды және бекітеді, СК палатасының кадрлық
мәселелерін шешеді;
13.6.2. СК палатасының қаржы-шаруашылық қызметін бағыттайды;
13.6.3. СК палатасының атынан шарттар жасасады;
13.6.4. бөлінген өкілеттіктер шегінде СК палатасының мүлкі мен ақшасын
басқарады;
13.6.5. билік органдарымен, қоғамдық ұйымдармен және шаруашылық
субъектілерімен тікелей байланысты жүзеге асырады;
13.6.6. СК палатасы қатысушы болып табылатын тұлғаларды, сондай-ақ
СК палатасының филиалдары мен өкілдіктерін құруға, қызметіне және
таратуға байланысты іс-шараларды жүзеге асырады;
13.6.7. өз өкілеттігі шегінде СК палатасының актілерін шығарады;
13.6.8. басқа қызметті жүзеге асырады, СК палатасының қалыпты
жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті өзге де шешімдер қабылдайды.
14. СК ПАЛАТАСЫНЫҢ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ОРГАНДАРЫ
14.1.
Өзін-өзі реттейтін ұйымның мамандандырылған органдары
мыналар болып табылады:
14.1.1. СК палата мүшелерінің өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары мен
стандарттарының талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге асыратын орган;
14.1.2. СК палата мүшелерінің өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары мен
стандарттарының талаптарын, СК палатасына мүшелік шарттарын бұзғаны
туралы істерді қарау жөніндегі орган;
14.1.3. Біліктілік комиссиясы;
14.1.4. Қазақстан Республикасының заңдарына және (немесе) СК палатасы
басқармасының шешімдеріне сәйкес өзге де мамандандырылған органдар
(комитеттерді қоса алғанда).
14.2.
СК палатасының мамандандырылған органы (оның ішінде комитет
немесе біліктілік комиссиясы) СК палатасының басқармасы бекіткен ереже
негізінде әрекет етеді және өз функцияларын дербес жүзеге асырады.
14.3.
СК палатасы мүшелерінің өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары
мен стандарттарының талаптарын немесе СК палатасына мүшелік шарттарын
бұзғандығы туралы істерді қарау жөніндегі Орган тексеру нәтижелері
бойынша СК палатасының мүшесі жол берген бұзушылықтарды анықтаған
кезде СК палатасының Басқармасына СК палатасының осындай мүшелеріне
қатысты ықпал ету шараларын қолдану туралы ұсынымдар жібереді.
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14.3.1. Мамандандырылған органдарды қалыптастыру тәртібі, мүшелер
саны мен функциялары СК палатасының Басқармасы бекітетін СК
палатасының ережелерімен белгіленеді.
15. БІЛІКТІЛІК КОМИССИЯСЫ
15.1.
Біліктілік комиссиясы СК палатасының мамандандырылған органы
болып табылады және тиісті кәсіби біліктілікті, оның ішінде «Қазақстан
Республикасының салық кеңесшісі» біліктілік куәлігін беру үшін
үміткерлерді аттестаттау мақсатында СК палатасының Басқармасы бекіткен
ереже негізінде әрекет етеді.
15.2.
Біліктілік комиссиясын СК палатасы 3 (үш) жыл мерзімге
сайлайды. Біліктілік комиссиясының мүшелері болып сайланған адамдар
шексіз рет қайта сайлануы мүмкін.
15.3.
Біліктілік комиссиясының функцияларын СК палатасының комитеті
орындауы мүмкін.
16. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ
16.1.
СК палатасының қаржылық қызметін бақылау үшін, сондай-ақ СК
палатасы мүшелерінің шағымдарын, өтініштерін, ұсыныстарын дұрыс
қарауды бақылау үшін Тексеру комиссиясы сайланады.
16.2.
Тексеру комиссиясын Конференция 3 (үш) жыл мерзімге 2 (екі)
адамнан кем емес мөлшерде сайлайды. Тексеру комиссиясының мүшелері
болып сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайлануы мүмкін.
16.3.
Тексеру комиссиясын Конференциямен Тексеру комиссиясының
сайланған мүшелері құрамынан сайланған Төраға басқарады.
16.4.
Тексеру комиссиясының мүшесі СК палатасы басқармасының
мүшесі бола алмайды, сондай-ақ СК палатасында басқа да басшы
лауазымдарды атқара алмайды немесе Атқарушы дирекцияның жұмыскері
бола алмайды.
16.5.
СК палатасының Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз қалауы
бойынша немесе СК палатасы Басқармасының шешімі бойынша, бірақ
жылына 1 (бір) реттен кем емес тексеруді және ревизияны жүргізеді.
16.6.
СК палатасының қаржылық қызметіне кезектен тыс ревизиялар СК
палатасы Басқармасының немесе СК палатасы Басқармасы Төрағасының
шешімі бойынша жүргізілуі мүмкін.
16.7.
Тексеру комиссиясы конференцияға есеп береді.
16.8.
Тексеру нәтижелері СК палатасының басқармасына беріледі және
конференцияға ұсынылатын Тексеру комиссиясының есебіне енгізіледі.
16.9.
СК палатасының қаржылық қызметін тексеру үшін қажет болған
жағдайларда, СК палатасының басқармасы немесе СК палатасының Басқарма
төрағасы тәуелсіз аудиторлық ұйымды тартуға құқылы.
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17. СК ПАЛАТАСЫНЫҢ АКТІЛЕРІ
17.1.
СК палатасы мүшелері мен СК палатасы органдары арасындағы,
сондай-ақ СК палатасы органдары арасындағы өзара қарым-қатынасты қоса
алғанда, СК палатасының қызметі Қазақстан Республикасы заңнамасының,
осы Жарғының және СК палатасы актілерінің негізінде жүзеге асырылады.
17.2.
СК палатасында мынадай актілер қолданылады:
17.2.1. Конференция актілері;
17.2.2. СК палатасы Басқармасының актілері;
17.2.3. СК палатасы Басқарма Төрағасының актілері;
17.2.4. СК палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының актілері;
17.2.5. СК палатасының мамандандырылған органдарының актілері;
17.2.6. Атқарушы дирекцияның актілері;
17.2.7. Тексеру комиссиясының актілері.
18. ӨЗІН-ӨЗІ РЕТТЕЙТІН ҰЙЫМНЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН
СТАНДАРТТАРЫ
18.1.
СК палатасы қызмет көрсету тәртібі Қазақстан Республикасының
заңнамасымен реттелетін қызметтерді көрсету бөлігінде СК палатасы
мүшелерінің кәсіби салықтық кеңес беруі бойынша қызметті жүзеге асыруы
бөлігінде өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары мен стандарттарын
әзірлеуге құқылы.
18.2.
Өзін-өзі реттеу ұйымының қабылданған қағидалары мен
стандарттары өзін-өзі реттеу мәселелері бойынша СК палатасының барлық
мүшелерінің орындауы үшін міндетті болып табылады және келесі
мақсаттарды қамтамасыз етуге бағытталған:
1)
қызмет көрсету тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен
реттелетін қызметтерді көрсету бөлігінде кәсіби салықтық кеңес беру
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын СК палатасының мүшелеріне
қойылатын нақты талаптарды айқындау;
2)
кәсіби салықтық кеңес беру қызметтерінің сапасын арттыру;
3)
қызмет
көрсету
сапасына
қатысты
тұтынушыларды
жаңылыстыратын әрекеттердің алдын алу;
4)
көрсетілетін қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
5)
мүліктік жауапкершілікті қамтамасыз ету;
6)
кәсіби салықтық кеңес беру бойынша қызметті жүзеге асыратын СК
палата мүшелерінің мүдделерін қорғау.
18.3.
СК палатасының қағидалары мен стандарттары Қазақстан
Республикасының заңнамасына қайшы келмеуі тиіс.
18.4.
СК палатасының қағидалары мен стандарттарын қабылдау
мемлекеттік органдардың өз құзыреті шегінде өзін-өзі реттеу субъектілерінің
қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді қабылдау мүмкіндігін
жоққа шығармайды.
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18.5.
СК палатасының қағидалары мен стандарттары Қазақстан
Республикасының
Техникалық
реттеу саласындағы
заңнамасында
белгіленген талаптарға, іскерлік этика қағидаларына сәйкес болуы, өзін-өзі
реттеудегі мүдделер қақтығысын жою немесе азайту керек.
18.6.
СК палатасының қағидалары мен стандарттары СК палатасының
интернет-ресурсында міндетті түрде орналастырылуға және (немесе)
Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспа
басылымдарында жариялануға тиіс.
19. СК ПАЛАТАСЫНЫҢ МҮЛКІ. СК ПАЛАТАСЫ МҮЛКІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ КӨЗДЕРІ
19.1.
СК палатасының мүлкін қалыптастыру көздері мыналар болып
табылады:
19.1.1. кіру және мүшелік жарналар;
19.1.2. СК палатасы Басқармасының шешімі бойынша анықталған СК
палата мүшелерінің нысаналы жарналары;
19.1.3. СК палатасына СК палата мүшелерінің меншігіне берілген мүлік;
19.1.4. ерікті жарналар, демеушілік көмек және гранттар;
19.1.5. СК палатасының жарғысына және Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес өткізілетін іс-шараларға қатысудан түсетін түсімдер;
19.1.6. кәсіпкерлік қызметке, СК палата мүшелерінің коммерциялық
немесе кәсіби мүдделеріне байланысты білім беру қызметтерін көрсетуден
алынған қаражат;
19.1.7. кәсіпкерлік қызметке, СК палата мүшелерінің коммерциялық
немесе кәсіби мүдделеріне байланысты ақпараттық материалдарды сатудан
алынған қаражат;
19.1.8. кәсіби қызметті жүзеге асырудан, оның ішінде ақылы негізде
қызмет көрсетуден түскен кірістер;
19.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған СК
палатасының кез келген басқа қызметі нәтижесінде алынған кірістер;
19.1.10. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге
де кез келген түсімдер.
19.2.
СК палатасы жоғарыда көрсетілген мүліктің иесі болып табылады.
19.3.
СК палатасының кірістері оның жарғылық мақсаттарына қол
жеткізуге ғана пайдаланылады және СК палатасының мүшелері немесе СК
палатасының құрылтайшылары арасында таралмайды.
20. ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК
20.1.
СК палатасында есеп жүргізу және қаржылық және өзге де
есептілікті жасау Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ осы
Жарғыда және СК палатасы Басқармасының немесе СК палатасы Басқармасы
Төрағасының шешімдерімен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
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20.2.
СК палатасының қаржылық қызметін және СК палатасының
қаржылық және өзге де есептілігін қалыптастырудың дұрыстығын
бақылауды Тексеру комиссиясы жүзеге асырады.
20.3.
СК палатасының қаржылық қызметін және СК палатасының
қаржылық және өзге де есептіліктерінің дұрыс қалыптасуын бақылауды өз
құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік
органдары да жүзеге асырады.
21. СК ПАЛАТАСЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ
21.1.
Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтыруларды Конференция енгізе
алады.
21.2.
СК палатасының әрбір мүшесі, СК палатасының Басқармасы және
СК палатасының Басқарма Төрағасы СК палатасының Жарғысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізуге құқылы. СК
палатасының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
ұсыныстар СК палатасының Басқармасына жазбаша түрде беріледі.
21.3.
СК палатасының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы мәселені СК палатасының басқармасы конференцияның қарауына
және бекітуіне енгізеді.
21.4.
Өзгерістер мен толықтырулар, егер оларға Конференцияға
қатысушы СК палата мүшелерінің жартысынан астамы дауыс берсе,
қабылданды деп есептеледі.
Дауыс беру нысанын Конференция
айқындайды. Өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелуге жатады және осындай
тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.
22. СК ПАЛАТАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА
ҰЙЫМДАСТЫРУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ
22.1.
Конференция СК палатасын қайта ұйымдастыру туралы шешімді
қабылдауға құқылы.
22.2.
Конференция немесе сот СК палатасының қызметін тоқтату туралы
шешімді қабылдауға құқылы.
22.3.
СК палатасының Басқармасы немесе СК палатасы мүшелерінің
жалпы санының кемінде үшінші бөлігін білдіретін СК палатасының
мүшелері СК палатасының қызметін тоқтату немесе қайта ұйымдастыру
туралы мәселені Конференцияның күн тәртібіне енгізуге құқылы.
22.4.
СК палатасын тарату немесе қайта ұйымдастыру Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
22.5.
СК палатасының таратылғаннан кейін қалған мүлкі СК
палатасының Жарғысында белгіленген мақсаттарға жіберіледі.
23. ӨЗГЕ ЕРЕЖЕЛЕР
23.1.
Осы Жарғымен реттелмеген барлық басқа мәселелер бойынша СК
палатасы Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
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