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СЛОВО РЕДАКЦИИРЕДАКЦИЯ СӨЗІ

Қуанышты оқиғалар ғана емес, «әттеген-айлары» 
да кездесетін тағы бір жыл зулап өте шықты. Біз 
еліміздің Тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өттік. 
Өзімізге етене таныс вирустың жаңа штаммын да 
бастан өткердік. Карантин аяқталмағанымен, той 
өткізуге де рұқсат алдық. Өмірге сәбилер келді, 
жаңа үйлер бой көтеріп, көрсеткіштер өсті. 2021 
жыл тарихқа айналды.
 
Жаңа 2022 жылды біз 365 күн бойы қуаныш пен 
шаттықта, қоштаспайтын кездесулермен, бір-
бірімізді жоғалтып алмайтын жарқын сәттермен 
өткіземіз деген үміттеміз. Лайым, осы тілектеріміз 
орындалсын! Әрбір қазақстандықтың отбасында 
бақ-береке мен тыныш өмір орнауын тілейміз!

Жақсы күндерде жолыққанша!

Сізге деген ізгі құрметпен, 
Сіздің Pro ЕНПФ

Пролетел еще один год, наполненный событиями 
радостными и не очень. Мы отметили 30-летие 
Независимости нашей республики и встретились с новым 
штаммом теперь уже хорошо знакомого нам вируса, 
остались на карантине, но при этом нам разрешили 
проводить свадьбы. Рождались дети, строились дома, 
росли показатели. 2021 год стал историей.

Встречая Новый 2022 год, мы полны надежд на 365 
радостных дней, на встречи без разлук, на обретение 
без потерь. И пусть сбудутся все наши желания! Пусть 
в каждой казахстанской семье, у каждого человека без 
исключения будут светлыми дни и тихими ночи!

Проводите их с любимыми и будьте любимы!

С любовью и уважением
Ваш Pro ЕНПФ
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ЖАҢАЛЫҚТАР НОВОСТИ

Міне, осымен алтыншы жыл
қатарынан Бірыңғай жинақтау-

шы зейнетақы қоры халықтың 
қаржылық сауаттылығын, сондай-ақ, 
БЖЗҚ қызметтері, зейнетақы жүйесі 
және зейнетақы заңнамасындағы 
өзгерістер, дербес зейнетақы жинақ-
тарын қалыптастыру және зейнетақы 
активтерін басқару жөніндегі қызмет 
нәтижелері туралы хабардар болу 
деңгейін арттыруға бағытталған 
белсенді ақпараттық-түсіндіру жұмы-
сын жүргізу шеңберінде қаржы 
журналистикасы мектебінің қарқын-
ды курсын өткізіп келеді.

Қор сарапшылары екі күн бойы қазақ 
және орыс тілдерінде шеберлік са-
бақтарын өткізді. Айта кетейік, курс 
бағдарламасында қатысушыларға 
түрлі тақырыптар бойынша оқыту 
модульдері ұсынылды:

Қазақстанның зейнетақы жүйесі 
және “БЖЗҚ” АҚ қызметі;
демографиялық трендтер және 
жинақтаушы құрамдауыштың қа-
жеттілігі;

зейнетақы заңнамасындағы бір-
жолғы зейнетақы төлемдерін (БЗТ)
пайдалану және зейнетақы жинақ-
тарын сенімгерлік басқаруға (ИПБ) 
аударуға қатысты өзгерістер;
ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) 
бойынша өзгерістер;  
ЕАЭО елдерін зейнетақымен қам-
сыздандыру;
БЖЗҚ-ның цифрлық қызметтері. 

Бұған қоса, Қазақстан Республикасы-
ның Ұлттық банкімен бірлесіп, ҚҰБ 
зейнетақы активтерін басқару 
жөніндегі модуль таныстырылды.

Коронавирус індетіне байланысты 
биылғы жылы іс-шара, өткен жыл-
ғыдай, ыңғайлы онлайн форматта 
өткізілді. Шараға қатысушылар 
қаржы саласы бойынша қызықты да 
мағыналы ақпараттарды жан-жақты 
талдап жеткізгендері  үшін ҚР Ұлттық 
банкі мен Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының мамандарына 
алғыстарын білдірді. 

ЕНПФ существен-
но облегчает 
жизнь своим 

вкладчикам и получателям. Получить 
сегодня пенсионные услуги можно 
даже без предъявления удостовере-
ния личности. Для этого достаточно 
иметь его цифровую (электронную) 
версию на смартфоне в приложении 
еGovMobile.

Такую возможность имеют только 
граждане Республики Казахстан 
и только при личном обращении 
непосредственно в офис ЕНПФ.

При этом вы можете получить выпис-
ку со своего индивидуального пен-
сионного счета, внести изменения в 
дополнительные реквизиты, изменить 
способ информирования о состоя-
нии своих пенсионных накоплений.

К примеру, вы обратились в офис 
ЕНПФ, но при этом забыли дома 
удостоверение личности. Что делать? 
Без паники! Вы ставите об этом в 
известность менеджера ЕНПФ, он, 
в свою очередь, просит вас назвать 
уникальный цифровой код, который 
есть в вашем личном кабинете в 
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НОВОСТИ ЖАҢАЛЫҚТАР

мобильном приложении eGovMobile. 
После этого представитель ЕНПФ 
получает доступ к просмотру данного 
документа в электронном формате.

Следует отметить, что в случае, если 
у обратившегося лица документ, 
удостоверяющий личность, является
недействительным, то в мобильном
приложении eGovMobile электрон-
ная версия документа будет отсутст-
вовать. Убедитесь заранее, что ваше 
удостоверение не просрочено и 
действительно на момент обращения.

Кстати, Фонд будет расширять пере-
чень услуг, которые можно будет 

получить без предъявления удосто-
верения личности. Это планируется 
сделать после утверждения соот-
ветствующих изменений в норма-
тивные правовые акты Республики 
Казахстан. Вкладчики и получатели 
ЕНПФ будут иметь возможность 
подать заявление о назначении пен-
сионных выплат, перевести свои пен-
сионные накопления в страховые 
организации.

ЕНПФ продолжает работу над 
повышением качества оказываемых 
услуг для удобства вкладчиков и 
получателей, а также экономии их 
времени.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШ
YOUTUBE-КАНАЛ!

А вы знаете, что у ЕНПФ есть свой 
официальный канал на популярном 
видео-хостинге  Youtube, который 
на регулярной основе пополняется 
новым, полезным и главное интерес-
ным видео-контентом.

В легкой и доступной форме наши 
специалисты рассказывают о том,
почему в Казахстане пенсия выше,
чем во многих странах СНГ, делятся
полезными лайфхаками по мобиль-
ному приложению ЕНПФ, получению 
выписки, прогнозированию будущих 
выплат с помощью пенсионного 
калькулятора и  о многом другом.

Так что включайте смартфон или 
компьютер, находите наши видео на 
официальном канале БЖЗҚ ЕНПФ. 
Ставьте палец вверх и не забудьте 
нажать на колокольчик, чтобы не 
пропустить новые видео!

Сканируйте
ссылку на

youtube-канал

8 #4(23) 2021

БЖЗҚ Ашық есік
күнін өткізді

БЖЗҚ салымшылар мен алушыларға 
ыңғайлы болу үшін және уақыттарын 
үнемдеуі үшін көрсетілетін қызмет-
тердің сапасын үнемі жақсартып оты-
рады, осыған байланысты 2021 жыл-
дың 10 желтоқсанында кезекті рет 
“Цифрлы БЖЗҚ: барлығы салымшы-
ларға ыңғайлы болу үшін” тақыры-
бында онлайн-форматта Ашық есік 
күнін өткізді.

Іс-шара үлкен қызығушылық тудырды, 
өйткені, қазір көптеген адамдар қыз-
меттерді қолжетімді және қарапайым 
тәсілдермен алғысы келеді. Мысалы, 
“Біз қандай да бір ұйымдарға жүгінген
кезде, өзімізбен бірге ҚР азаматының 
жеке куәлігін алып жүруге міндетті-
міз, бірақ көбінің өзіне тән ұмытшақ-
тығына байланысты жеке куәлікті 
алуды ұмытып кетеді, осыдан кейін 
мәліметтер мен анықтамалар беруден 
бас тартатын жағдайға тап болып 
жатамыз. Сол кезде не істеуіміз ке-
рек?” деген мазмұнда тақырып қозғал-
ды. БЖЗҚ мамандары мен веб-фо-
рум спикерлері енді жеке куәлікті 
көрсетпей-ақ, бірқатар зейнетақы 
қызметтерін алуға болатынын айтты. 
Ол үшін смартфоныңызда  eGov-
Mobile қосымшасындағы құжаттың 
цифрлық (электрондық) нұсқасының 
болуы жеткілікті. Бұл мүмкіндік өте 
ыңғайлы, бірақ мұндай мүмкіндікке 
тек Қазақстан Республикасының 
азаматтары ғана және тікелей БЖЗҚ 
кеңсесіне өзі келгенде ғана ие болады.

Бұл ретте қандай қызметтерді алуға 
болады:

жеке зейнетақы шотынан үзінді 
көшірмелер алу;
қосымша деректемелерге өзгеріс-
тер және/немесе толықтырулар 
енгізу;
зейнетақы жинағының жай-күйі 
туралы хабарлау тәсілін өзгерту 
(анықтау).

Жеке куәлігінің түпнұсқасы жоқ са-
лымшы (алушы) БЖЗҚ кеңсесіне жү-
гінген кезде, ол БЖЗҚ өкіліне eGov-
Mobile мобильді қосымшасындағы Же-
ке кабинетте қалыптастырылатын бі-
регей цифрлық кодты хабарлап, 
БЖЗҚ қызметкеріне осы құжатты 
электрондық форматта көруге рұқсат 
бере алады.

Бұл туралы және басқа да тақырып-
тарда онлайн іс-шара барысында 
қызықты әңгімелер айтылды.

Қор мамандары зейнетақымен қам-
сыздандыру мәселелері бойынша 
ақпараттық-кеңес беру қызметтері 
кешенін алу мүмкіндігі жөнінде, 
зейнетақы калькуляторының жұмысы, 
БЖЗҚ-ның басқа да онлайн-
қызметтері жөнінде әңгімелеп берді. 

Бұдан бөлек, кездесу барысында
БЖЗҚ мамандары салымшыларды 
қызықтырған көптеген сұрақтар 
бойынша жеке кеңестер де берді.  

ЖАҢАЛЫҚТАР
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СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

У нас очень хорошая новость – продолжительность жизни во всем 
мире увеличивается и Казахстан не исключение. Однако тут же 
встает вопрос: как и, главное, на что жить не просто долго, но еще 
обеспеченно и счастливо? 

В 2010 году доля населения 
пенсионного возраста в Казахстане 
составляла 9,9%, а уже в 2020-м
– 11%. Тем временем доля 
трудоспособного возраста, наоборот, 
заметно снизилась: с 64% в 2010 
году до 58,3% в 2020-м. При этом в 
прошлом году продолжительность 
жизни с рождения составляла 71,37 
года десять лет назад - 68,45 лет, а в 
2000 году – 65,5 лет. В этой статистике 
учитывается младенческая и детская 
смертность, гибель в молодом 
возрасте и т.д.  А вот дожив до 
пенсионного возраста, мужчины в 
Казахстане живут в среднем до 80 
лет, а женщины – до 82. 

1000 

713  
   

Отлично, что мы стали жить дольше. 
Вместе с тем увеличивается демо-
графическая нагрузка на одного 
трудоспособного человека: на 1000 
граждан трудоспособного возраста
в РК приходится 713 человек моложе 
и старше трудоспособного возраста.

Давайте разберемся, что нам 
теперь делать и как в будущем 
содержать растущую армию 
пенсионеров?

ВИДЫ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ

распределительная накопительная

выплаты пенсионерам 
производятся за счет налогов 
работающих граждан, поэтому 
эта система еще называется 

солидарной

работающие люди платят взносы, 
которые не расходуются на выплату 

пожилым, а накапливаются на 
индивидуальном счете, инвестируются 

и вместе с полученными от 
инвестирования доходами в 

дальнейшем используются для 
пенсионного обеспечения именно 

самих вкладчиков

Мировой опыт учит, что сбаланси-
рованно функционировать пенсион-
ная система, основанная на соли-
дарности поколений, может только 
при соотношении, как минимум, 4 к 1, 

то есть когда на одного пенсионера 
приходится четыре работающих че-
ловека. В противном случае расту-
щий дисбаланс приведёт к необхо-
димости покрытия расходов госу-
дарством, и оно вынуждено будет 
повышать налоги для сокращения 
дефицита бюджета. Поэтому многие 
страны осуществляют переход к 
накопительной или смешанной моде-
ли пенсионной системы.

Казахстан первым из стран пост-
советского пространства ввел нако-
пительную пенсионную систему. В
1997 году был принят Закон “О пен-
сионном обеспечении в Республике 

   



Казахстан”. С 1 января 1998 года 
казахстанцы отчисляют 10% доходов 
в виде обязательных пенсионных 
взносов на индивидуальные пенсион-
ные счета (ИПС), а также имеют 
право производить добровольные 
пенсионные отчисления. Главный 
принцип новой системы пенсионного 
обеспечения заключается в ответст-
венности граждан за свою будущую 
пенсию: сколько заработал, накопил 
- столько и будешь получать.

Принято считать, что полный цикл 
накопительной пенсионной системы 
равен 40 годам, чтобы хотя бы одно
поколение участвовало в ней. В 
текущем году накопительная пен-
сионная система Республики Казахс-
тан отметила 23-летие, а значит, 
прошла больше половины пути ста-
новления. При этом сохраняется и 
солидарный компонент. Несколько 
источников пенсионных выплат поз-
воляют казахстанской пенсионной 
системе оставаться финансово 
устойчивой и обеспечивать более 
высокий уровень пенсионного дохо-



1312 #4(23) 2021 #4(23) 2021

??

ИНТЕРВЬЮ

да, чем в других странах. Однако 
постепенно солидарный компонент 
сокращается и к 2040 году на пенсию 
начнут выходить люди, не имеющие 
стажа до 1998 года, соответственно, 
не имеющие права претендовать на 

солидарную часть. Поэтому надо 
увеличивать накопительную часть, 
формировать ее необходимо здесь и 
сейчас, тем более, что государством 
гарантирована сохранность накоп-
лений не ниже уровня инфляции на 
момент выхода на пенсию.

В 2040 году на пенсию начнут выходить люди,
не имеющие стажа до 1998 года, соответственно, 
не имеющие права претендовать на солидарную 
часть. Поэтому надо увеличивать накопительную 

часть, формировать ее необходимо
здесь и сейчас.

Кроме того, наши пенсионные на-
копления инвестируются и на них 
начисляется инвестиционный доход, 
который сейчас составляет порядка 
40% всего объема наших пенсион-
ных накоплений.

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод: стареть мы будем 
красиво, а жить – долго! Наши пен-
сионные накопления – это наши собст-
венные сбережения, главная цель 
которых – обеспечение нашей жизни 
после выхода на пенсию. Копите на 
старость! Копите на радость!

СТАТИСТИКА

Жанат Бостанович, каким 
Вам видится год уходящий?
В целом довольны ли
Вы итогами работы
Фонда?

Уходящий 2021 год, также, как 
и предыдущий 2020 год, был 
сложным для граждан, бизнеса, 
государства вследствие влияния 
пандемии. Фонд обеспечил, чтобы 

Жанат Бостанұлы, Сіз өтіп бара
жатқан жылға қандай баға 
берер едіңіз? Жалпы, Қор 
жұмысының қорытындысына
көңіліңіз тола ма?

Өткен 2021 жыл, алдыңғы 2020 
жыл сияқты, пандемияның әсерінен 
азаматтар, бизнес, мемлекет үшін 
қиын болды. Қор жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінің үздіксіз жұмыс 
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накопительная пенсионная система 
функционировала бесперебойно, 
вкладчики имели доступ ко всем 
услугам и формировали свои 
накопления на индивидуальных пен-
сионных счетах. Наши сотрудники 
оперативно и качественно рабо-
тали в дистанционном и/или ком-
бинированном формате в зави-
симости от эпидемиологической 
ситуации.

Одним из важных событий уходя-
щего года в работе Фонда я бы наз-
вал реализацию возможности исполь-
зования гражданами части пенсион-
ных накоплений на улучшение жи-
лищных условий, оплату лечения, 
передачи в инвестиционное управ-
ление управляющим компаниям.

На эти цели ЕНПФ перевел на 
спецсчета уполномоченных опера-
торов более 2 трлн тенге. В основ-
ном деньги пошли на полный выкуп 
жилья либо на ипотеку (ее погаше-
ние или первоначальный взнос), 
а кто-то смог поправить свое 
здоровье. Вкладчики убедились, 
что их накопления не только 
гарантированно сохранны и приум-
ножены за счет инвестдохода, 
но и могут быть использованы на 
определенные цели до достижения 
пенсионного возраста, что, на 
мой взгляд, является серьезной 
мотивацией формирования пен-
сионного капитала.

Несмотря на изъятие части 
пенсионных накоплений, на конец 
декабря 2021 года на индивидуаль-
ных пенсионных счетах наших 

вкладчиков аккумулировано более 
13,2 трлн тенге. Это свидетельст-
вует о том, что пенсионные накоп-
ления постоянно увеличиваются 
за счет поступающих пенсионных 
взносов и начисляемого инвест-
дохода, то есть люди работают и 
продолжают отчислять взносы, 
а их сбережения растут за счет 
инвестирования.

В 2021 году реализовалось и много 
других нововведений. Например, 
изменилась методика пенсионных 
выплат из ЕНПФ, условия открытия 
добровольных и обязательных про-
фессиональных пенсионных взно-
сов. По добровольным взносам были 
реализованы многие инициативы, 
которые разрабатывались в 
том числе при участии ЕНПФ по 
стимулированию этого инструмента 
накоплений, включая, к примеру, 
налоговые льготы работодателя, 
возможность получения выплат спус-
тя пять лет после открытия счета.

С 1 января этого года вступило в 
силу Соглашение о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств-
членов ЕАЭС. Благодаря этому 
граждане стран-участниц ЕАЭС по-
лучили право формировать, сохра-
нять и реализовывать пенсионные 
права, приобретенные ими в рамках 
трудовой деятельности в государст-
вах ЕАЭС наравне с гражданами 
государств трудоустройства. В Ка-
захстане компетентным органом по 
реализации Соглашения является 
ЕНПФ и в этом направлении также 
была проведена большая работа.

істеуін, салымшылардың барлық 
қызметтерге қол жеткізуін және 
жеке зейнетақы шоттарында өз 
жинақтарын қалыптастыруды қам-
тамасыз етті. Біздің қызметкерлер 
эпидемиологиялық жағдайға бай-
ланысты қашықтан және/немесе 
аралас форматта шапшаң, әрі сапалы 
жұмыс істеді.

Жылжып бара жатқан жылы Қор 
қызметіндегі маңызды оқиғалардың 
бірі ретінде – азаматтардың тұрғын үй 
жағдайын жақсартуға, емделуге ақы 
төлеуге, басқарушы компанияларға 
инвестициялық басқаруға беру үшін 
зейнетақы жинақтарының бір бөлігін 
алу мүмкіндігін пайдаланғанын атап 
кетер едім.

Осы мақсатта БЖЗҚ уәкілетті 
операторлардың арнайы шоттарына 
2 трлн теңгеден астам қаражат 
аударды. Негізінен қаражат баспа-
наны толық сатып алуға немесе 
ипотекаға (оны өтеу немесе бастап-
қы жарна), денсаулық жағдайларын 
жақсартуға жұмсалды. Салымшылар 
өз жинақтарының тек кепілді сақ-
талатынына және инвестициялық 
табыс есебінен көбейетініне ғана 
емес, сонымен қатар зейнет жасына 
толғанға дейін белгілі бір мақсаттар-
ға пайдаланылуы мүмкін екеніне 
көз жеткізді, бұл, менің ойымша, 
зейнетақы капиталын қалыптастыру-
ға едәуір септігін тигізеді.

Зейнетақы жинақтарының бір бөлігі 
пайдаланып қойылғанына қарамас-
тан, 2021 жылдың 1 желтоқсанында-
ғы жағдай бойынша салымшылар-

дың жеке зейнетақы шоттарында
13,2  трлн теңгеден астам қаражат 
жинақталды. Бұдан  зейнетақы жар-
налары мен инвестициялық табыс 
есебінен зейнетақы жинақтары-
ның ұдайы ұлғайып келе жатқанын, 
яғни адамдар жұмыс істеп, зейнетақы 
жарналарын төлеуді жалғастырып 
жатқанына көз жеткізуге болады.

2021 жылы басқа да көптеген 
өзгерістер орын алды. Мысалы, 
БЖЗҚ-дан төленетін зейнетақы 
төлемдерінің әдістемесі, ерікті 
және міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарын ашу шарттары өзгерді. 
Ерікті жарналар бойынша көптеген 
бастама жүзеге асырылды, мысалы, 
жұмыс берушінің салық жеңілдікте-
рі, шот ашылғаннан кейін бес жыл 
өткен соң төлемдер алу мүмкіндігі 
секілді өзгерістер БЖЗҚ-ның 
қатысуымен жинақтау құралдарын 
ынталандыру мақсатында әзірленген 
болатын.

Осы жылдың 1 қаңтарынан бастап 
ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің 
еңбекшілерін зейнетақымен қамсыз-
дандыру туралы Келісім күшіне 
енді, осы мерзімнен бастап ЕАЭО-
ға қатысушы елдердің азамат-
тары осы мемлекеттерде жұмыс 
істеген уақытында сол елдің аза-
маттарымен тең дәрежеде зейнет-
ақы құқықтарын қалыптастыру, 
сақтау және іске асыру құқығына 
ие болды. Келісімді жүзеге асыру 
бойынша Қазақстандағы құзырлы 
орган – БЖЗҚ болып табылады.
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ности. Для этого достаточно иметь 
его цифровую (электронную) версию 
на смартфоне в приложении еGov-
Mobile. Такую возможность имеют 
только граждане Республики Казахс-
тан и только при личном обращении 
непосредственно в офис ЕНПФ. 
Пока можно таким образом полу-
чить выписку с индивидуального 
пенсионного счета, внести измене-
ния и/или дополнения в дополни-
тельные реквизиты, изменить способ 
информирования о состоянии пен-
сионных накоплений. Реализация 
этих опций стала возможной благо-
даря совместной работе с госу-
дарственными органами.

В последующем, после утверждения 
соответствующих изменений в нор-
мативные правовые акты Республики 
Казахстан, возможность использо-
вания цифровых документов появит-
ся и при подаче вкладчиками (полу-
чателями) заявлений о назначении 
пенсионных выплат/о переводе пен-
сионных накоплений в страховые 
организации/о (об) выборе (измене-
нии) управляющего инвестиционным 
портфелем. Все это потребует взаи-
модействия со страховыми органи-
зациями и управляющими инвес-
тиционным портфелем.

По-прежнему успешно функциони-
рует региональная сеть, поскольку,
несмотря на сплошную цифровиза-
цию, многие казахстанцы предпо-
читают личное обращение в Фонд. 
Благодаря совместному проекту
АО «ЕНПФ» и АО «Казпочта» возмож-
но получение пенсионных услуг в поч-
товых отделениях отдалённых насе-

қасы болуы жеткілікті. Мұндай 
мүмкіндік тек Қазақстан Республика-
сының азаматтарына және 
БЖЗҚ кеңсесіне тікелей өздері 
келгенде ғана беріледі. Әзірге бұл 
тәсілмен жеке зейнетақы шотынан 
үзінді көшірмені алуға, қосымша 
деректемелерге өзгерістер және/
немесе толықтырулар енгізуге, 
зейнетақы жинақтарының жай-
күйі туралы ақпарат беру тәсілін 
өзгертуге болады. Бұл қызметті іске 
асыру мемлекеттік органдармен 
бірлескен жұмыстың арқасында 
мүмкін болды.

Кейіннен Қазақстан Республикасы-
ның нормативтік құқықтық актілері-
не тиісті өзгерістер бекітілгеннен 
кейін салымшылар (алушылар) зей-
нетақы төлемдерін тағайындау тура-
лы/Зейнетақы жинақтарын сақтан-
дыру ұйымдарына аудару туралы 
өтініштер берген кезде де 
цифрлық құжаттарды пайдалану 
мүмкіндігі пайда болады. Мұның 
бәрі сақтандыру ұйымдары және 
инвестициялық портфельді басқа-
рушы компаниялармен өзара 
әріптесуді талап етеді.

Өңірлік желі бұрынғысынша тиімді 
жұмыс істеуде, өйткені, жаппай 
цифрландыруға қарамастан, көп-
теген қазақстандықтар Қорға 
жеке жүгінуді қалайды. «БЖЗҚ» 
АҚ мен «Қазпошта» АҚ бірлес-
кен жобасының арқасында шал-
ғайдағы елді мекендердің пошта 
бөлімшелерінде зейнетақы қыз-
меттерін алуға болады. Сондай-
ақ, Қордың жылжымалы кеңселері 

Какие новые услуги для 
вкладчиков были введены?

Новые сервисы для вкладчиков и 
получателей были введены, прежде
всего, для реализации названных 
выше нововведений. Буквально с 1
января на сайте enpf.kz и в мо-
бильном приложении была реализо-
вана возможность получения инфор-
мации о сумме, превышающей порог
минимальной достаточности, опира-
ясь на которую люди уже принимали 
решение об использовании пен-
сионных накоплений на жилье или
лечение. Параллельно был модер-
низирован Пенсионный калькулятор, 
где граждане могут видеть, какими 
будут пенсионные выплаты в случае, 
если сумма накоплений будет умень-
шена на сумму изъятия. На сайте 
также реализован сервис по пере-
воду суммы, превышающей порог 
достаточности, управляющему инвес-
тиционным портфелем по выбору 
вкладчика.

Как уже говорилось, теперь все 
пенсионные счета (по обязательным, 
обязательным профессиональным 
и добровольным взносам) откры-
ваются автоматически при поступ-
лении первого взноса. Идентифи-
кация физического лица, в пользу
которого перечисляются взносы,
осуществляется по его персональ-
ным данным, указанным в соот-
ветствующих информационных сис-
темах государственных органов.
 
Более того, получить сегодня пен-
сионные услуги можно даже без 
предъявления удостоверения лич-

Салымшылар үшін қандай 
жаңа қызметтер енгізілді?

Салымшылар мен алушылар үшін 
жаңа қызметтер, ең алдымен, 
жоғарыда аталған өзгерістер-
ді жүзеге асыру үшін енгізілді.
1 қаңтардан бастап enpf.kz сайты 
мен мобильдік қосымшада ең тө-
менгі жеткіліктілік шегінен асатын 
сома туралы ақпарат алуға болады. 
Оған сүйене отырып адамдар зей-
нетақы жинақтарын тұрғын үйге 
немесе емделуге пайдалану туралы 
шешім қабылдады. Сонымен қатар,
зейнетақы калькуляторы жаңғыр-
тылды, онда азаматтар біржолғы 
зейнетақы төлемін алған соң азай-
ған жинақтар сомасы есебінен 
зейнетақы төлемдерінің қандай 
болатынын көре алады. Сондай-
ақ, сайтта салымшының қалауы 
бойынша жеткіліктілік шегінен 
асатын соманы инвестициялық 
портфельді басқарушыға аудару 
қызметі жүзеге  асырылды.

Жоғарыда айтылғандай, енді 
барлық зейнетақы жарналары: 
міндетті, міндетті кәсіптік және 
ерікті жарналар бүгінгі күні өтінішсіз 
ашылады. Ал жеке тұлғаны 
сәйкестендіру үшін оның дербес 
деректері мемлекеттік органдардың 
тиісті ақпараттық жүйелерінен 
алынады. 

Сонымен қатар, бүгінде зейнетақы 
қызметтерін жеке куәліксіз де алуға 
болады. Ол үшін смартфондағы
еGovMobile қосымшасында төлқұ-
жаттың цифрлық (электрондық) нұс-
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Что изменилось для тех, кто 
работает в Казахстане на 
правах трудовых мигрантов и, 
наоборот, для наших граждан, 
работающих за рубежом?

Уточню сразу, изменения коснулись 
только трудящихся стран Евразийс-
кого экономического союза (ЕАЭС) 
- Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и России.

 С 1 января 2021 года вступило в 
силу Соглашение о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств-
членов ЕАЭС, в соответствии с 
которым граждане этих стран полу-
чили право формировать, сохранять 
и реализовывать пенсионные права, 
приобретенные ими в рамках трудо-

вой деятельности в государствах-
членах ЕАЭС наравне с гражданами 
государств трудоустройства.

Для многих людей, которые трудятся 
в странах ЕАЭС, вступление Согла-
шения в силу стало хорошим подс-
порьем в планировании своей пен-
сии, ведь ни один год, проработан-
ный за пределами страны, а именно 
в странах ЕАЭС, не пропадет даром, 
а зачислится в пенсионную копилку.

Каждое государство-член опреде-
ляет право на пенсию в соответст-
вии со своим законодательством, 
исходя из стажа работы, приоб-
ретенного на его территории, с уче-
том положений Соглашения. Согла-
шение предусматривает также реа-
лизацию права на назначение и вып-
лату трудящимся (членам семьи) пен-
сии на тех же условиях, что и для
граждан государства трудоустройства.

Здесь есть один существенный мо-
мент - право на пенсию в соответст-
вии с Соглашением возникает при 
наличии не менее 12 полных месяцев 
стажа работы, приобретенного на тер-
ритории государства-члена ЕАЭС.
Исключение составляет накопитель-
ная пенсия, а также трудовые (стра-
ховые) пенсии по инвалидности и по 
случаю потери кормильца.

В Казахстане компетентным орга-
ном по реализации Соглашения опре-
делен ЕНПФ, поэтому по всем 
вопросам необходимо обращаться в
ЕНПФ.

Қазақстандағы еңбек 
мигранттары мен
шетелде жұмыс істейтін 
азаматтарымыз үшін
керісінше не өзгерді?

Өзгерістер Еуразиялық экономика-
лық одақ (ЕАЭО) елдері – Армения, 
Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан 
және Ресейдің еңбекшілеріне ғана 
қатысты болды.

2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің 
еңбекшілерін зейнетақымен қам-
сыздандыру туралы Келісім күшіне 
енді, оған сәйкес осы елдердің 
азаматтары ЕАЭО-ға мүше мемле-
кеттерде еңбек еткен кезде сол 
елдің азаматтарымен тең дәрежеде 

зейнетақы төлемдерін қалыптасты-
ру, сақтау және іске асыру құқығын 
алды.

ЕАЭО елдерінде еңбек ететін көпте-
ген адамдар үшін Келісімнің күшіне 
енуі өз зейнетақысын жоспарлауда 
жақсы демеу болды, себебі шетел-
дерде, атап айтқанда ЕАЭО елдерінде 
жұмыс істеген бір жыл да енді зая 
кетпейді, керісінше жарнасы оның 
зейнетақы қоржынына түседі.

Одаққа мүше әрбір мемлекет 
Келісімнің ережелерін, өз аума-
ғындағы жұмыс өтілін ескеріп, өз 
заңнамасына сәйкес зейнетақы 
алу құқығын белгілейді. Келісімде 
сондай-ақ, сол мемлекеттің аза-
маттарымен тең дәрежеде еңбек-
шілерге (отбасы мүшелеріне) зей-
нетақы тағайындау және төлеу 
құқығы қамтамасыз етілген.  

Бұл ретте айта кетерлік маңызды 
мәселе – Келісімге сәйкес зейнет-
ақы алу құқығы ЕАЭО-ға мүше 
мемлекеттің аумағында кемінде 12 
ай жұмыс істеген кезде туындайды.
Бұған жинақтаушы зейнетақы, 
мүгедектігі және асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша еңбек 
(сақтандыру) зейнетақылары қосыл-
майды.

Қазақстанда келісімді іске асыру бойын-
ша құзырлы орган болып БЖЗҚ белгі-
ленді, сондықтан барлық мәселелер 
бойынша БЖЗҚ-ға жүгіну қажет.

лённых пунктов. Также у Фонда есть 
Мобильные офисы и Мобильные 
агенты – это оснащенные всем необ-
ходимым автомобили и специалис-
ты, благодаря которым можно за-
казать обслуживание в отдаленный 
аул, на предприятие или на дом, к 
примеру, к людям с ограниченными 
возможностями. 

Поэтому я могу сказать с уверен-
ностью, что пенсионные услуги доступ-
ны любому гражданину Казахстана 
практически в любой точке страны.

Предмет нашей особой гордости 
– это то, что более 90% всех услуг 
можно получить, не выходя из дома, 
в электронном формате, то есть в 
режиме онлайн.

мен мобильдік агенттері бар – бұл
барлық қажетті құралдармен 
жабдықталған автомобильдер. 
Мамандардың қатысуы арқасында 
алыстағы ауылға, кәсіпорынға 
немесе үйге, мысалы, мүмкіндігі 
шектеулі адамдарға қызмет көр-
сетуге тапсырыс беруге болады.

Сондықтан мен Қазақстанның әрбір 
азаматына елдің кез келген нүктесін-
де зейнетақы қызметтері қолжетімді 
деп нық сеніммен айта аламын.

Ауыз толтырып айтатын тағы бір же-
тістік – Қордың барлық қызметтері-
нің 90% астамын үйден шықпай-ақ, 
электрондық форматта, яғни онлайн 
түрінде алуға болады.
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Кроме того, в Концепции предпо-
лагается предоставление права 
«отложенного выхода» на пенсию 
для лиц, достигших пенсионного 
возраста. Изменяется подход в 
расчете стоимости пенсионного 
аннуитета с учетом коэффициентов 
смертности в отношении работников, 
занятых на работах с вредными 
условиями труда.

Еще одним важным направлением 
модернизации, касающейся накопи-
тельного компонента, является вве-
дение 5% обязательных пенсионных 
взносов от доходов работника за 
счет средств работодателей с 2023 
года. Это нововведение обсуждает-
ся очень давно, неоднократно оно 
откладывалось. Сейчас в проекте 
изменений предусмотрены важные 
моменты, ранее вызывающие споры.
К примеру, 5% ОПВР будут зачис-
ляться на отдельные индивидуаль-
ные пенсионные счета. По ним бу-
дет вестись персонифицирован-
ный учёт так же, как и по обязатель-
ным пенсионным взносам, обяза-
тельным профессиональным пен-
сионным взносам. Учитывая, что пен-
сионные накопления за счёт ОПВР 
будут являться личными пенсионны-
ми сбережениями вкладчиков, они 
будут наследоваться.

Для сохранения уровня замещения 
дохода пенсионными выплатами 
будет продолжена работа по совер-
шенствованию параметров и усло-
вий досрочного изъятия пенсионных 
накоплений. 

Бұдан басқа, Тұжырымдамада зей-
нет жасына жеткен адамдар үшін 
зейнеткерлік демалысқа «кейінірек 
шығу»  құқығын беру көзделген. 
Еңбек жағдайы денсаулыққа зиянды 
болып келетін жұмыста істейтін 
қызметкерлерге қатыс-ты өлім-жітім 
коэффициенттерін ескере отырып, 
зейнетақы аннуитеті құнын есептеу 
тәсілі де өзгереді.

Жинақтаушы құрамдауышқа қатыс-
ты жаңғыртудың тағы бір маңызды 
бағыты 2023 жылдан бастап жұмыс 
берушілердің қаражаты есебінен 
қызметкердің табысынан 5% міндетті 
зейнетақы жарналарын енгізу болып 
табылады. Бұл жаңашылдық көптен 
бері талқылануда, ол бірнеше рет 
кейінге шегерілген болатын. Қазір 
өзгерістер жобасында бұрын дау 
тудыратын маңызды мәселелер 
қарастырылған. Мысалы, 5% 
мөлшеріндегі жұмыс берушінің 
міндетті зейнетақы жарнасы 
(ЖМЗЖ)– жеке зейнетақы шоттары-
на аударылатын болады. Міндетті 
зейнетақы жарналары, міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары 
бойынша оған да жеке-жеке есеп 
жүргізіледі. ЖМЗЖ есебінен 
зейнетақы жинақтары салымшының 
жеке зейнетақы жинақтары екені 
ескеріліп, бұл қаражат мұраға 
қалдырылатын болды.

Табыстың орнын алмастыратын 
зейнетақы төлемдерін сол деңгей-
де сақтап қалу үшін зейнетақы жи-
нақтарын мерзімінен бұрын алудың
көрсеткіштері мен шарттарын жетіл-
діру жұмыстары жалғастырылмақ.

- Действительно, проведена 
огромная работа. Какие планы 
на у Фонда на ближайшие 
годы?

Наши планы, в первую очередь, свя-
заны с изменениями в Концепции 
развития пенсионной системы, раз-
работанными Министерством труда 
и социальной защиты населения 
Республики Казахстан. Они предус-
матривают ряд мер, которые должны 
позволить обеспечить размер пенсии 
будущих получателей, адекватный 
их трудовому стажу, и сохранить 
уровень замещения утраченного 
дохода, соответствующий между-
народным стандартам пенсионного 
обеспечения.

В частности, действующей Концеп-
цией предусмотрен переход от базо-
вой пенсионной выплаты к минималь-
ной гарантированной пенсии с 
2028 года. Механизм назначения 
минимальной гарантированной пен-
сии, предусмотренный изменения-
ми, основан на действующей мето-
дике назначения базовой пенсии, но с 
совершенствованием определенных 
параметров. Предполагается увели-
чить минимальный размер базовой 
пенсии с 54% до 70% от прожиточ-
ного минимума (ПМ), минимальный 
стаж участия уменьшить с 10 до 5 
лет, а также убрать максимальное 
ограничение размера пенсии (в 
настоящее время максимальное 
ограничение составляет 1 ПМ при 
стаже 33 года и выше).

- Расымен де, қыруар жұмыс 
атқарылған екен. Қордың 
алдағы жылдарға қандай 
жоспары бар?

Біздің жоспарымыз ең алдымен 
Қазақстан Республикасының Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі әзірлеген  зейнетақы
жүйесін дамыту тұжырымдамасын-
дағы өзгерістерге байланысты. Олар 
болашақ алушылардың зейнет-
ақысының мөлшерін еңбек өтіліне 
лайықты етіп  қамтамасыз етуге 
және Халықаралық зейнетақы 
стандарттарына сәйкес келетін 
жоғалған табысты алмастыру 
деңгейін сақтауға мүмкіндік беретін 
бірқатар шараларды көздейді.

Атап айтқанда, қолданыстағы Тұжы-
рымдамада 2028 жылдан бастап 
базалық зейнетақы төлемінен ең 
төменгі кепілдендірілген зейнетақыға 
көшу көзделген. Бұл ең төменгі кепіл-
дендірілген зейнетақыны тағайындау 
тетігі белгілі бір көрсеткіштерді 
жетілдіре отырып, базалық зейнет-
ақыны тағайындаудың қолданыста-
ғы әдістемесіне негізделген. Базалық 
зейнетақының ең төменгі мөлшерін 
ең төменгі күнкөріс деңгейінен 54%- 
дан 70%-ға дейін көтеру, жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіне қатысудың ең 
төменгі өтілін 10 жылдан 5 жылға дейін 
азайту, сондай-ақ, базалық зейнетақы 
мөлшерінің ең жоғарғы шектеуін алып 
тастау болжанып отыр (қазіргі уақытта 
базалық зейнетақының ең жоғарғы 
шегі 33 жыл және одан көп еңбек өтілі 
кезінде 1 ең төменгі күнкөріс деңгейін 
құрайды).



2322 #4(23) 2021 #4(23) 2021

СҰХБАТ ИНТЕРВЬЮ

тоянии, убеждая в необходимости 
регулярных пенсионных взносов, рас-
крывая принципы инвестирования 
активов и помогая спрогнозировать 
будущие выплаты, чтобы обеспечить 
ожидаемый уровень обеспечения 
после окончания трудовой деятель-
ности.

Планируемая работа основа на даль-
нейшей автоматизации сервисов, 
проактивном формате оказания 
услуг, развитии электронных кана-
лов взаимодействия с Фондом. 
Планируется постепенное увеличе-
ние доли электронных услуг за 
счет развития сайта и мобильного 
приложения, внедрения биомет-
рической аутентификации, исполь-
зования цифровых документов, 

Жоспардағы бұл жұмыстарды қызмет-
терді әрі қарай автоматтандырусыз, 
қызмет көрсетудің белсенді түрлерін
қоспай, салымшылар мен алушы-
лардың Қормен арадағы байланысын 
электрондық арналардың дамуын-
сыз жүзеге асыру мүмкін емес. Сон-
дықтан сайт пен мобильді қосымша-
ны дамыту, жеке басты куәландыру-
дың биометриялық тәсілін енгізу,
цифрлық құжаттарды пайдалану, қар-
жылық технологиялар саласында 
инновацияларды қолдану және т.б. 
есебінен электрондық қызметтер үле-
сін біртіндеп арттыру жоспарлануда. 
Бұл ретте жеке деректерді қорғауға 
айрықша көңіл бөлінентін болады.

БЖЗҚ-ға бару кезінде осы уақытқа 
дейін рәсімделетін төлем түрлерін 

Пенсионная система Казахстана по-
прежнему будет состоять из нес-
кольких составляющих. Солидарный 
компонент постепенно будет заме-
няться другими источниками выплат, 
ответственность за пенсионное 
обеспечение будет разделена меж-
ду государством, работником и ра-
ботодателем.

Если говорить об основных направ-
лениях деятельности Фонда, то 
они отражены в недавно принятой 
Корпоративной стратегии развития 
ЕНПФ на 5 лет (2022-2026 годы). 
Согласно этому документу, мис-
сия ЕНПФ состоит в надежном 
учете пенсионных сбережений и 
оказании качественных пенсионных 
услуг, доступных каждому вкладчи-
ку. Миссия определяет цели - пер-
сонализированный подход к оказа-
нию пенсионных услуг и коммуни-
кациям с каждым участником пен-
сионной системы. Выполнение мис-
сии и достижение целей основано
на таких ценностях, как человеко-
центричность и ориентированность 
на потребителя, приверженность 
качеству, технологичность, надеж-
ность, ответственность, прозрач-
ность и открытость. 

Фонд, изучая потребности вкладчи-
ков и получателей, будет особое вни-
мание уделять персонализированно-
му порядку взаимодействия с каж-
дым участником накопительной 
пенсионной системы, разъясняя ме-
ханизм формирования пенсионных 
накоплений, предоставляя исчер-
пывающую информацию об их сос-

Қазақстанның зейнетақы жүйесі
бұрынғысынша бірнеше құрамдас-
тардан тұратын болады. Ортақ құ-
рамдауыш біртіндеп басқа төлем 
көздерімен алмастырылады, зей-
нетақымен қамсыздандыру жауап-
кершілігі мемлекет, қызметкер және 
жұмыс беруші арасында бөлінеді.

Егер Қор қызметінің негізгі бағыттары 
туралы айтатын болсақ, олар таяуда 
қабылданған БЖЗҚ-ның 5 жылға 
(2022-2026 жылдар) арналған Корпо-
ративтік даму стратегиясында көрініс 
тапқан. Осы құжатқа сәйкес, БЖЗҚ 
миссиясы – зейнетақы жинақтарын 
сенімді есепке алу және әрбір салым-
шыға қолжетімді сапалы зейнетақы 
қызметтерін көрсету. Негізгі мақсат –
зейнетақы жүйесінің әр қатысушы-
сымен тығыз байланыс орнатып, қыз-
мет көрсету. Миссияны орындау және 
мақсатқа жету адам мен тұтынушыға 
бағдарлану, сапаға деген адалдық, 
технологиялылық, сенімділік, жауап-
кершілік және ашықтық секілді құн-
дылықтарға негізделген.

Қор салымшылар мен алушылардың 
қажеттіліктерін зерделеп, зейнетақы 
жинақтарын қалыптастыру тетігін тү-
сіндіре отырып, олардың жайкүйі ту-
ралы толық ақпарат береді, тұрақ-ты 
зейнетақы жарналарының қажетті-
лігіне көз жеткізе отырып, активтерді 
инвестициялау қағидаттарын ашады. 
Әрі еңбек өтілі аяқталғаннан кейін 
қомақты зейнетақыға қол жеткізу 
үшін болашақ төлемдерді болжауға 
көмектеседі, жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің әрбір қатысушысымен 
жеке-жеке іс-әрекет ету тәртібіне 
ерекше назар аударатын болады.
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членов ЕАЭС от 20.12.2019 г., в
том числе осуществления импор-
та-экспорта пенсионных выплат
в/из ЕНПФ.

Также мы планируем расширение 
состава получаемых данных с 
ЕНИС «Е-нотариат» МЮ РК для 
получения сведений о физических 
лицах-наследниках пенсионных 
накоплений согласно свидетельству 
о праве на наследство, в том числе 
о доле наследственного имущества 
в виде пенсионных накоплений 
при условии внесения изменений в 
законодательство о нотариате.

Накопительная пенсионная сис-
тема в целом – это живой меха-
низм, который требует развития, 
роста, являясь, в тоже время, 
отражением экономических, 
демографических, социальных 
процессов.

ЕНПФ, используя весь предыдущий 
опыт и сегодняшний потенциал 
собственных возможностей и чело-
веческих ресурсов, обеспечивает 
достоверный учет взносов, финан-
совых инструментов, инвестицион-
ного дохода, предоставляет вклад-
чикам информацию об их накоп-
лениях. Доверие вкладчиков и удов-
летворённость уровнем оказания 
пенсионных услуг – это главный знак 
качества работы ЕНПФ.

Благодарю Вас за беседу!
С Новым годом и успехов
в работе!

сатында ЕАЭО-ға мүше мемле-
кеттердің құзырлы органдарымен 
байланысты автоматтандыру үшін.

Сондай-ақ, мұраға құқық туралы 
куәлікке сәйкес зейнетақы жинақ-
тарының мұрагерлері – жеке тұлғалар 
туралы, оның ішінде Нотариат туралы 
заңнамаға өзгерістер енгізілген жағ-
дайда зейнетақы жинақтары түрін-
дегі мұрагерлік мүліктің үлесі туралы 
мәліметтер алу үшін ҚР ӘМ «Е-нота-
риат» Бірыңғай нотариалдық ақпарт-
тық жүйесінен  (БНАЖ) алынатын де-
ректердің құрамын кеңейтуді жос-
парлап отырмыз.

Тұтастай алғанда жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі – бұл экономи-
калық, демографиялық, әлеумет-
тік үдерістердің көрінісі бола 
отырып, дамуды, өсуді талап 
ететін құбылыс.

БЖЗҚ алдыңғы кезеңдердегі тәжіри-
бені және заманауи өз мүмкіндіктері 
мен адами ресурстардың әлеуетін 
пайдалана отырып, жарналардың, 
қаржы құралдарының, инвестициялық 
табыстың нақты есебін қамтамасыз 
етеді, салымшыларға олардың жинақ-
тары туралы ақпарат береді, жалпы
айтқанда сапалы зейнетақы қызмет-
терін көрсетеді. Біздің еңбегімізге 
берілетін ең биік баға – бұл салым-
шылардың алғысы және олардың 
зейнетақы жинақтарының сақталуына 
және лайықты зейнетақыны қам-
тамасыз етуге деген сенімі!

Әңгімеңізге рахмет! Жаңа жыл 
құтты болсын, еңбегіңіз жана 
берсін, іске сәт!

применения инноваций в сфере фи-
нансовых технологий и т.д. При этом 
особое внимание уделено защите 
персональных данных.

В электронный формат планируется 
перевести виды выплат, до сих пор
оформляемые при посещении ЕНПФ. 
К примеру, в связи со смертью вла-
дельца ИПС. Также предполагается 
автоматизировать перевод пенсион-
ных накоплений вкладчиков (полу-
чателей) из ЕНПФ в страховую 
организацию и другие услуги.

В целях дальнейшего развития элект-
ронных сервисов и системы дистан-
ционного обслуживания планирует-
ся дополнительная интеграция со
следующими базами данных и инфор-
мационными системами госорганов:

Единой страховой базой данных
АО «ГКБ» – для автоматизации пе-
реводов пенсионных накоплений 
в страховые организации по дого-
ворам пенсионного аннуитета;
Государственной базой данных 
юридических лиц МЮ РК – для 
мониторинга и выстраивания про-
цесса взаимодействия с агентами 
по уплате пенсионных взносов;
ИС «Национальный шлюз РК» 
МЦРИАП РК – для автоматизации 
коммуникаций с компетентны-
ми органами государств-членов
ЕАЭС в целях обмена электрон-
ными документами и (или) сведе-
ниями, необходимыми для уста-
новления и выплаты пенсий тру-
дящимся (членам их семей) в рам-
ках Соглашения о пенсионном обес-
печении трудящихся государств-

электрондық форматқа ауыстыру 
көзделген. Мысалы, жерлеуге бір-
жолғы төлем ЖЗШ иесінің қайтыс 
болуына байланысты. Сондай-ақ, са-
лымшылардың (алушылардың) зейнет-
ақы жинақтарын БЖЗҚ-дан сақтан-
дыру ұйымына аударуды және басқа 
да қызметтерді автоматтандыру қажет.

Электрондық қызмет пен қашық-
тан қызмет көрсету жүйесін одан 
әрі дамыту мақсатында мемлекеттік 
органдардың  дерекқорларымен жә-
не ақпараттық жүйелерімен қосым-
ша ықпалдасу жоспарлануда:

«Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ
бірыңғай сақтандыру базасы – 
зейнетақы аннуитеті шарттары 
бойынша зейнетақы жинақтарын 
сақтандыру ұйымдарына аударуды 
автоматтандыру үшін;
ҚР Әділет министрлігінің заңды 
тұлғалардың мемлекеттік дерек-
тер қоры – зейнетақы жарналарын 
төлеу жөніндегі агенттермен 
өзара әрекеттесу үдерісін мони-
торингтеу және құру үшін;
ҚР Цифрлық даму, инновациялар 
және аэроғарыш өнеркәсібі ми-
нистрлігінің «ҚР ұлттық шлюзі» 
ақпараттық жүйесі – 20.12.219 жы-
лы қол қойылған ЕАЭО-ға мүше 
мемлекеттердің еңбекшілерін зей-
нетақымен қамсыздандыру тура-
лы Келісім шеңберінде еңбекші-
лерге (олардың отбасы мүшеле-
ріне) зейнетақы белгілеу және тө-
леу, оның ішінде БЖЗҚ-ға/дан зей-
нетақы төлемдерінің импортын-
экспортын жүзеге асыру үшін қа-
жетті электрондық құжаттар және
(немесе) мәліметтер алмасу мақ-
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2 декабря 2021 года подписан закон 
Республики Казахстан о “О рес-
публиканском бюджете на 2022–2024 
годы”, в котором предусмотрено уве-
личение ряда социально-экономичес-
ких параметров с 1 января 2022 года. 
Минимальная заработная плата будет 
увеличена с текущих 42 500 тенге 
до 60 000 тенге. Также увеличены 
размеры минимальный пенсии, мини-
мальной базовой пенсии и другие 
социальные параметры.

В соответствии с законом “О пенсион-
ном обеспечении в Республике Ка-
захстан” термин “порог минимальной 
достаточности пенсионных накопле-

ний” (далее – ПМД) включает фактичес-
кую сумму пенсионных накоплений 
вкладчика, а также его будущие пен-
сионные взносы и инвестиционный 
доход, которые позволят при дости-
жении пенсионного возраста обеспе-
чить ему совокупный пенсионный доход 
не менее минимальной пенсии (далее 
– МП). При этом в расчет принято, что 
будущие взносы будут отчисляться 
с доходов в размере минимальной 
заработной платы (далее – МЗП).

Методика определения ПМД 
утверждена постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан 
от 2 октября 2013 года № 1042 (с 

изменениями и дополне-
ниями от 6 января 2021 
года). Данная Методика 
является открытым норма-
тивным правовым актом 
и находится в свободном 
доступе в интернете, в том 
числе на сайте ЕНПФ. В 
Методике очень подробно 
расписан алгоритм рас-
чета ПМД.

При расчете ПМД используются такие 
социальные показатели как МЗП, 
МП, минимальная государственная 
базовая выплата, которые ежегодно 
индексируются в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете». В связи с 
этим, размеры ПМД будут изменяться 
ежегодно с повышением указанных 
показателей.

ПМД рассчитываются 
согласно данной 
Методике для каждого 
возраста таким образом, 
чтобы к достижению 
пенсионного возраста 
ежемесячная 
пенсионная выплата 
из ЕНПФ составляла 
наибольшее значение 
между МП и МЗП за 
минусом минимального 
размера базовой 
пенсионной выплаты 
(МБП)

ПМД рассчитываются согласно дан-
ной Методике для каждого возраста 
таким образом, чтобы к достижению 
пенсионного возраста ежемесячная 
пенсионная выплата из ЕНПФ сос-
тавляла наибольшее значение между 
МП (43 272 тенге в 2021 г. 46 302 
тенге в 2022 г.) и МЗП (42 500 тенге 
в 2021 г., 60 000 тенге в 2022 г.), 
за минусом минимального размера 
базовой пенсионной выплаты (МБП) 
(18 523 тенге в 2021 г., 19 450 тенге 
– в 2022 году). Поскольку, как видим, 
в 2022 год размер минимальной 
заработной платы выше размера 
минимальной пенсии, то в расчетах 
использовался именно показатель 
МЗП: 60 000 (МЗП) – 19450 (МБП) = 
40 550 тенге, то есть такой должна 
быть в 2022 году минимальная выпла-
та из ЕНПФ.  Сравним ее с показателем 
2021 года, который составляет 24 
749 тенге (43 272 – 18 524 = 24 748 
тенге (используем МП, поскольку она 
была выше в 2021 году чем МЗП и 
показатель минимальной базовой 
пенсии). То есть размер минимальной 
ежемесячной выплаты увеличивается 
приблизительно на 64%.

Таким образом, исходя из увеличения 
МЗП, минимальной выплаты из ЕНПФ 
и других социальных параметров в 
совокупности увеличился размер 
порогов минимальной достаточности 
пенсионных накоплений.
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ВАЖНО ЗНАТЬБІЛГЕНГЕ МАРЖАН

Өз зейнетақы жинақтарын басқару
Управление своими пенсионными 
накоплениями

 Вы сможете
воспользоваться
этой возможностью, если:
 сумма накоплений превышает
порог минимальной достаточности*;
 размер пенсии, а для судей в 
отставке сумма пенсии и ежеме-
сячного содержания обеспечива-
ет коэффициент замещения 
среднемесячного дохода полу-
чателя на уровне не ниже 40%. При 
этом единовременная пенсионная 
выплата не может превышать 
50% от размера пенсионных 
накоплений за счет ОПВ и (или) 
ОППВ;
 заключен договор пенсионно-
го аннуитета со страховой орга-
низацией.

 Часть пенсионных накоплений, 
сформированных за счет 

обязательных пенсионных взно-
сов (ОПВ) и (или) обязательных 
профессиональных пенсионных 

взносов (ОППВ), можно:

досрочно 
использовать 
на улучшение 

жилищных 
условий и(или) 

лечение;

 
передать в 

доверительное 
управление

управляющим 
инвестиционным 
портфелем (УИП). 



 Міндетті зейнетақы 
жарналары (МЗЖ) және (немесе) 

міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары (МКЗЖ) есебінен 
қалыптастырылған зейнетақы 

жинақтарының бір бөлігін:

 Сіз бұл мүмкіндікті келесі 
жағдайларда пайдалана 
аласыз:
 жинақ сомасы ең төменгі жет-
кіліктілік шегінен* асқан кезде;
 зейнетақы мөлшері, ал отстав-
кадағы судьялар үшін зейнетақы
мен ай сайынғы қамтылымның 
сомасы алушының орташа айлық
кірісінің орнын ауыстыру коэффи-
циентін 40% кем емес деңгейде 
қамтамасыз етеді. Бұл ретте 
біржолғы зейнетақы төлемі МЗЖ 
және (немесе) МКЗЖ есебінен 
зейнетақы жинақтары мөлшерінің 
50% аспауға тиіс;
 сақтандыру ұйымымен зей-
нетақы аннуитеті шарты жасалған 
кезде.

тұрғын үй 
жағдайларын 

жақсартуға және 
(немесе) емделуге 
мерзімінен бұрын 

пайдалануға;

инвестициялық 
портфельді 

басқарушыларға 
(ИПБ) сенімгерлік 
басқаруға беруге 

болады.

  

хабарлау тәсілін БЖЗҚ немесе “Қазпошта” 
АҚ бөлімшелерінде белгілеуге/өзгертуге 
болады (аталған қызметке қол жеткізуге 
болатын бөлімшелердің тізімі enpf.kz 
сайтында  орналастырылған). “ЭЦҚ неме-
се ЖСН мен құпиясөзді қолдана отырып, 
Жеке кабинет арқылы” ақпарат алу тәсілін, 
сондай-ақ, сайттағы Жеке кабинеттен 
ЭЦҚ көмегімен таңдауға болады. 

* *

Жеткіліктілік шегі туралы 
ақпаратты және  мақсатты 
пайдалану үшін қолжетімді 
соманы келесі жолдармен 
тексеруге болады:

enpf.kz сайтындағы Жеке 
кабинет немесе БЖЗҚ 
мобильді қосымшасы арқылы;

БЖЗҚ бөлімшесіне өзі 
келгенде;

үзінді көшірмені “Қазпошта” 
АҚ пошта байланысы арқылы 
немесе тиісті хабарлау тәсілін* 
таңдаған кезде электрондық 
пошта мекенжайына алу 
арқылы;

egov.kz порталында және 
электрондық үкіметтің мобильді 
қосымшасы арқылы.









Ең төменгі жеткіліктілік шегі – бұл МЗЖ
және (немесе) МКЗЖ есебінен қалып-
тастырылған, біржолғы зейнетақы төлем-
дерінің сомасына қосылмайтын және са-
лымшының БЖЗҚ-дағы зейнетақы шотын-
да қалатын зейнетақы жинақтарының ең 
төменгі мөлшері. Ең төменгі жеткіліктілік 
шегі әрбір жас үшін жеке есептеледі және 
әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер-
дің өзгеруін ескере отырып, жыл сайын 
қайта есептеледі.

* 

Проверить информацию о 
пороге достаточности и сумме, 
доступной для целевого 
использования, можно
следующими способами:

в Личном кабинете на сайте 
enpf.kz и в мобильном 
приложении ЕНПФ;

при личном обращении в 
офисы обслуживания ЕНПФ;

получить выписку посредством 
услуг почтовой связи АО 
“Казпочта” (один раз в год) или 
на адрес электронной почты 
при выборе соответствующего 
способа информирования**;

на портале egov.kz и 
мобильном приложении 
электронного правительства.









способ информирования можно опреде-
лить/изменить в отделениях ЕНПФ либо
АО “Казпочта” (список отделений, в кото-
рых доступна данная услуга, размещен на 
сайте enpf.kz). Способ информирования 
“посредством Личного кабинета с исполь-
зованием ЭЦП или ИИН пользователя” 
также можно выбрать в Личном кабине-
те на сайте с помощью ЭЦП.

* *

Порог минимальной достаточности – 
это минимальный размер пенсионных 
накоплений, сформированный за счет 
ОПВ и (или) ОППВ, который не включается 
в сумму единовременных пенсионных 
выплат и остается на пенсионном счете 
вкладчика в ЕНПФ. Порог минимальной 
достаточности рассчитывается для 
каждого возраста отдельно и ежегодно 
пересчитывается с учетом изменения 
социально-экономических показателей.

* 
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БІЛГЕНГЕ МАРЖАН ВАЖНО ЗНАТЬ

Порядок использования едино-
временных пенсионных выплат 
(ЕПВ) для улучшения жилищных 
условий и (или) лечение:

заявитель (получатель) подает 
заявление на ЕПВ на сайте упол-
номоченного оператора;

ЕНПФ в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления электрон-
ного уведомления от уполномо-
ченного оператора переводит 
уполномоченному оператору сум-
му ЕПВ, указанную в заявлении 
получателя либо отказывает в 
перечислении ЕПВ (в случаях, пре-
дусмотренных законодательст-
вом РК).

В случае получения суммы ЕПВ 
из ЕНПФ:
• заявитель (получатель) предос-

тавляет  в АО “Отбасы банк” 
в течение 20 рабочих дней 
документы, подтверждающие 
целевое назначение ЕПВ. 
В случае непредоставления 
подтверждающих документов 
в установленные сроки, сумма 
ЕПВ подлежат возврату в 
ЕНПФ;

• банк второго уровня, являю-
щийся уполномоченным опе-
ратором, перечисляет ЕПВ 
по их целевому назначению 
в течение 10 рабочих дней с 
даты зачисления сумм ЕПВ на 
специальные счета заявителя 
(получателя).







Тұрғын үй жағдайларын жақсар-
ту және (немесе) емделу үшін 
біржолғы зейнетақы төлемдерін 
(БЗТ) пайдалану тәртібі:

өтініш беруші (алушы) уәкілетті 
оператордың сайтында БЗТ-ға 
өтініш береді;

БЖЗҚ уәкілетті оператордан 
электрондық хабарлама келіп 
түскен күннен бастап 5 жұмыс 
күні ішінде алушының өтінішінде 
көрсетілген БЗТ сомасын 
уәкілетті операторға аударады 
не БЗТ аударудан (Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларда) бас 
тартады. 

БЖЗҚ-дан БЗТ сомасын алған 
жағдайда:
• өтінім беруші (алушы) “Отбасы 

банк” АҚ-ға 20 жұмыс күні 
ішінде БЗТ-ның нысаналы 
мақсаттарға жұмсалатынын 
растайтын құжаттарды ұсына-
ды. Құжаттар белгіленген 
мерзімде ұсынылмаған жағ-
дайда, БЗТ сомасы БЖЗҚ-ға 
қайтарылады;

• уәкілетті оператор болып та-
былатын екінші деңгейдегі банк 
өтінім берушінің (алушының) 
арнайы шоттарына БЗТ со-
малары аударылған күннен 
бастап 10 жұмыс күні ішінде 
БЗТ-ін олардың нысаналы 
мақсаты бойынша аударады.







Перевод пенсионных накопле-
ний в доверительное управле-
ние УИП

вкладчик ЕНПФ подает  заявление 
о выборе УИП на сайте enpf.kz в 
Личном кабинете (с помощью ЭЦП) 
либо через отделения ЕНПФ;

ЕНПФ вправе отказать в пере-
даче пенсионных активов в те-
чение 5 рабочих дней после даты 
получения заявления в случаях, 
предусмотренных законодательст-
вом РК;

ЕНПФ осуществляет передачу пен-
сионных активов в течение 30 
календарных дней после даты пос-
тупления заявления о выборе УИП;

пенсионные накопления можно 
переводить в доверительное 
управление от одного УИП другому 
УИП не чаще одного раза в год;

пенсионные накопления, находя-
щиеся в доверительном управле-
нии УИП, возможно вернуть в до-
верительное управление НБРК не
ранее, чем через два года после 
первоначальной передачи пен-
сионных накоплений в довери-
тельное управление УИП;

ЕНПФ осуществляет передачу пен-
сионных активов из доверительного 
управления УИП в доверительное 
управление НБРК за 10 кален-
дарных дней до достижения вклад-
чиком пенсионного возраста.













Подробная информация размещена на сайте 
enpf.kz в разделе “Услуги”

Зейнетақы жинақтарын
ИПБ-ға сенімгерлік басқаруға 
аудару

БЖЗҚ салымшысы enpf.kz сай-
тындағы Жеке кабинетте (ЭЦҚ 
көмегімен) немесе БЖЗҚ бөлім-
шелері арқылы ИПБ таңдау 
туралы өтініш береді;

БЖЗҚ ҚР заңнамасында көз-
делген жағдайларда өтінішті 
алған күннен кейін 5 жұмыс күні 
ішінде зейнетақы активтерін 
беруден бас тарта алады;

БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
беруді ИПБ таңдау туралы өтініш 
келіп түскен күннен кейінгі 
күнтізбелік 30 күн ішінде жүзеге 
асырады;

зейнетақы жинақтарын бір ИПБ-
дан басқа ИПБ-ға жылына көп 
дегенде бір рет аударуға болады;

зейнетақы жинақтарын ИПБ 
сенімгерлік басқаруына алғаш 
берілгеннен кейін тек екі жылдан 
кейін ғана ҚРҰБ сенімгерлік 
басқаруына қайтаруға болады;

БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
ИПБ сенімгерлік басқаруынан 
ҚРҰБ сенімгерлік басқаруына 
беруді, сондай-ақ, салымшы 
зейнетақы жасына жеткенге 
дейін күнтізбелік 10 күн бұрын 
жүзеге асырады.













Толық ақпарат enpf.kz сайтында “Қызметтер” 
бөлімінде орналастырылған
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ВОПРОС-ОТВЕТСҰРАҚ-ЖАУАП

Менің еңбек өтілім қате есептеліпті, сондықтан зейнетақыны 
қайта есептеуді қалай жүзеге асыруға болады?

Қазақстан Республикасында 1998 жылдан бастап базалық және 
ортақ зейнетақыдан және жинақтаушы зейнетақыдан тұратын 
мемлекеттік аралас зейнетақы жүйесі жұмыс істейді. Сіздің 
жағдайыңызда зейнетақы төлемдерінің мөлшері еңбек өтілімен 
анықталатын, ал зейнетақы төлемдерінің көзі – халықтың 
жұмыс істейтін бөлігінің салық аударымдары мен басқа да 
түсімдер есебінен мемлекеттік бюджет болып табылатын ортақ 
зейнетақы туралы сөз болып отырған шығар. Оған 1998 жылғы 
1 қаңтардағы жағдай бойынша зейнеткерлікке шығу кезіндегі 
еңбек өтілі кемінде алты айды құрайтын адамдар үміт арта 
алады.

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі Қазақстан азаматтары, 
Қазақстанда тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдар үшін ай сайынғы кірістен міндетті зейнетақы 
жарналарының белгіленген 10 пайыздық мөлшерін және 
жұмыс беруші есебінен жұмыскерлердің ай сайынғы табысынан 
және кәсіптері Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған 
өндірістердің, жұмыстар мен кәсіптердің тізбесінде көзделген 
жұмыскерлердің пайдасына міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарының 5 пайыздық мөлшерін көздейді.

Сұрағыңыз бойынша толық ақпарат алу үшін Қазақстан 
Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон 
комитетіне жүгінуіңізді сұраймыз. 

В данный момент у меня проблема с трудоустройством, но 
хотелось бы, чтобы шел пенсионный стаж. Как это сделать?

Подтверждением трудового стажа является участие в 
накопительной пенсионной системе, то есть ежемесячные 
обязательные пенсионные взносы на индивидуальный 
пенсионный счет. Граждане, которые временно не работают или 
имеют непостоянный доход, могут продолжить свое участие в 
НПС путем уплаты единого совокупного платежа (ЕСП).

Платеж заменяет собой 4 обязательных платежа: 
индивидуальный подоходный налог; 
обязательный пенсионный взнос в ЕНПФ; 
обязательное социальное отчисление в Государственный 
фонд социального страхования (ГФСС);
социальный взнос в Фонд социального медицинского 
страхования (ФСМС).

Таким образом, ЕСП даёт возможность на облегченных усло-
виях платить все платежи и участвовать в системах социаль-
ного обеспечения, обязательного социального медицинского 
страхования и получить доступ к медицинским услугам, с 
правом выбора медицинского учреждения. Также участник 
системы может получить социальные выплаты в случаях 
утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, 
беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, 
ухода за ребенком.

Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в ЕНПФ для 
плательщиков ЕСП в будущем есть возможность получать 
базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия 
в пенсионной системе.

ЕСП подлежит уплате общей суммой через банки второго 
уровня или организации, осуществляющие отдельные виды 
банковских операций (например, через АО “Казпочта”). 
Плательщиками ЕСП налоговая отчетность не предоставляется. 
Регистрация (уведомление) начала деятельности и заявление
о приостановлении (прекращении) деятельности не требуют-
ся. Физлицо признается плательщиком ЕСП со дня, в кото-
ром произведена его уплата. При этом ЕСП может уплачивать-
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ся за текущие и последующие месяцы календарного года. Но 
обязательно надо указать месяц, за который производится 
платеж. Это важно для учета трудового стажа.

Прекращение уплаты означает, что физическое лицо больше 
не является плательщиком ЕСП.

Қайтыс болған туысын жерлеуге және жинақтауға арналған 
біржолғы төлемді қалай алуға болады?

Алушы, сондай-ақ, БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар және 
зейнет жасына (ерлер 63 жасқа толғанда, әйелдер 2021 
жылы 60 жасқа толғанда, олардың жасы 2027 жылы 63 жасқа 
толғанға дейін жыл сайын 6 айға артып отырады) толмаған адам  
қайтыс болған жағдайда, оның отбасына не жерлеуді жүзеге 
асырған адамға БЖЗҚ республикалық бюджет туралы заңда 
тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 
52,4 еселенген (2021 жылғы АЕК – 2 917 теңге), бірақ жеке 
зейнетақы шотындағы (ЖЗШ) қаражаттан артық емес мөлшері 
шегінде жерлеуге арналған біржолғы төлем жасайды. 

Егер жерлеуге арналған біржолғы төлем жүзеге асырылғаннан 
кейін алушының ЖЗШ-сындағы зейнетақы жинақтарының 
қалдығы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген ең төмен зейнетақы мөлшерінен 
аспайтын соманы құраса, бұл қалдық жерлеуге арналған төлем 
ретінде төленеді.

Егер осы төлемнен кейін жеке зейнетақы шотында жинақтар 
қалса, олар Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен мұраға қалдырылады.

Алушы қайтыс болған  жағдайда БЖЗҚ-дан (жерлеуге/
мұрагерлерге) зейнетақы төлемдерін алуға және мұраға 
қалдырылған зейнетақы жинақтарын БЖЗҚ-да ресімдеуге 
арналған құжаттар тізбесімен Қордың enpf.kz ресми сайтында 
танысуға болады 
“Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы” Қазақстан Республикасы Кодексінің 326-бабының 
ережелеріне сәйкес БЖЗҚ жүзеге асыратын зейнетақы 
төлемдері салық салынуға жататын зейнетақы төлемдері 
түріндегі табысқа жатады.

БЖЗҚ-дан төленетін зейнетақы төлемдеріне салық салу кезінде 
жеке табыс салығын ұстап қалу тәртібі туралы толық ақпарат 

Қордың сайтында “Алушыларға” - “Зейнетақы төлемдеріне 
салық салу тәртібі” бөлімінде жарияланған.

Я – индивидуальный предприниматель. Слышал, что с 2023 года 
вводятся обязательные пенсионные взносы работодателя в ЕНПФ 
за счет собственных средств агента (работодателя) в размере 5% 
от ежемесячного дохода работника. Какие плюсы это нам сулит, 
если они есть? 

В рамках коллективных (корпоративных) пенсионных 
планов, широко распространенных в развитых странах 
(Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия) работник и 
работодатель отчисляют совместные взносы на пенсионный 
счет работника т.е. работодатель разделяет ответственность 
за пенсионное обеспечение своих работников.

Взнос работодателя в пользу работника финансируется 
за счет собственных средств. Работодатели используют 
эту возможность как инструмент повышения лояльности 
работников, привлечения и удержания ключевых кадров, 
а также с целью обеспечения более высокого уровня 
пенсионного дохода работников после выхода на пенсию.

В Казахстане планируется поэтапное введение обязательных 
пенсионных взносов работодателя (ОПВР) с 2023 года в 
следующем порядке: в 2023-2024 годы – 1%, 2025-2026 годы 
– 2%, 2027 г.– 2,5%, 2028 г. – 4%, 2029 г. – 5%.

Стоит отметить, что поэтапное введение ОПВР позволит в 
будущем обеспечить коэффициент замещения пенсией от 
утраченного заработка за счет выплат из ЕНПФ на уровне, 
соответствующем международным стандартам при этом 
сгладит нагрузку на работодателя за счет поэтапного роста 
размера взноса.

Кроме этого, Правительство наряду с введением ОПВР 
рассматривает возможность снижения нагрузки на фонд 
оплаты труда работодателя за счет снижения социальных 
платежей и налоговых послаблений. В целом с введением 
ОПВР ответственность за пенсионное обеспечение граждан 
будет распределена между государством, работником и 
работодателем.



3736 #4(23) 2021 #4(23) 2021

E-LEARNING E-LEARNING

Биыл Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры өзінің
мобильді қосымшасына
жаңа функцияларды қосты.
Оның қалай жұмыс істейтінін және 
БЖЗҚ салымшыларына қандай 
қызметтер қолжетімді екенін біздің 
материалдан оқыңыз.

Технологиялар дәуірінде адамдардың 
белсенділігі де айтарлықтай өсті. 
Смартфондар күнделікті өмірдің бір 
бөлігіне айналып, байланысудан басқа,
өзге де қызметтерді алу мүмкіндіктерін 
кеңейтті. Оның көмегімен біз дүкен-
дердегі тауар ақысы мен тұрмыстық 
қызмет төлемдерін төлеп, жаңалықтар 
оқимыз және т.б.

Зейнетақы шотының жай-күйі туралы 
ақпаратты БЖЗҚ бөлімшелеріне 

бармай-ақ, ұялы телефон арқылы 
алуға болады.

БЖЗҚ мобильді қосымшасы 2014 
жылы іске қосылып, 7 жыл ішінде 
айтарлықтай жаңартылды. 

Айта кетейік, қазіргі уақытта 
БЖЗҚ мобильді қосымшасы үш ірі 
қосымшалар дүкенінде ұсынылған 
және оны тегін жүктеуге болады. Ол 
шамамен 2 миллион рет жүктелген: 

 Google Play-де 1,4 миллионнан 
аса,  AppStore-де 470 мыңнан аса, 
HUAWEI AppGallery-де 142 мыңдай 
қолданушысы бар. Қосымшаны жүк-
тей отырып, қолданушылар санаулы 
минуттарда зейнетақы қызметінің 
басым көпшілігіне қол жеткізе алады. 
Олардың ішіндегі ең танымалы - 
ағымдағы шоттың жай-күйі.

Бұл ақпаратты жеке кабинетте алуға
болады. Мәліметтер құпия болған-
дықтан, оған SIM-картаға тіркелен 
электронды цифрлық қолтаңба неме-
се ЖСН (логин ретінде) және құпия-
сөз арқылы кіре аласыз. Ескертетін 
жәйт, логин мен құпиясөз сіздің жи-
нақ туралы ақпарат алу әдісіңіз 
алдын ала таңдалса ғана (интернет-
ақпараттандыру) жұмыс істейді. Таң-
дауды ЭЦҚ көмегімен мобильді қо-
сымшада немесе enpf.kz сайтында 
жасауға болады. Егер ЭЦҚ жоқ бол-
са, онда Қор кеңсесіне бір рет баруға 
тура келеді. Ал сіз тұрып жатқан аймақта 
кеңсе болмаса, онда “Қазпошта” АҚ-
ның 347 бөлімшесінің біріне барып, 
тиісті келісімге қол қоюыңыз керек.

Сонымен, біз мобильді қосымша каби-
нетіне кірдік. Басты бетте сізге қызықты 
болуы мүмкін барлық ақпаратты: 
барлық жұмыс істеу кезеңіндегі түсім 
мен инвестициялық кіріске бөлінген 
ағымдағы зейнетақы жинақтарының 
жалпы сомасын бірден көре аласыз.

Сондай-ақ, мұнда жаңа функция бар. 
Енді әрбір салымшы, егер бар болса, 
ең төменгі шекті деңгейден асатын 
зейнетақы жинағының мөлшерін біле 
алады. Бұл қаржыны қазақстандықтар 
зейнетақы жинақтарын тұрғын үй 
жағдайын жақсарту мен емделуге 

ішінара қолдануға мүмкіндік беретін 
заң аясында пайдалана алады. 
Мұнымен қатар, пайдаланушыларға 
өздерінің жинақтарын инвестициялық 
портфельді басқаратын компанияларға 
инвестициялауға мүмкіндік берілген. 
Сондықтан шекті жеткіліктілік сома-
сы туралы ақпарат қазір БЖЗҚ 
салымшылары үшін өте өзекті мәселе.

Бір рет басу арқылы сіз зейнетақы 
шотының бар екені туралы анықтаманы 
ала аласыз, бұл өте ыңғайлы. Ал 
зейнеткерлік жасқа жеткенде қандай 
төлемдер төленетінін білгісі келетіндер 
үшін қосымшада болашақта төленуі 
мүмкін зейнетақыны есептей алатын 
зейнетақы калькуляторы бар.

Бұдан бөлек, “Қызметтер” бөлімінде 
пайдаланушыларға келесі операция-
лар: жеке зейнетақы шотынан үзінді 
көшірме алу, жеке зейнетақы шоты 
бар екені туралы анықтама алу, өз де-
ректемелеріңізге өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу, зейнетақы төлемде-
рін тағайындау және (немесе) зейнет-
ақы жинақтарын сақтандыру ұйымына, 
инвестициялық портфельді басқару-
шының сенімгерлікпен басқаруына 
аудару туралы өтініштің мәртебесін 
қадағалау, өтініш жіберу, кері байла-
нысқа тапсырыс беру, мобильді кеңсе 
қызметіне өтініш беру (халықтың әлеу-
меттік осал тобы үшін) қолжетімді.

Сондай-ақ, қосымшада сіз зейнетақы 
активтері бойынша көрсеткіштермен 
және Қор  жаңалықтарымен танысып, 
БЖЗҚ-ның жақын жердегі бөлімшесін 
табу, байланысқа шығу мәліметтерін 
көріп, зейнетақы шотына салымдардың 
түскені туралы хабарламаларды ала 
аласыз.
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Осы өзгерістерге сәйкес 2021 жылдың 
26 қазанынан бастап, БЖЗҚ-да 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
(МКЗЖ) есепке алынатын жеке зей-
нетақы шоттары (ЖЗШ) алғашқы жар-
на келіп түскен сәтте автоматты түрде 
ашылатын болды.

Естеріңізге сала кетейік, ЖЗШ ашудың 
мәлімдемесіз тәртібі мына кезеңдер-
ден бері қолданыста:

2019 жылдың 8 қаңтарынан бастап 
міндетті зейнетақы жарналарына 
қатысты;
2021 жылдың 1 мамырынан бастап 
ерікті зейнетақы жарналарына 
қатысты.

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
ларын (ары қарай – МКЗЖ) аудару – 
жеке тұлғаны сәйкестендіру төлем тап-

сырмасының электрондық форматын-
да көрсетілген оның дербес деректері 
(аты-жөні, ЖСН, туған күні) бойын-
ша жүзеге асырылады. Ал жеке 
тұлғаның жеке басын куәландыратын 
қолданыстағы құжаттың деректеме-
лерін, тұратын жерін, өзге де қажетті 
мәліметтерді БЖЗҚ мемлекеттік 
органдардың тиісті ақпараттық жүйе-
лерінен алады. 

Жұмыс беруші – МКЗЖ агенті (төлеу-
шісі) болып есептеледі. Ол Үкімет 
белгілеген тәртіп аясында, қызметкер-
дің ай сайынғы табысының 5 пайызын 
өз есебінен жұмыскердің пайдасына 
зейнетақы жарнасы үшін аударуға 
міндетті.

Естеріңізге сала кетейік, МКЗЖ есебі-
нен зейнетақы жинақтарын алуға 

зиянды және қауіпті қызмет салала-
рында еңбек ететін азаматтар құқылы. 
Мұндай кәсіптердің тізбесі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы
31 желтоқсандағы “Міндетті кәсіптік
зейнетақы жарналарының салымшы-
лары өз қаражаты есебінен міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналарын жүзеге 
асыратын өндірістердің, жұмыстардың, 
жұмыскерлер кәсіптерінің тізбесін 
бекіту туралы” №1562 қаулысымен 
бекітілген.

МКЗЖ есепке алынатын ЖЗШ-ны
автоматты түрде ашу жөніндегі заң-
намалық өзгерістер агенттерге МКЗЖ 
аудару бойынша міндеттемелерді 
орындауды айтарлықтай жеңілдетеді. 
Енді БЖЗҚ-ға 10-нан астам түрлі 
құжаттар тізбесін жинап, МКЗЖ есепке 
алынатын ЖЗШ ашу туралы өтінішті 

қызметкермен бірлесіп рәсімдеудің 
қажеті жоқ.

МКЗЖ аударылуын салық органдары 
бақылайды. Егер жұмыс беруші қыз-
меткердің жеке зейнетақы шотына 
МКЗЖ-ны уақытылы аудармаса (нақты 
төлем жасалып, қызметкер кіріс алған
жағдайда), жұмыс берушіден салық 
органдары мерзімі өткен әрбір күнге
уәкілетті орган белгілеген қайта қар-
жыландырудың ресми мөлшерлемесі-
нің 2,5 еселенген мөлшерінде есеп-
телген өсімпұлмен МКЗЖ өндіріп алып, 
БЖЗҚ-ға аударады. 

Қазақстан Республикасының Президенті 2021 жылдың 12 қазанында ҚР 
“Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтардың 
жекелеген санаттарын әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы” Заңына (бұдан әрі – Заң) қол қойды. 
Оның шеңберінде тиісті өзгерістер ҚР “Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы” Заңына да енгізілді. 

Анықтама: міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары 

табыс төленген айдан кейінгі 
айдың 25-інен кешіктірілмей, 
Қазақстан Республикасының 

ұлттық валютасымен төленеді. 
Арнаулы салық тәртібін 

қолданатын шаруашылық 
жүргізуші субъектілер бұл 

жарналарды Қорға Қазақстан 
Республикасының салық 

заңнамасында көзделген мерзім 
мен тәртіпке сай аударады.
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КОПИТЕ НА СТАРОСТЬ!
КОПИТЕ НА РАДОСТЬ!

ҚАРИЯ ШАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!
ДАРИЯ БАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!
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