


ҚАЗАҚСТАНДА ЗЕЙНЕТАҚЫМЕН 
ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНІҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫ

ЕРІКТІ 
ЖИНАҚТАУШЫ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ

 

ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ 
МІНДЕТТІ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖАРНАЛАРЫ:
жұмыс беруші есебінен 
барлық қызметкерлер 
үшін 5% (2023 жылдың 1 
қаңтарынан бастап)



ОРТАҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ 
(өтілге қарай 1998 
жылдың 1 қаңтарына 
дейін)

БАЗАЛЫҚ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ

(жалпы өтілді 
ескергенде, 2018 

жылдың 1 шілдесінен 
бастап)



МІНДЕТТІ 
ЖИНАҚТАУШЫ 

ЖҮЙЕ: 
 қызметкер

есебінен 10%;
қауіпті еңбек 
жағдайында 

жұмыс жасайтын 
қызметкерлердің 

пайдасына жұмыс 
берушінің есебінен 5%
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БЖЗҚ МЕМЛЕКЕТ

БАЗАЛЫҚ
ЗЕЙНЕТАҚЫ

ОРТАҚ (ЕҢБЕК) 
ЗЕЙНЕТАҚЫ

– 0-ден 10 жылға 
дейін;54%

2018 жылдың 1 шілдесінен бастап. 
Базалық зейнетақы мөлшері өтілге 

тәуелді болады:

- 10 жылдың үстін-
дегі әрбір жыл үшін+2%

Ең жоғарғы зейнетақы – 33 жыл және 
одан көп өтіл болғанда 1 КМ
(2020 жылы - 32 668 теңге) 


зейнет жасы


өтіл

1998 жылдың 1 қаңтарына дейін кемінде 
6 ай еңбек өтілі болған кезде төленеді

Зейнетақының толық мөлшері:
1995 жылдың 1 қаңтарынан бастап 

кез келген қатарынан 3 жыл үшін
орташа айлық кірістің 60%.

46 АЕК Зейнетақы есептеу үшін 
қабылданатын кірістің 
ең жоғарғы мөлшері

Толық
еңбек 

зейнетақысы 
үшін қажетті 

өтіл

20
жас 

25
жас 

МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ ЕСЕБІНЕН ЗЕЙНЕТАҚЫМЕН ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІ


ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІ ЕНГІЗІЛДІ:
 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап қызметкерлердің жеке зейнетақы шоттарына 
(ЖЗШ) есептелген міндетті зейнетақы жарналарымен (МЗЖ) бірге;
 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қызметкерлердің пайдасына қызметкерлердің ЖЗШ-
на есептелген жұмыс берушінің міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарымен (МКЗЖ) бірге;
 алушының ЖЗШ-на есептелген жеке және заңды тұлғалардың ерікті зейнетақы 
жарналарымен (ЕЗЖ) бірге.

Жарналардың 
түсімі туралы 
ақпарат

 ЗА есепке алу және инвестициялық 
кірісті салымшылардың ЖЗШ-на есептеу;
 зейнетақы қызметтерін көрсету;
 ЖЗШ-ның жай-күйі туралы ақпарат.

 Мемлекет қызметкердің 
зейнет жасына толуы кезінде 
инфляция деңгейін ескере 
отырып, МЗЖ мен МКЗЖ-ның 
сақталуына кепілдік береді;
 ПЖеке зейнетақы
жинағына меншік
құқығы.

10% - қызметкер есебінен ЕТЖ-ның 50-еселік 
мөлшерінен аспайтын, қызметкердің ай сайынғы 
кірісінен МІНДЕТТІ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖАРНАЛАРЫ 
(2020 жылы - 2 125 000 теңге, 50*42500). Бұл ретте 
ең жоғарғы жиынтық кіріс 50-еселенген ЕТЖ-ның 12 
мөлшерінен жоғары болмауы тиіс (2020 жылы - 25 500 
000 теңге, 12*50*42500).

5% - ҚР ЕжХӘҚМ тізбесіне сай жұмыс берушінің 
меншікті қаражаты есебінен еңбек жағдайлары 
зиянды (аса зиянды) жұмыстармен айналысатын 
қызметкерлердің пайдасына қызметкердің орташа 

айлық кірісінен МЕНШІКТІ КӘСІПТІК 
ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖАРНАЛАРЫ.

2019 ЖЫЛДАН БАСТАП 
ФРИЛАНСЕРЛЕР ҮШІН МЗЖ 

ЕНГІЗУ  

 ЖАРНАНЫҢ МӨЛШЕРІ:
алынатын кірістің 

-нан аспайтын 
мөлшерді

 ЕҢ ЖОҒАРҒЫ ЖИЫНТЫҚ 
ЖЫЛДЫҚ КІРІС

12 мөлшерінен 
жоғары емес

50-еселенген
ЕТЖ-ның 

АҚС шарттардың бір 
тарабы салық агенті 

болса, онда:

соңғысы жеке 
тұлғаларға, соның ішінде 

ФРИЛАНСЕРЛЕРГЕ 
төленетін КІРІСТЕРДЕН 

МЗЖ ТӨЛЕУ БОЙЫНША 
АГЕНТ болады


Егер АҚС шарт 

салық агенті болып 
табылмайтын жеке 

тұлғамен жасалса, МЗЖ 
төлеу ФРИЛАНСЕРДІҢ 

МІНДЕТІ ЕМЕС, 
ҚҰҚЫҒЫ БОЛЫП 

ТАБЫЛАДЫ

2019 ЖЫЛДАН БАСТАП БІРЫҢҒАЙ 
ЖИЫНТЫҚ ТӨЛЕМДІ (БЖТ) ЕНГІЗУ 

БЖТ төлеушілері – бұл жеке
кәсіпкер ретінде
тіркелмеген жеке тұлғалар.

1 АЙ ҮШІН БЖТ СОМАСЫ 
ҚҰРАЙДЫ:
республикалық және облыстық 
маңызы бар қалаларда, астанада
  1 АЕК (2020 жылы - 2561 теңге)

басқа елдімекендерде 
 0,5 АЕК (2020 жылы - 1325,5 теңге)

 ЖТС 10%

 МӘСҚ 20%

 БЖЗҚ 30%

 ӘМСҚ 40%


ТАЛАПТАРЫ:
 бірыңғай жиынтық төлемді төлеу;
 жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайды;
 салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға 
ғана қызмет көрсету және (немесе) акцизделетін өнімдерді 
қоспағанда, өзі өндірген жеке қосалқы шаруашылығының 
ауыл шаруашылық өнімдерін салық агенттері болып 
табылмайтын жеке тұлғаларға ғана сату;
 күнтізбелік жыл үшін кіріс мөлшері АЕК-тің 
1175-еселенген мөлшерінен аспауы тиіс

(2020 жылы -  127 788 теңге)

Төлемнің ең төменгі мөлшері -  КМ-дан 54%
(2020 жылы - 17 641 теңге)

Толық еңбек өтілі болған кезде төлемнің ең төменгі 
мөлшері – бір ең төменгі зейнетақы (2020 жылы - 
40 441 теңге). Өтіл толық болмаған кезде – төлем 

мөлшері соған тең азаяды.

Жеке тұлғалар өздерінің кірісі есебінен өз пайдасына 
немесе жеке және заңды тұлғалар БЖЗҚ-дан алушының 
(үшінші тұлғаның) пайдасына

ЕРІКТІ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖАРНАЛАРЫН 
енгізеді. Жарна мөлшерлемесі мен төлеу тәртібін 
салымшы өз бетінше айқындайды.


Салымшы 

атынан жұмыс 
беруші МЗЖ, 

МКЗЖ


Мемлекеттік 
корпорация

ҚРҰБ кастодиан банкі  
ЗА Басқарушы

ЖАРНАЛАРДЫ 
АУДАРУ

ЖАРНАЛАРДЫ 
АУДАРУ

ЖАРНАЛАРДЫ 
АУДАРУ 

Екінші деңгейлі 
банк

ЖАРНАЛАРДЫ 
АУДАРУ 

Салымшы 
(ЕЗЖ)

Мемлекеттік 
кепілдік

есебі

Келіп түскен 
жарналар, 
төлемдер, қаржылық 
құралдар мен 
инвестициялық кіріс 
туралы ақпарат


Салымшы

ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІН БАСҚАРУ
 ҰЛТТЫҚ ҚОРДЫ БАСҚАРУ 
ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕС:
 ҚР ПРезиденті – Кеңес 
Төрағасы
 Премьер-Министр
 Парламент Сенаты мен 
Мәжіліс Төрағалары
 ҚР Президентінің Әкімшілік 
басшысы
 Ұлттық Банктің Төрағасы
 Есеп комитетінің Төрағасы
 Қаржы министрі 
 Ұлттық экономика министрі 
 ЖҰМЫС ОРГАНЫ: 
ҚР Президентінің Әкімшілігі ҚР ҰБ Кастодиан 

банкі. ЗА Басқарушы

ҚР Үкіметі


Ұлттық Қорды басқару 
жөніндегі Кеңес

 Зейнетақы активтерін басқару 
тиімділігін көтеру:

 Зейнетақы активтерін 
орналастыру үшін рұқсат етілген 
құралдар тізбесі бойынша
 Ұсыныстар әзірлеу

 БЖЗҚ қызметі туралы жыл сайынғы 
есепті қарастыру 

 Зейнетақы активтерін 
инвестициялау үшін рұқсат 
етілген қаржы құралдарының 
тізбесін бекітеді

 Сенімгерлік басқарушы
 Инвестициялық декларацияны 
бекітеді
 Инвестициялық стратегияны 
әзірлейді
 Зейнетақы активтерімен 
операциялар бойынша 
шешімдер қабылдайды

ӨЗІН-ӨЗІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫҒАНДАРДЫҢ ЖИНАҚТАУШЫ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІНЕ ҚАТЫСУЫ

ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІНЕН
ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІ

КЕСТЕ БОЙЫНША 
БЖЗҚ-ДАН 
ТӨЛЕМДЕРБЖЗҚ-ДА ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛҒАН ЗЕЙНЕТАҚЫ

ЖИНАҒЫН ТӨЛЕУ   
Зейнетақы 
жинағының түрі

Зейнетақы 
төлемдерін алу 
үшін шарттар

Кестемен төлеу 
кезеңділігі

Өзге де
біржолғы 
төлемдер

Зейнетақы жарналарының міндетті түрлері есебінен

 Зейнет жасына жеткен кезде: 
Ерлер – 63 жасқа; 
Әйелдер – 59,5 жасқа толғанда (2020 жылы). Зейнет жасын 
58 жастан 63 жасқа дейін кезең-кезеңімен көтеру
 (жыл сайын + 6 ай: 2018 - 2027 жылдары.)   I және II топ 
мүгедектері (егер мүгедектігі мерзімсіз деп белгіленсе). 
Мүгедек тұлғалар БЖЗҚ-дан төлем алу үшін жүгіне алады не 
болмаса МЗЖ төлеуді жалғастыра алады.

Ай сайын:
Егер зейнетақы жинағының сомасы ең төменгі 
зейнетақының 12-еселенген мөлшерінен көп болса (2020 
жылы – 485 292 теңге, 12*40 441) – ай сайынғы төлемдер 
(ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 2 қазандағы №1042 қаулысымен 
бекітілген Зейнетақы төлемі мөлшерін есептеуді жүзеге 
асыру Әдістемесіне сәйкес).
Ең төменгі төлем сомасы – КМ-дан 54%.
Біржолғы:
Егер зейнетақы жинағының сомасы ең төменгі зейнетақы-
ның 12-еселенген мөлшерінен аз болса – біржолғы төлем.

 Салымшы қайтыс болған жағдайда: ҚР заңнамасына сәйкес мұрагерлерге жерлеу үшін 
беріледі (52,4-еселенген АЕК мөлшері шегінде, 2020 жылы – 145 567 теңге, 52,4*2 778).
 ТТЖ-не кетумен байланысты.

Ерікті зейнетақы жарналары 
есебінен

 50 жасқа толған кезде.
 I және II топ мүгедектері 
(мерзімсіз).

Алушының таңдауы 
бойынша: 
 біржолғы
 ай сайын
 жыл сайын
 

БЖЗҚ-ДА ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛҒАН 
ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҒЫН ӨСК-НА АУДАРУ
Жинақты 
ӨСК-ға аудару 
құқығына ие 
салымшылар

ӨСК-ға аудару 
үшін жинақтың 
ең төменгі 
сомасы

ӨСК-дан ең 
төменгі ай 
сайынғы төлем 
мөлшері

 Жасы бойынша:
МЗЖ есебінен:
Ерлер – 55 жас;
Әйелдер – 51,5 жас (2020 жылы). 50 жастан 55 жасқа дейін кезең-кезеңімен көтеру
(жыл сайын + 6 ай: 2018 - 2027 жылдары)   
МКЗЖ есебінен: 
Кемінде 60 күнтізбелік ай жиынтығымен МКЗЖ төленген, 50 жасқа жеткен тұлғалар.
 I және II топ мүгедектігі (мерзімсіз) бар болғанда.

Зейнетақы жинағы жеткілікті болғанда (ең төменгі ай сайынғы өмірбойғы төлемді қамтамасыз 
ету үшін): 2020 жылы ерлер – 11,3 млн теңге, 2020 жылы әйелдер – 15,5 млн теңге.
МЗЖ және (немесе) МКЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинағы 
жеткіліксіз болған жағдайда, зейнетақы аннуитеті шартын жасау үшін ЕЗЖ есебінен 
қалыптастырылған зейнетақы жинағы қолданылуы мүмкін.

Ең төменгі зейнетақының мөлшерінен төмен емес (2020 жылы – 40 441 теңге).

АННУИТЕТ БОЙЫНША ӨМІРДІ 
САҚТАНДЫРУШЫ КОМПАНИЯДАН 
(ӨСК) ТӨЛЕМДЕР

САЛЫМШЫЛАР/АЛУШЫЛАР ҮШІН ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖАРНАЛАРЫНА 
САЛЫҚ САЛУ ТӘРТІБІ

МЗЖ
МКЗЖ
ЕЗЖ

Б
Б
Б*/С

Жарнаны 
аудару

Б
Б
Б

Инвестициялық 
кірісті есептеу

С (10% мөлшерлеме бойынша ЖТС)

С (10% мөлшерлеме бойынша ЖТС)

С (10% мөлшерлеме бойынша ЖТС)

Төлем**

Б – салық төлеуден 
босатылған
С – салық 
ұсталады

*ҚР ”Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы” Кодексінің 342 және 348 баптарының ережелеріне сәйкес ҚР резиденті 
– жеке тұлға зейнетақымен қамсыздандыру туралы ҚР заңнамасына сәйкес өз пайдасына жүргізген ЕЗЖ төлеу бойынша шығыстар бойынша ЕЗЖ 
бойынша салықтық шегерім қолданылады. Көрсетілген шегерім ЕЗЖ төленген күнге келетін салықтық кезеңде қолданылады.

ЕЗЖ бойынша салықтық шегерімді қолдану үшін растау құжаттары ЕЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт және ЕЗЖ 
төленгенін растайтын құжат болып табылады.

**Салық кодексіне сай БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемі түріндегі салық салынатын кірістің мөлшері  келесі тәртіпте айқындалады: 
салық салынуға жататын, зейнетақы төлемі түріндегі кіріс сомасы
 (алу) Салық кодексінің 341-бабының 1-тармағында көзделген жеке табыс салығы бойынша түзетуші сома
 (алу) Салық кодексінің 345-бабының 1-тармағында және 346-бабының 1-тармағының 2) және (немесе) 3) тармақшаларында көрсетілген 
тәртіпте және мөлшерде салықтық шегерім сомасы.
Салық кодексінің 345-бабымен Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын,  зейнет жасына жетумен байланысты МЗЖ, МКЗЖ 
және ЕЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинағынан зейнетақы төлемін алушылардың зейнетақы төлемі жүзеге асырылатын әрбір ай 
үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және зейнетақы төлемі түріндегі кірісті есепке жазу күніне қолданыста болатын бір ең 
төмен жалақы мөлшерінің сомасында БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемі түріндегі кіріске салықтық шегерімді қолдануға құқылы екені белгіленген.

ҚРҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
АҚС – Азаматтық-құқықтық сипаттағы
МӘСҚ – “Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры” АҚ
БЖЗҚ – “Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры” АҚ
ЖТС – Жеке табыс салығы
ЕТЖ – ең төменгі жалақының мөлшері

АББРЕВИАТУРА МЕН ҚЫСҚАРТУЛАРДЫҢ ТІЗІМІ:
АЕК – Айлық есептік көрсеткіш
ҚР ЕжХӘҚМ – ҚР Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
КМ – Күнкөріс минимумы
ЗА – Зейнетақы активтері
ҚР – Қазақстан Республикасы
ӘМСҚ – “Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры” КЕАҚ

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

2020 жылдың 1 маусымынан 
бастап 2021 жылдың 1 қаңтарына 
дейінгі кезеңде *5%.

5%*/10%
5%*/10%

КМ-дан 

КМ-дан 

(2020 жылы - 25 500 000 теңге, 
12*50*42500)


