
СЕРІКТЕСТІК КЕЛІСІМ 

 

                                                   №2 

 

Қарағанды.қ                                                                  «12» маусым 2008ж. 

 

        Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің 2008 жылғы 5 

наурыздағы хатын негізге ала отырып № 2339 (Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университетінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 01 / 88-42 хатына) 

Жарғы негізінде әрекет ететін ректор Аймағамбетов Е.Б. , бір жағынан және 

Қарағанды облысы бойынша Салық комитеті, оның төрағасы Құдабаев Ш.С., 

екінші жағынан, бұдан әрі «Тараптар» деп аталады,  

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 

2007 жылғы 12 қазандағы № 734 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы 

салық қызметін дамыту стратегиясын басшылыққа ала отырып,  

студенттерді оқыту бойынша іс-шаралар кешенін тиімді ұйымдастыру 

қажеттілігін ескере отырып, жоғары оқу орындарының қызметін ақпараттық және 

ұйымдастырушылық қамтамасыз ету,  

салық органдарына кіретін мамандарға қажетті дайындық деңгейін беруге 

ұмтыла отырып,  

салық органдарында басқару жүйесін одан әрі жетілдіру мақсатында,  

төмендегілер туралы келісті:  

 

1.Келісім нысаны 

1.1. Тараптардың мақсаты - аймақтың салық органдары үшін келісілген 

мамандықтар мен оқу бағдарламалары бойынша жоғары білікті мамандарды 

даярлау жүйесін қалыптастыру және дамыту.  

1.2. Тараптар осы Келісімді іске асырумен байланысты ынтымақтастықтың 

нақты мәселелері бойынша ақпарат алмасады.  

1.3. Салық қызметі үшін мамандарды даярлау, дөңгелек үстелдер өткізу, 

ғылыми зерттеулер, салық салу қызметін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету 

саласындағы ынтымақтастықты қоса алғанда, «Электрондық салық комитеті» 

зертханасын ұйымдастыру саласындағы бірлескен бағдарламалар мен жобалар 

жүзеге асырылуда.  

 

2.Тараптардың міндеттемелері 

 

2.1. Тараптар осы Келісім күшіне енгеннен кейін «Электрондық салық 

комитеті» зертханасын құру саласындағы ынтымақтастықтың келісілген 

бағдарламасын әзірлейді.  

2.2. Тараптар  «Электрондық салық комитеті»  зертханасын ұйымдастыру 

және оның университеттің оқу процесінде жұмыс істеуі туралы өзара 

консультациялар өткізеді.  

2.3. Тараптар осы Келісімге сәйкес жүзеге асырылатын нақты іс-шаралар 

туралы жүйелі түрде ақпарат алмасады.  

2.4. Университет осы Келісім шеңберіндегі ынтымақтастық аясында:  



1) келісілген мамандықтар мен оқу бағдарламаларына сәйкес салық органдары 

үшін (бұдан әрі - мамандар) жоғары білікті мамандарды мақсатты даярлауды 

қамтамасыз етеді;  

2) зертхананың жұмысын ұйымдастыруға арнайы бөлме бөледі;  

3) зертхананың жұмыс істеуі үшін жергілікті желіге қосылған 10 дана 

компьютерлер бөлінеді.  

4) зертханалар қажеттіліктеріне сәйкес  серверлер бөлінеді.  

5) зертхананы (әкімшілікті ) ұстауға бір бөлім бөлінеді.  

6) «Қаржы,салық салу және сақтандыру» кафедрасының оқытушыларын 

«Электронды салық комитеті» зетрханасының жұмысына тартады. (3 бірлік)   

7) «Қаржы,салық салу және сақтандыру» кафедрасы оқытушыларға, 

тәжірибеге және тағылымдамаларға жауапты студенттермен анықталады.  

8) осы Келісім аясында алынған ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқығы 

жоқ.   

2.5. Өз кезегінде Салық комитеті:  

1) зертхана үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуды жүзеге асырады;  

2) зертхананың қызметін басқару үшін маман бөлінеді- бір бірлік;  

3)  университет кафедраларының оқытушылары үшін тренингтер өткізеді;  

4) бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етеді;  

5) мемлекеттік және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды қамтымайтын  

нормативтік құқықтық актілерді, түсіндірме және ақпараттық сипаттағы 

құжаттарды қағаз және / немесе электрондық жеткізгіштерде ұсынады;  

6) студенттерді салықтық әкімшілендіру мәселелерін реттейтін нормативтік 

құқықтық актілердің қоғамдық сараптамасына тартады;  

7) дайындық деңгейі, теориялық білімді іс жүзінде қолдану мүмкіндігі 

ескеріле отырып, түлектерге салық органдарында жұмыс істеуге кеңес береді;  

2.6. Осы Келісім бойынша ынтымақтастық барысында алынған ақпарат 

Тараптардың ешқайсысының мүдделеріне залал келтіру үшін пайдаланыла 

алмайды, екінші тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз жария етілмейді, Тарап 

құпия ақпарат ұсынылатын осы Келісімнің шарттарын орындауға тартылған 

персоналды қоспағанда. және осы Келісімнің ережелерін орындау үшін қажет 

болған жағдайда оны басқалардың алдын-ала жазбаша келісімінсіз пайдалануға 

болмайды Осы Келiсiмдi iске асыру мақсатында қоспағанда қолмен.  

 

 

3.Даулы мәселелерді шешу 

3.1. Осы Келісімді түсіндіру мен қолдану кезінде даулар туындаған жағдайда, 

олар Тараптардың консультациясы мен келіссөздері арқылы шешілетін болады.   

Тараптар осы Келісім бойынша немесе оған байланысты туындаған барлық 

келіспеушіліктер мен келіспеушіліктерді келіссөздер барысында шешуге бар 

күштерін салуы керек.   

3.2. Егер келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тараптар 

осы Келісім бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселенің 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете алады.  

 

4. Хабарлама 



4.1. Осы Келісімге сәйкес Тараптардың біреуі екінші Тарапқа жіберетіні 

туралы кез келген хабарлама хат, жеделхат немесе факс түрінде жіберіледі, содан 

кейін түпнұсқасы ұсынылады.  

4.2. Хабарлама осы күндердің қайсысы кейінірек келетініне байланысты 

жеткізілім кезінде немесе хабарламада көрсетілген күні алынған болып саналады.  

 

5. Шарттың қолданылу мерзімі мен мерзімі 

5.1. Осы Келісім екі тарап қол қойғаннан кейін күшіне енеді және мерзімсіз 

қолданылады.   

5.2. Осы Келісімді Тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.   

5.3. Осы Келісім бұзылған жағдайда берілген мүлік тиісті Тарапқа 

қайтарылады.  

 

6. Басқа шарттар 

6.1. Осы Келісімге кез-келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде 

жасалып, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және олардың мөрімен 

мөрленген жағдайда ғана жарамды.  

 

6.2. Осы Келісіммен реттелмеген көлемде Тараптар Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен реттеледі.   

6.3. Осы Келісім екі Тарапта жасалды, әр Тарап үшін бірдей заңды күші бар.  

  

 

7. Тараптардың заңды мекен-жайы. 

 

 


