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РЕДАКЦИЯ СӨЗІ

Қымбатты Оқырман!
Біз өте қиын, аумалытөкпелі уақытта өмір сүріп
жатырмыз. Батпандап келіп
басып қалған түрлі ауыртпалық барлық жоспарымызды өзгертуге мәжбүр етті. Үкілі үміт күтіп, сұлу
сандармен өрнектеп отырған жыл
бізге қиын сынақ
сыйлады. Денсаулық пен қаржылық
әл-ауқат тұрғысынан үлкен шығынға
ұшырадық. Бірақ рухани
даму мен үйлесімдік жүйелерін қайта
бағалау бойынша “толығымен қайта
жүктелуді” басымыздан өткізгендей
болдық. Бұл сынақ бізге асықпай,
өзімізге сырттай сын көзбен қарауға
мүмкіндік
берді.
Қарбаласпен
жүріп, қараусыз қалған көп нәрсені
көруге, бір-бірімізді бағалай білуге,
жақындай түсуге үйретті. Яғни,
адами құндылығымыз шыңдала түсті.
Әлі де көп нәрсені түсінуіміз керек.
Ал әзірше біздің бейПсихологтың
дағдарысты қалай жеңуге болатыны,
тіпті одан жеңімпаз болып шығу
туралы кеңестерін қабылдаңыз.

РЕДАКЦИЯ СӨЗІ

жұмысы туралы Сіз “БЖЗҚ” АҚ-ның
Басқарушы директоры Жанар Төлегеновамен өткен сұхбаттан біле
аласыз. Сонымен қатар Сіздің зейнетақы жинақтарыңызға күн сайын
инвестициялық табыс есептеліп отырады. Бұл жайында “Сіздің кеңесшіңіз” айдарында егжей-тегжейлі баяндаймыз.
Сондай-ақ Сіз зейнетақы жүйесі қалай пайда болды және Гай Юлий
Цезарьдің осы мәселе бойынша ойы
қандай болғандығы туралы да журналымыздың дәл осы санынан білетін
боласыз.
Бізде барлығы жақсы болады!
Өзіңізге деген сенімді ешқашан
жоғалтпаңыз!
Біз біргеміз!
Құрметпен,
“PRO ЕНПФ” журналының редакциясы

Дорогой Читатель!
Сегодня мы живем в очень непростое время. События, ворвавшиеся
ураганом в нашу размеренную жизнь,
изменили все наши планы. Год,
ознаменованный такими красивыми
цифрами, преподнес нам непростые
испытания. В плане физического
здоровья и финансового благополучия – это были потери. Но в плане
духовного развития и переоценки
систем координат произошла полная
перезагрузка. Это испытание дало
нам возможность взглянуть на самих
себя со стороны, не спеша. Увидеть
то, что в суете перестали замечать,
стать ближе к друг другу, посмотреть
совсем по-иному на наших детей, еще
серьезнее задуматься о будущем.
Однозначно
мы
стали
лучше.
Предстоит еще многое понять, а
пока примите на вооружение советы
нашего неПсихолога о том, как
справиться с кризисом и даже выйти
из него победителем.

пенсионных накоплениях. Причин для
беспокойства нет – они находятся в
надежных руках. О бесперебойной
работе всех процессов Фонда
Вы сможете узнать из интервью
с управляющим директором АО
“ЕНПФ”
Жанарой
Тулегеновой.
Более того, на Ваши пенсионные
накопления ежедневно начисляется
инвестдоход, и об этом мы тоже
подробно расскажем в рубрике “Ваш
консультант”.
А еще в этом номере журнала Вы
узнаете о том, как зарождалась
пенсионная система и что по
этому поводу думал Гай Юлий
Цезарь.
Все у нас будет хорошо! Никогда не
теряйте веры в себя! Мы – вместе!
С уважением,
редакция журнала “PRO ЕНПФ”

Многие из наших читателей в
тревоге начали беспокоиться о своих

Оқырмандардың
көпшілігі зейнетақы жинақтары
үшін
алаңдай
бастады. Уайымдауға еш негіз жоқ
– олар сенімді
қолда. Қордың
барлық үдерістерінің үздіксіз
4
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так и в нашем мобильном приложении ENPF.

Почти 90
процентов
всех услуг
АО “ЕНПФ”
оказывает
в цифровом
формате

С распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), когда люди
были вынуждены оставаться дома,
своим вкладчикам и получателям
ЕНПФ продолжал оказывать весь
спектр услуг посредством электронных сервисов фонда.
На первое мая 2020 года Единый
накопительный пенсионный фонд
оказал 7 086 954 услуг, из которых
89,8% (6,4 млн) было выполнено
именно в электронном формате.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил
29,4%. Как мы видим, наши вкладчики
6
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оценили преимущества данного
канала взаимодействия с Фондом.
К примеру, зарегистрировавшись в
Личном кабинете, можно получать
выписки с ИПС и контролировать
свои накопления онлайн буквально за
два-три клика. Подобным образом за
четыре месяца 2020 года вкладчики
и получатели ЕНПФ получили 6,3
миллиона выписок с индивидуального пенсионного счета, не выходя из
дома. Отметим, преимуществом Личного кабинета является то, что воспользоваться им вы можете как на
корпоративном сайте www.enpf.kz,

В Личном кабинете можно получить
не только выписку, но и ряд других
услуг,
предоставляемых
ЕНПФ.
Например, внести изменения и дополнения в свои реквизиты, получить справку о наличии ИПС, подать
заявление о назначении пенсионных
выплат в связи с установлением
инвалидности 1 или 2 группы бессрочно, отследить статус заявления
на выплату и (или) перевод и многое
другое.
Несмотря на популярность электронных услуг, до введения карантинных
мер и режима чрезвычайного
положения в Казахстане вкладчики
ЕНПФ активно обслуживались и в
наших офисах. Только за первые
четыре месяца 2020 года 649 тысяч
услуг было оказано в филиалах, что
составляет 9,2% в общем объёме
операций. Осуществлялось в первом квартале до введения режима
ЧП и выездное обслуживание, в
ходе которого было оказано 74 338
услуг, рост по сравнению с прошлым
годом составил 23,6%. Более 200
тысячам граждан было проведено
6802 выездных презентаций в
целях
информационно-разъяснительной работы среди населения.

ных пенсионных взносов в ЕНПФ
упрощена. В соответствии с внесёнными изменениями в закон “О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан”, для открытия ИПС по учёту обязательных пенсионных взносов физическому лицу с января прошлого года не нужно обращаться в
офисы обслуживания ЕНПФ с целью
оформления заявления об открытии
ИПС. Сейчас, если у физического
лица отсутствует ИПС в ЕНПФ, то
он открывается автоматически при
поступлении первого взноса. Таким
образом за первые четыре месяца
2020 года было открыто свыше
1 миллиона ИПС, что выше показателей прошлого года почти в 12 раз.

Напомним, вот уже на
протяжении года процедура открытия пенсионного счёта для
учета обязатель#2(17) 2020
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Вам начислен
По состоянию на 1 мая 2020 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся
в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили 11 633,14 млрд тенге.
За период управления пенсионными
активами ЕНПФ, осуществляемого
Национальным Банком РК с сентября
2013 года, инвестиционный доход в
структуре пенсионных накоплений
граждан, составил порядка 30% или
3,8 трлн тенге. Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев
(с мая 2019 года по апрель 2020 года)
для вкладчиков (получателей) ЕНПФ
составила 10,01% при инфляции
в размере 6,80%. Т.е. за
последние 12 месяцев
реальная
доходность по

пенсионным активам ЕНПФ является
положительной.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют
и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов, размер
начисленного инвестиционного дохода с начала 2020 года составил
545,52 млрд тенге.
Структура начисленного инвестиционного дохода выглядит следующим образом:
доходы в виде вознаграждения по
ценным бумагам, в том числе по
размещенным вкладам и операциям “обратное РЕПО” 252,28 млрд
тенге;
доходы (убытки) от рыночной переоценки ценных бумаг (14,12) млрд
тенге;

доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты 336,03 млрд тенге;
доходы (убытки) от переоценки прочих активов (ПФИ) (35,82) млрд тенге;
доходы (убытки) по активам, находящимся во внешнем управлении
7,10 млрд тенге;
прочие доходы (убытки) составили
0,05 млрд тенге.

портфеле пенсионных активов ЕНПФ
составила 7,1%, в том числе номинированным в тенге – 9,1% годовых, в
иностранной валюте – 2,5% годовых.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в
которые номинированы финансовые
инструменты, приобретенные за счет
пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом:
инвестиции в национальной валюте
– 65,32%,
в долларах США – 32,68%,
в российских рублях - 0,27%,
в других валютах – 1,72% портфеля
пенсионных активов.

Финансовые инструменты казахстанских банков второго уровня
представлены следующим образом:
10,18% портфеля размещено в
облигации, средневзвешенная доходность которых составляет 9,9%
годовых в национальной валюте и
6,4% в долларах США;
доля депозитов составляет 2,17%
со средневзвешенной доходностью
9,1% годовых.

Наибольшую долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ (41,48%) составили государственные ценные
бумаги Республики Казахстан и ноты
Национального Банка РК, как стабильные и доходные инструменты
инвестирования. Текущая стоимость
ГЦБ МФ РК в портфеле пенсионных
активов составила 4 629,93 млрд
тенге, увеличившись с начала года на
17,98%.
На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по
долговым финансовым инструментам,
находящимся в инвестиционном
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Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК
составила 1 729,18 млрд тенге. Их
доля в портфеле составила 14,86%.

Структурное распределение портфеля пенсионных активов ЕНПФ,
находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям
Инвестиционной декларации ЕНПФ.
Диверсификация инвестиций пенсионных накоплений в надежные
финансовые инструменты в различных валютах обеспечивает защиту от
рисков валютной и рыночной переоценки. При этом поскольку инвестирование пенсионных активов осуществляется в длительном временном
промежутке (от года и более), их доходность должна оцениваться в долгосрочной перспективе.
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БЖЗҚ-ДАН БЕРІЛЕТІН АЙ САЙЫНҒЫ
ЕҢ ТӨМЕНГІ ТӨЛЕМ МӨЛШЕРІ МЕН
БІРЖОЛҒЫ ТӨЛЕМ МӨЛШЕРІН
АРТТЫРУ ТУРАЛЫ
О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРА
МИНИМАЛЬНОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ И РАЗМЕРА
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ ЕНПФ
Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаевтың Жарлығымен
және “2020-2022 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы” Заңға өзгерістер мен толықтырулар негізінде 2020 жылдың 1 сәуірінен бастап ең төменгі зейнетақы мөлшері
(ЕТЗ) 38 636 теңгеден 40 441 теңгеге
дейін, ал ең төменгі күнкөріс (ЕТК)
деңгейінің шамасы 31 183 теңгеден
32 668 теңгеге дейін ұлғайтылды.
Сондай-ақ БЖЗҚ-дан берілетін төмендегі зейнетақы төлемдерінің мөлшері көбейтілді:
кесте бойынша ай сайынғы ең
төменгі төлем мөлшері 17 640,72
теңге (ЕТК-ның 54% ) (бұрын 16
838,82 теңге);
өтініш берілген күндегі зейнетақы
жинақтарының сомасы ең төменгі
зейнетақының он екі еселенген
мөлшерінен аспайтын жағдайларда
біржолғы зейнетақы төлемінің
мөлшері - 485 292 теңге (бұрын
463 632 теңге).
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Указом
Президента
Республики
Казахстан К. Токаева и на основании
изменений и дополнений в закон “О
республиканском бюджете на 20202022 годы” с 1 апреля 2020 года
размер минимальной пенсии (МП)
увеличен с 38 636 тенге до 40 441
тенге, а величина прожиточного
минимума (ПМ) с 31 183 тенге до
32 668 тенге. Соответственно, увеличились и размеры следующих
пенсионных выплат из ЕНПФ:
размер минимальной ежемесячной
выплаты по графику 17 640,72
тенге (54% от ПМ) (ранее 16 838,82
тенге);
размер единовременной пенсионной выплаты в случаях, когда
сумма пенсионных накоплений
на дату обращения не превышает
двенадцатикратный размер минимальной пенсии, - 485 292 тенге
(ранее 463 632 тенге).

Бұған қоса мемлекеттік бюджеттен
төленетін мемлекеттік базалық зейнетақы (базалық зейнетақы) мен жасына байланысты берілетін зейнетақы
төлемінің мөлшері ұлғайтылды.

Кроме того, увеличены размеры государственной базовой пенсионной
выплаты (базовая пенсия) и пенсионной выплаты по возрасту, выплачиваемых из государственного бюджета.

Базалық зейнетақының ең төменгі
мөлшері енді жиынтық еңбек өтілі мен
зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі 10
жылдан кем болатын адамдар үшін 17
641 теңгеге (бұрын 16 839 теңге) тең.
Еңбек еткен әр жылы үшін ЕТК-ден 2%
қосылады. Еңбек өтілі 33 жыл және
одан да көп болған кезде базалық
зейнетақының ең көп мөлшері 100%
ЕТК құрады немесе 32 668 теңге.

Минимальный размер базовой пенсии теперь равен 17 641 тенге (ранее
16 839 тенге) для тех, чей совокупный
трудовой стаж и стаж участия в пенсионной системе составляет менее
10 лет. За каждый год трудового
участия добавляются 2% ПМ. Максимальный размер базовой пенсии
при трудовом стаже 33 года и более
составляет 100% ПМ или 32 668 тенге.

Ең төменгі зейнетақы мөлшері 40 441
теңгеге дейін көтерілді және ол жасы
бойынша есептелген зейнетақы төлемінің толық көлемі ең төменгі зейнетақы мөлшерінен кем емес мөлшерде
тағайындалатын адамдарға қатысты.

Размер минимальной пенсии повышен до 40 441 тенге и касается тех,
у кого исчисленный размер пенсионной выплаты по возрасту в полном
объеме назначается не ниже минимального размера пенсии.

Мемлекет басшысының тапсырмасы
бойынша зейнетақы мен мемлекеттік
жәрдемақыларды жылдық мәнде
10% - ға индекстеу жүргізілді.

По поручению Главы государства
проведена индексация пенсий и
государственных пособий на 10% в
годовом выражении.

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап инфляция деңгейін 5%, ал жасы бойынша
және еңбек сіңірген жылдары үшін
зейнетақы төлемдерін 7% (инфляция
деңгейінен 2%-ға оза отырып) ескере
отырып, базалық зейнетақы мөлшерін
жыл сайынғы индекстеу жүргізілді.

С 1 января 2020 года была проведена
ежегодная индексация размеров
базовой пенсии с учетом уровня
инфляции на 5%, а пенсионных
выплат по возрасту и за выслугу
лет – на 7% (с опережением уровня
инфляции на 2%).

2020 жылдың 1 сәуірінен бастап жасы
бойынша және еңбек сіңірген жылдары үшін берілетін зейнетақы төлемдері алынып отырған көлемнің 5%-ы мөлшеріне тағы да қосымша көбейтіледі.

С 1 апреля 2020 года размеры
пенсионных выплат по возрасту
и за выслугу лет дополнительно
повышаются на 5% от получаемого
размера.
#2(17) 2020 11
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На сегодняшний день ЕНПФ – крупнейшая финансовая организация,
осуществляющая
обслуживание
основной части социально активного
населения страны и являющаяся
главным администратором по привлечению обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов и
осуществлению пенсионных выплат.
Фонд также ведет индивидуальный
учет пенсионных накоплений и выплат,
предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его
пенсионных накоплений.
Ежедневный
пенсионных
12 #2(17) 2020
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начисление на них инвестиционного
дохода, расчет выплат, предоставление выписок о состоянии пенсионного счета и другие операции обеспечиваются
информационными
системами, основные характеристики
которых – производительность и
стабильность.
В ЕНПФ работает высококвалифицированная команда специалистов, которая продолжает развивать и внедрять современные технологии для
удобства вкладчиков и бесперебойного получения услуг в формате 24/7.
Сегодня мы беседуем с управляющим
директором АО “ЕНПФ” Жанарой
Тулегеновой.

?

Жанара Корганбековна, как
обеспечивается ежедневная
возможность осуществления
сотен операций в базах Фонда?

– Эффективность и бесперебойность
работы такой масштабной структуры,
ответственной за пенсионное обеспечение казахстанцев, возможна
лишь при условии гармоничного
функционирования всех бизнеспроцессов организации. В Фонде
отлажен трехэтапный внутренний
контроль (предварительный, текущий
и последующий) совершения каждой
операции, начиная от открытия пенсионного счета, заканчивая получением выплаты. Но кроме этого отработана система внешнего контроля

посредством сверки полученных данных с данными, имеющимися в
информационных системах государственных органов.

?

А как это выглядит в процессе?

– К примеру, при открытии индивидуальных пенсионных счетов для учета обязательных пенсионных взносов
(ОПВ), которые с января 2019 года
осуществляются в беззаявительном
порядке, ЕНПФ осуществляет сверку
сведений по полученным из АО “Государственная корпорация “Правительство для граждан” реквизитам
вкладчиков (получателей) с Государственной базой данных “Физические
лица” (ГБД ФЛ) – единой системой
#2(17) 2020 13
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регистрации и хранения информации
о физических лицах в РК, в том
числе загружает в информационную
систему ЕНПФ сведения о реквизитах
документа, удостоверяющего личность вкладчика, о его жизненном
статусе, о местожительстве и др.

Ежегодно пенсионные
накопления казахстанцев
увеличиваются в среднем
на 20%.
Менее чем за 5 лет
накопления удваиваются,
а их рост опережает
темпы роста ВВП

?

С теми, кто открыл счет
впервые, понятно. А как
проходит процедура для тех,
кто обращается за пенсионными
выплатами?

– При обращении получателей за
пенсионными выплатами Фонд осуществляет запрос и проверку сведений о документах, удостоверяющих
личность, выданных уполномоченным
органом РК, об оформлении выезда
на ПМЖ за пределы РК в установленном законодательством порядке,
о жизненном статусе получателя,
в том числе о наличии сведений
о смерти вкладчика – в ГБД ФЛ,
сведения о наличии у получателя
14 #2(17) 2020
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инвалидности
для
оформления
выплат по инвалидности, наличия
права на налоговые вычеты Фонд
проверяет в централизованной базе
данных инвалидов Министерства
труда и социальной защиты населения. Аналогичная ИТ-инфраструктура
организована не только с государственными органами, но и с рядом
крупных банков второго уровня для
подтверждения
корректности
и
действительности банковского счета,
на который будут осуществляться
выплаты, а также с государственной
единой нотариальной информационной системой, которая нацелена на
создание эффективной работы с
нотариусами Республики Казахстан.
Необходимо также отметить реализованный в октябре 2018 года масштабный проект по переводу пенсионных выплат в связи с достижением
пенсионного возраста в композитный
формат, когда человек обращается
один раз и только в ЦОН (без посещения ЕНПФ) с единым заявлением на

Порядка 30%
суммы в общем
объеме пенсионных
накоплений на счетах
вкладчиков составляет
инвестиционный доход,
учет которого ведется
ежедневно.

получение трех видов пенсионных
выплат (пенсионной выплаты по возрасту и государственной базовой
пенсионной выплаты за счет бюджетных средств и при наличии пенсионных накоплений в ЕНПФ – пенсионной выплаты из ЕНПФ) плюс
выплаты по государственной гарантии сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов
с учетом уровня инфляции на момент
достижения пенсионного возраста.
То есть все виды данных услуг осуществляются в рамках единого заявления. Данный проект стал возможен
благодаря интеграции информационных систем ЕНПФ, Министерства
труда и социальной защиты населения и Государственной корпорации.

За первый квартал 2020
года через базы Фонда
проведено более
7 млн операций.
По сравнению с первым
кварталом 2019 года
рост составил 29,4 %.
Почти 90 % этих услуг
предоставляется в
электронном
формате.

?

Такое общее взаимодействие
наверняка удобно не только для
госструктур, но и вкладчиков?

С начала 2020 года
по состоянию
на 1 мая 2020 года на
счета вкладчиков
было начислено
536 млрд тенге
чистого инвестиционного
дохода, что на
381,1 млрд тенге
больше в сравнении с
аналогичным периодом
прошлого года
(154,9 млрд тенге).
– Несомненно, такая синергия систем и баз данных повышает качество
и скорость услуг Фонда, упрощает
жизнь граждан от поступления первого взноса до получения выплаты,
поскольку для вкладчиков и получателей отпадает необходимость
сбора лишних справок и подтверждений от разных инстанций. Но,
самое главное, использование технологичных решений нацелено на применение и развитие практичных
инструментов контроля по недопущению и предотвращению ошибок
или мошеннических действий.
Система управления бизнес-процессами ЕНПФ, а также взаимодействие
с другими государственными организациями бесперебойно работает
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и в штатном режиме, и в экстренных
ситуациях. Показателен пример реагирования в связи с введением чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса, когда
работа ЕНПФ не была остановлена ни
на один день. В период ЧП филиалы
фонда в крупных городах республики
были полностью переведены на
дистанционный режим обслуживания.
В остальных региональных подразделениях Фонда, учитывая социальную значимость оказываемых услуг,
в случаях, не терпящих отлагательств
и требующих очного обслуживания,
работали дежурные сотрудники, осуществляющие бесконтактный приём
документов по предварительной
записи. Сейчас постепенно все
филиалы переходят на прием
документов по тем услугам, которые
нельзя получить онлайн.
Вкладчикам и получателям в режиме
онлайн доступны консультации у
специалистов call-центра ЕНПФ по

ЕНПФ В ЦИФРАХ

Инвестиционный доход
в структуре пенсионных
накоплений граждан
за период управления
пенсионными активами
Национальным Банком
Республики Казахстан с
сентября 2013 года
составил более
3,8 трлн тенге

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА 1 МАЯ 2020 ГОДА
Пенсионные напопления на счетах вкладчиков

11,5

млн ед.
счетов
на общую сумму

короткому номеру 1418 (звонок
по Казахстану бесплатный) или
по номеру +7 727 3561060 (для
международных и междугородних
звонков).
Консультации
также
доступны на корпоративном сайте
www.enpf.kz, посредством чат-бота
в WhatsАpp и Viber по номеру +7
777 000 14 18, официальных страниц
ЕНПФ в социальных сетях.

11,6 трлн т

ДПВ 2 млрд т

(добровольные пенсионные взносы)

ОППВ 273 млрд т

(обязательные профессиональные
пенсионные взносы)

ОПВ 11,4 трлн т

(обязательные пенсионные взносы)

За период с 01.01.2020 по 01.05.2020 было осуществлено пенсионных
выплат и переводов в страховые организации свыше 199 тысячам
получателей на общую сумму более 52,6 млрд тенге, в том числе:
797,6 575,4
млн тг млн тг

7,4

млрд тг

21,4

9,8

млрд тг

12,6

млрд тг

млрд тг

21,4 млрд тг - выплаты по достижению
пенсионного возраста
12,6 млрд тг - выплаты в связы с выездом
на постоянное место
жительства
9,8 млрд тг - переводы в КСЖ
7,4 млрд тг - выплаты по наследству
797,6 млн тг - выплаты на погребение
575,4 млн тг - выплаты по инвалидности
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ИТОГИ И
СІЗДІҢ
КЕҢЕСШІҢІЗ
ПЕРСПЕКТИВЫ

СІЗДІҢ КЕҢЕСШІҢІЗ

қарумен Ұлттық Банк салымшылар мен
алушылардың мүддесі үшін, яғни зейнетақы жинақтарының сақталуын
қамтамасыз ету мақсатында айналысады. Қарапайым сөзбен айтқанда,
салымдар “құр жатпай, жұмыс істеуде”
және әрбір салымшының жеке
зейнетақы шоты (ЖЗШ) бар. Онда
зейнетақы жарналарының сомасы
мен зейнетақы активтерін басқарудан
түсетін инвестициялық кіріс комиссиялық сыйақыны шегере отырып есепке
алынады.

Кәмилә Серікова
Зейнетақы активтерін
есепке алу және
есептілік департаментінің
басқарма бастығы

“Қордағы біздің
зейнетақы
жинақтарымызға
инвестициялық
табыс аударылады
деп естіген едім.
Түсіндіріп беріңізші,
ол не және оған бәрінің де
құқығы бар ма?”
Ерлан Мұқанов,
56 жаста, БҚО
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Құрметті Ерлан! Сіз өте дұрыс
айтасыз – азаматтардың зейнетақы
жинақтарына инвестициялық кіріс
күнделікті есептеліп отырады.
“Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы” ҚР
заңының 35-бабына сәйкес Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды “БЖЗҚ” АҚ мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі арасында
жасалған сенімгерлік басқару туралы
шарт негізінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады.
Инвестициялық декларацияға сәйкес
зейнетақы активтерін сенімгерлік бас-

“БЖЗҚ” АҚ-ның зейнетақы активтерін
инвестициялау стратегиясы түрлі қаржы құралдарының оңтайлы арақатынасы есебінен ұзақ мерзімді перспективада нақты кірістілік алуға
бағытталған.
Зейнетақы жинақтарын инвестициялаудағы басты қағидат – олардың
сақталуын қамтамасыз ету, яғни қандай да бір себептер бойынша оларды
жоғалту тәуекелін азайту. Сондықтан
зейнетақы активтері отандық және
шетелдік қор нарықтары ұсына алатын ең сенімді қаржы құралдарына
салынады. Кірістілік неғұрлым жоғары
болса – салымдарды жоғалту тәуекелі
де соғұрлым жоғары, ал салымдарды
жоғалту тәуекелі қаншалықты төмен
болса – кірістілік те соншалықты төмен
болатыны түсінікті жәйт. Зейнетақы
активтерін инвестициялау үшін қаржы
құралдарын таңдау кезінде ҚР Ұлттық
Банкі тәуекел-кірістілік қатынасында
барынша ақылға қонымды теңгерімді
қамтамасыз етуге ұмтылады.

Инвестициялық табысты есептеу
шартты зейнетақы бірлігінің (ШЗБ)
құнына тәуелді. Әр ЖЗШ-дағы зейнетақы жинақтары теңгемен және
ШЗБ санымен есептеледі.
Шартты бірліктердің (ШБ) саны әрбір
зейнетақы жарналары түскен сайын
жарна сомасын ШЗБ құнына бөлу
жолымен есептеледі. Нақты мысал
арқылы қарастырайық. Сіздің ЖЗШға 10 000 теңге зейнетақы жарнасы
келіп түсті делік. Мәселен, 01.04.2020 ж.
ШЗБ құны 806,3948806 болған кезде,
Сіздің ЖЗШ-ға есептелетін ШБ
саны 10 000 теңгені /806,3948806 =
12,4008724 құрайды.
Зейнетақы жинақтарын басқа күнге,
мысалы, есептелген инвестициялық
кірісті ескере отырып, 2020 жылдың
01 мамырына есептеу кезінде ШБның ағымдағы жаңа құны ескеріледі,
мәселен – 835,2253117. Сіздің
ЖЗШ-ға есептелген ШБ саны
ШБ-ның ағымдағы құны бойынша
мынадай сипатта қайта бағалануы
тиіс: 12,4008724 * 835,2253117 =
10 357,52 теңге. Осылайша Сіздің
зейнетақы жинағыңыз 2020 жылдың
01 мамырында 10 357,52 теңгені
құрайды, бұл ретте біз келтіріп отырған
осы мысалдағы зейнетақы жинағыңыз
10 000 теңге жарна сомасынан және
357,52 теңге инвестициялық табыстан
құралған. Зейнетақы жинақтарының
ұлғаюы
инвестициялық
кірістің
есептелуімен байланысты, ол ШБ
құнының өсуінен көрінеді.
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ШЗБ бағасы www.enpf.kz сайтының
басты бетінде күн сайын жаңарып
отырады.
Осылайша зейнетақы жинақтарының
мөлшері жарна сомасы мен инвестициялық кіріске, сондай-ақ жарналардың түсу кезеңділігіне тәуелді. Сондықтан ЖЗШ-ға жарналардың тұрақты және толық көлемде түсіп тұруы
маңызды.
Инвестициялық қызмет нәтижесінде
және шетел валюталары бағамдарының құбылмалылығы, қаржы
құралдарының нарықтық құнының
өзгеруі
салдарынан
есептелген
инвестициялық
табыс
мөлшері
өзгеруі мүмкін және оны ұзақ мерзімді
перспективада қарау қажет.
Мәселен, өткен 2019 жылы БЖЗҚ
салымшыларының
ЖЗШ-ларына
есептелген
таза
инвестициялық
табыс – 641,8 млрд теңгені құрап,
табыстылығы 5,4 пайыз инфляция
кезінде 6,57 пайызды көрсетті.
Осылайша зейнетақы активтерінің
нақты табыстылығы оң сипатқа ие.
2020 жылдың басынан бері 1 мамырдағы жағдай бойынша салымшылардың ЖЗШ-ларына 536 млрд
теңгеден аса инвестициялық кіріс
есептелді, бұл өткен жылдың
(154,9 млрд теңге) осы кезеңімен
салыстырғанда 381,1 млрд теңгеге
көп. Бұл инвестициялық кірістің
қаржы құралдарының құнына және
тұтастай алғанда қаржы нарығын20 #2(17) 2020
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дағы жағдайға тәуелді тіркелмеген
шама екеніне куәлік етеді.
Жалпы азаматтардың зейнетақы жинақтары құрылымындағы инвестициялық кіріс оның 30%-дан астамын құрайды.

ТОПЖАРҒАН

Бұған қоса ҚР “Зейнетақымен қамсыздандыру туралы” заңында зейнетақы жинақтарының сақталуына
мемлекеттік кепілдік көзделген, ол
төлем алу құқығы туындаған сәттегі
инфляция деңгейін ескере отырып,
зейнетақы жарналарының барлық
түрлеріне қолданылады. Сөз соңында
айтарымыз, зейнетақы жинақтарының
мөлшері жарналар сомасы мен
инвестициялық табысқа, сондай-ақ
жарналар түсімінің тұрақтылығына
байланысты. Сіздің сауалыңызға
толық жауап бере алдым деген
үміттемін.
БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерін
инвестициялық басқару жөніндегі
толық ақпарат, сондай-ақ инвестициялық портфельдің қаржы құралдары бөлінісіндегі құрылымы туралы
деректер Қордың сайтында:
“Көрсеткіштер” - “Инвестициялық
қызмет” - “Инвестициялық қызметке
шолу” бөлімінде https://www.enpf.kz/
ru/indicators/invest/review.php
“Көрсеткіштер” - “Инвестициялық
қызмет” - “Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелі құрылымы” бөлімінде https://www.enpf.kz/
ru/indicators/invest/structure.php
ай сайын орналастырылады.

“БЖЗҚ” АҚ миссиясы: Қызмет сапасын көтеру,
зейнетақы активтерін дұрыс есепке алу,
сондай-ақ зейнетақы жинақтарын жоспарлау
мәдениетін көтеру арқылы зейнетақы
жинақтарын қалыптастыруда салымшыларға
ұйымдастырушылық көмек көрсету.
“Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры” акционерлік қоғамының қызметі
халық үшін аса маңызды және тиімді
еңбек. Осы жауапкершілігі зор,
әрі өте күрделі міндетті абыроймен
атқаруда Қордың он сегіз филиалы
аянып қалған емес. Бәсекелестік
бар жерде жұмыс сапасының да

жоғары болатыны белгілі. Ал жұмыс
қорытындысын жыл сайын саралап,
ең үздік филиалды анықтау Қор
қызметінде дәстүрге айналған.
2019
жылдың
қорытындысы
бойынша “БЖЗҚ” АҚ Жамбыл
облыстық филиалы үздік тәжірибе
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стандарттарына
сәйкес
сапалы
қызмет
көрсету
нәтижесінде
Басқарма
шешімімен
бекітілген
қызмет тиімділігінің барлық көрсеткіштерін асыра орындап, “Үздік
филиал” номинациясының иегері
атанды.
БЖЗҚ
миссиясын
қалтқысыз
орындап, Қордың халық алдындағы
беделін өсіруде аянбай тер төгіп,
адал еңбектерімен ерекшеленген
облыстық филиалға қарасты 9 дербес қызмет көрсету орталығы және
1 қашықтағы жұмыс орнында 72
қызметкер еңбек етеді.
– “Үздік филиал” атағын еншілеуде
филиалдың бұрынғы басшысы Наурызхан Әзімұлы Жармұханбетовтің
қоғамдық мақсаттары мен міндеттері
бір арнаға тоғысқан адамдар үшін
әлеуметтік-психологиялық
жағдай
жасап, мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру бағытында жүргізген
еңбегі орасан зор. Жеңіске филиал
қызметкерлерінің қажырлы еңбектері
мен кәсіби шеберліктерінің арқасында
жеттік. Бүгінде Наурызхан Әзімұлы
құрметті еңбек демалысында. Ал
шәкірті, қазіргі басшымыз Әбдіманат
Төреханұлы Еспаев сол кісінің салып
берген сара жолымен филиал ұжымын
сәтті басқарып келеді, – дейді ағынан
жарылған филиал қызметкерлері.
Филиал зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы халықтың қаржылыққұқықтық сауаттылығының деңгейін
арттыру, сондай-ақ Қор қызметінің
барынша ашықтығына қол жеткізу,
Қордың салымшылары және зейне22 #2(17) 2020
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тақы төлемдерін алушыларымен
тиімді коммуникациялық байланыс
орнату сияқты мәселелерге жете
мән беріп, көрсетілетін қызметтер
сапасына үнемі талдау жасап отырады. Облыстық филиалда салымшыларға
күнделікті
көрсетілетін
қызмет түрлерімен қатар барып
қызмет көрсету бөлімі де белсене
жұмыс атқарып, өз үлестерін қосуда.
2019 жылы облыс көлемінде - 1
918 мекемеге барып, ақпараттық
түсіндірме
жұмыстарын
жүргізу
нәтижесінде шараға 54 997 салымшы
тартылды. Мобильді агент жүйесі
арқылы 18 858 зейнетақы қызметі
көрсетілді. Сонымен қатар филиал
“Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры” акционерлік қоғамы мен
Жамбыл облысы әкімдігінің арасында
жасалған Ынтымақтастық туралы
меморандумға
сәйкес
жергілікті
атқарушы органдармен бірлесіп, халық арасында “ҚР зейнетақы жүйесі”
тақырыбы
бойынша
түсініктеме
беру іс-шараларын белсене өткізді.
Тоқсан
сайын
салымшыларды
толғандыратын өзекті мәселелер мен
зейнетақы жүйесіндегі өзгерістер,
жаңалықтар туралы дәйекті дерек
берілетін “Ашық есік” күндері өткізіліп, шараға 937 салымшы қамтылып,
бұқаралық ақпараттық құралдарында 534 жарияланым жарық көрді.

қатысты түсініктеме жұмыстарын
тыңғылықты жүргізіп қайтты.
Филиалдың жетістікке жетуіне үлкен
ықпалын тигізген шаралардың бірі
– жұмыс көрсеткіштерінің егжейтегжейлі талданып, болжам мен
бағалау жұмыстарының жоғарғы
дәрежеде жүргізіліп, салымшылармен күнделікті тығыз қатынаста
жұмыс жасайтын мамандардың
жіберген қателіктерін уақытылы
анықтап, оны келешекте болдырмау
мақсатындағы тиісті іс-шараларды
дер кезінде қолға алу болды. Бұған
моральдық
және
материалдық
тұрғыдан қолдау әдістерінің де
септігі тиді. Осылайша әр маманның
еңбек тәртібінің бұзылуына жол
бермей,
өзінің
лауазымдық
міндеттерін жоғарғы деңгейде, аса
жауапкершілікпен
орындауы
да
филиал ұжымының күнделікті кәсіби
дағдысына айналды.

Жалпы алғанда филиалдың мұндай
жетістіктерге жетуіне “БЖЗҚ” АҚ-ның
білікті басқару құрылымы, әр сала
мамандарына қатысты кәсіби қолдауы
да көп көмегін тигізді. Айтқандай, өз
ісінің білгір мамандарын дайындау,
оқыту және ҚР заңнамаларындағы,
ішкі нормативтік құжаттардағы соңғы
өзгерістер мен толықтыруларды
қызметкерлердің назарына заманауи
тәсілдермен уақытылы жеткізу Қор
қызметінің дәстүрлі қағидаты екенін
де айрықша атап өткен жөн.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні
ретінде қорытындыласақ, Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
жыл сайын өткізетін “Үздік филиал”
номинациясы қиындығы мен қуанышы
қатар жүретін жинақтаушы зейнетақы
жүйесінің әрі қарай дамуы жолында
өз үлестерін аянбай қосып жүрген
өзге де әріптестерімізге жаңа жігер,
тың серпін береді деген үміттеміз.

Облыстық филиал 2019 жылдың
желтоқсан айында іске қосылған
“Мобильді
кеңсе”
бағдарламасы
аясында Қордың өкілеттігі жоқ,
интернет желісі әлсіз шалғай 15 елді
мекеніне сапарлап, халық арасында
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне
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На сегодняшний день вопрос пенсионного обеспечения в числе
самых актуальных вопросов для всего мира. Связано это с тем, что
по статистике население нашей планеты не только увеличивается, но и
стареет с каждым годом.
Согласно расчетам Единого накопительного пенсионного фонда порядка двух третей прогнозируемого
роста населения Казахстана с 2020
до 2050 года будет достигнуто благодаря “демографическому импульсу”
или текущей возрастной структуре,
т.е. рост населения произойдёт,
даже если рождаемость в стране
резко снизится до уровня простого
замещения поколений. Оставшаяся
часть прогнозируемого роста будет
обусловлена рождаемостью выше
уровня простого замещения (многие семьи уже сейчас имеют по 3 и
более детей) и дальнейшим увеличением продолжительности жизни.
Подобные расчёты и данные очень
важны, так как они позволяют
прогнозировать и развивать систему
пенсионного обеспечения граждан,
24 #2(17) 2020

заблаговременно
ходимые меры.

принимая

необ-

ЕНПФ накопил большой опыт в
осуществлении актуарных расчётов,
представляющих собой совокупность
математических, статистических, демографических и экономических методов, развития пенсионной системы
Казахстана.
Проблему старения населения и прогнозы развития пенсионной системы в
нашем журнале анализирует начальник отдела актуарных расчетов и
прогнозов департамента стратегического развития АО “ЕНПФ” Азат Сапин.
– ЕНПФ осуществляет свои актуарные расчёты с помощью различных
актуарных моделей. Одной из ос-

новных является моСогласно прогнозам
шкале, страны, в котодель
KazPRESTO
рых доля лиц в возООН в Казахстане
(Pension Reform Simuрасте 60 лет и старше
численность населения
lation Tool for Kazakhв общей численности
в течение следующих
stan), разработанная
нескольких десятилетий населения составляет
Фондом совместно с
свыше 12%, относятся
достигнет порядка 24
британскими актуак демографически стамиллионов
человек
риями. Данная морым. Казахстан на дан(к 2050 году). Тем не
дель охватывает сленый момент пересёк
менее, темпы прироста
дующие компоненты
отметку в 12%.
населения
в
Казахстане
многоуровневой пенсионной
системы постепенно замедляются. Конечно, подобная сиКазахстана:
туация складывается
государственная пенсия (базовая не только в Казахстане, но и в
пенсия и солидарная пенсия);
целом по всему миру, за искнакопительная пенсия (обяза- лючением беднейших либо перетельные пенсионные взносы, населенных стран Африки, Центобязательные профессиональные ральной Америки и Азии.
пенсионные взносы, обязательные пенсионных взносы работо- В 2018 году впервые в истории число
дателя).
людей в возрасте 65 лет и старше
превысило число детей в возрасте
Как известно, второй компонент до пяти лет во всем мире. Подобные
наиболее актуален сейчас, так как результаты, достигнутые благодаря
Казахстан осуществляет плавный улучшению условий жизни, развитию
переход от солидарной пенсионной медицины и иных факторов, говорят
системы к накопительной. Данное о том, что уже в ближайшее время
изменение продиктовано старением во многих странах ожидаются изменашего населения и, как следствие, нения в пенсионных системах. К приизменением коэффициента потен- меру, во многих странах с солициальной поддержки (то есть соот- дарной системой уже сейчас заметношения работоспособного насе- на сильная нагрузка на бюджет.
ления и граждан пенсионного воз- Поэтому накопительные пенсионные
раста). Согласно прогнозам как ЕНПФ, системы становятся популярнее по
так и ООН в Казахстане к 2050 году всему миру.
будет наблюдаться увеличение в два
раза доли населения старше 65 лет.
Средние прогнозы ЕНПФ и ООН
подтверждают, что в Казахстане и в
Уже сейчас население нашей страны, дальнейшем сохранится рост показасогласно шкале демографического телей ожидаемой продолжительносстарения, находится на начальном ти жизни с рождения, что приведёт
уровне старости. Согласно этой в будущем к дальнейшему усугубле#2(17) 2020 25
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нию процессов старераста, снижением темния населения в Ка- По прогнозу ООН к 2050 пов роста выплат и т.д.
году каждый шестой
захстане. Так согласно
человек
в мире будет
прогнозам ЕНПФ средЧтобы избежать пробняя ожидаемая пролем в будущем, ЕНПФ
старше 65 лет.
должительность жизни
проводит
подготовимужчин вырастет с
тельную работу уже
текущих 68,8 лет до 78,01 лет к 2050 на нынешнем этапе. В частности,
году. Соответственно, у женщин – с Фонд
составляет
прогнозы,
нынешних 77,19 лет до 83,91лет.
какое количество людей и с
какой
периодичностью
будут
В результате процессов старения пополнять свои пенсионные счета.
населения
согласно
прогнозам Для этого используется один из
как ЕНПФ, так и ООН в Казахстане передовых методов машинного обуза период с 2019 по 2050 год в чения – кластерный анализ, кото2 раза снизится коэффициент рый позволяет делить вкладчиков
потенциальной
поддержки.
Это ЕНПФ на группы, где каждая
значит, что на одного пенсионера группа состоит из вкладчиков,
в возрасте 65+ будет приходиться имеющих схожий набор характерисоколо 3,5 человек трудоспособного тик (пол, возраст, группа дохода,
возраста (обращаем внимание, речь регулярность уплаты взносов). Это
идет не о фактических официально позволяет прогнозировать число и
работающих и отчисляющих все “поведение” вкладчиков в будущем:
обязательные социальные платежи изменение регулярности уплаты
и налоги, соотношение которых взносов и размера взносов (карьерещё меньше). Этого очень мало ный рост, временная безработица,
и, соответственно, это увеличит нетрудоспособность или другие
“нагрузку” на трудоспособное насе- причины перерыва в трудовой
ление. С подобной проблемой деятельности) прибавление новых
уже столкнулись в США и странах участников и выбытие уже сущестЗападной Европы, где на одного вующих по различным причинам
пенсионера приходится два человека (рождаемость, миграция, инвалидтрудоспособного
ность, смертность).
возраста. Кроме этоК 2050 году возраст
го, подобное полоНа данный момент
каждого четвертого
жение провоцирует
можно количественно
рост социального неоценить потенциальжителя Европы и
довольства повышеСеверной Америки будет ное влияние демогранием пенсионного возфических, экономичес65 лет и старше.
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ДОЛИ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В КАЗАХСТАНЕ
Факт и Прогноз ЕНПФ (все население РК):

Факт и Прогноз ООН* (все население РК):

0-24

25-64

ких и других факторов на важнейшие
базовые показатели пенсионной системы для различных групп населения
(в том числе низкодоходных) как в
краткосрочной, так и долгосрочной
перспективе.
Актуарная модель позволяет осуществить анализ законодательных
инициатив, направленных на рефор-

65+

мирование пенсионной системы и
разработать стратегические рекомендации и решения по изменению
параметров пенсионной системы в
Республике Казахстан. Эти рекомендации рассматриваются созданной
при Правительстве РК рабочей группой, которая работает над предложениями по дальнейшему развитию
казахстанской пенсионной системы.
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ЗЕЙНЕТАҚЫ
ДЕГЕНІМІЗ
НЕ?

Әлемдік
және
қазақстандық
зейнетақы
жүйесінің
қалыптасу тарихы
28 #1(16)
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Зейнетақы – бұл белсенді еңбек қызметі аяқталғаннан кейінгі табыс, ол
туралы адамдар көп ғасырлар бұрынақ ойлана бастаған. Алғаш рет мемлекеттік деңгейде Гай Юлий Цезарь
Рим империясында әскери зейнетақыны енгізді. Тарихшылар әлемдегі
алғашқы зейнетақыны ол өзінің қартайған легионерлеріне меншікті қаражатынан төлеген деген тұжырым
келтіреді. Бастапқыда зейнетақыны
тағайындау марапаттау немесе қандай да бір артықшылығы бар болғандықтан беріледі деген сипатқа ие болды, яғни зейнетақы алатын адам сіңірген еңбегі үшін ерекше беделге ие деп
есептелген. Мемлекеттік билік жүйесінің дамуы және жетілуімен бірге
зейнетақы тағайындау мақсаты да
өзгерді, ол таңдаулылық пен ерекшеліктің орнына біртіндеп айқын
әлеуметтік аспектіге айналды.
Әлемдегі алғашқы мемлекеттік зейнетақылар 100 жыл бұрын, 1889 жылы Германияда канцлер Бисмарк кезінде пайда болды. Бұл жеке секторда
жұмыс істейтін қызметкерлердің жасы бойынша мемлекеттің алғаш ұйымдастырған зейнетақы жүйесі болды.
Неміс тәсіліне тән ерекшелік – әлеуметтік сақтандыру міндетті болды және ол жарналарға негізделді. Жұмыс
берушілер де, қызметкерлер де оны
қаржыландыруға қаражат аударып
отыруы тиіс еді. Ұлыбританияда және
Австралияда алғашқы мемлекеттік
зейнетақы 1908 жылы, АҚШ-та 1940
жылдан бастап төлене бастады.
КСРО-дағы зейнетақы – бұл экономикалық және демографиялық сәтті

құрамдастарға негізделген мемлекеттің өз азаматтары туралы қамқорлығының әлеуметтік-идеологиялық
құралы.

дыру туралы” заң қабылданып, Қазақстан посткеңестік елдердің ішінде
бірінші болып жинақтаушы зейнетақы
жүйесін енгізді.

1956 жылдың 14 шілдесінде Кеңес
Одағында “Мемлекеттік зейнетақылар
туралы” Заң қабылданды. Оған сәйкес ерлер зейнеткерлікке, егер еңбек
өтілі 25 жылға толса 60 жаста, ал
әйелдер еңбек өтілі кем дегенде 20
жыл болса 55 жаста шыға алатын.

1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап
қазақстандықтар жеке зейнетақы шоттарына табыстың 10%-ын міндетті
зейнетақы жарналары түрінде аударады, сондай-ақ ерікті зейнетақы
аударымдарын жүргізуге де құқылы.
Жаңа зейнетақымен қамтамасыз ету
жүйесінің басты қағидаты – азаматтардың болашақ зейнетақысы үшін
жауапкершілігінде: қаншалықты тауып,
жинасаң – соншалықты аласың.

Зейнетақы төлемдерінің көлемі еңбекақымен байланысты болды. Қала
жағдайында зейнеткерлік жастағы
азаматтарға 70тен 120 сомға
Зейнетақы жүйесін
дейін
төленді.
дамыту – жалпы
Ауылдарда тұратын азаматтарға
қоғамның дамуы,
жұмысшылар мен
барлық экономикалық,
қызметшілерге қаәлеуметтік және
рағанда зейнетақы
төлемдері
15%
демографиялық
- ға аз берілді,
үдерістердің көрінісі.
ең аз зейнетақы
35 сом болды.
Аға ұрпақ жұмыс істейтін халықтың
салықтары есебінен ақша алып отырды. Ортақ деп аталатын мұндай
модель бір зейнеткерге 7-8 жұмысшыдан келіп отырса, бәлкім, табысты
болар ма еді? Ал мұның шарты жалпыға ортақ жұмыспен қамту және бала
туудың жоғары көрсеткіштері болып
табылады. Ұлы держава ыдыраған
соң мұның екеуі де ғайып болды.
1997 жылы “Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздан-

2013 жылдың 31
шілдесі күні “Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы
қорын құру туралы” Үкімет Қаулысы (“БЖЗҚ” АҚ)
қабылданды, оның
құрылтайшысы
және акционері
ҚР Үкіметі болды.

Қазақстанда көп деңгейлі зейнетақы
жүйесі жұмыс істейді, онда базалық
және ортақ зейнетақы шеңберінде
мемлекет, сондай-ақ азаматтардың
зейнетақы жинақтары төлем көзі
болып табылады. Ортақ зейнетақыны
1998 жылға дейін жұмыс өтілі бар
зейнеткерлер ғана ала алады. Базалық зейнетақыны жасы бойынша барлық зейнеткерлер алады, бірақ оның
мөлшері 2018 жылғы 1 шілдеден бастап 1998 жылға дейінгі еңбек өтіліне
және жинақтаушы зейнетақы жүйесі#2(17) 2020 29
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не қатысу өтіліне байланысты болады.
Мәселен, жалпы өтілі 10 жыл немесе
одан аз болса, базалық зейнетақы
ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%
құрайды (17 641 теңге), 10 жыл еңбек
өтілінің үстіндегі әрбір жыл үшін
базалық зейнетақы мөлшері 2% - ға
арттырылады.
Зейнетақы жарналары үш түрден
тұрады:
әрбір жұмыс беруші қызметкердің
табысынан 10% мөлшерінде ай
сайын аударуы тиіс міндетті
жарналар;
зиянды өндірістерде жұмыс істейтін
қызметкерлердің табысынан 5%
мөлшеріндегі міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын жұмыс берушілер өз есебінен жүзеге асырады;
ерікті зейнетақы жарналары, оны
салымшының өзі де, сондай-ақ
оның қамсыз қарттығына мүдделі
тараптар, яғни жұмыс берушілер,
туған-туыстары, жақындары немесе басқа да тұлғалар аудара алады.
Жарнаның бұл түрінің мөлшері
реттелмеген, оны жарна аударатын адамның қалауы біледі.
Қазақстанның зейнетақы жүйесі тоқтаусыз дамып келеді. Мысалы, бұл
мәселеде біз өз күшімізді басқа
мемлекеттермен біріктірудеміз. Осыған байланысты 2019 жылдың 20
желтоқсанында Санкт-Петербург қаласында Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы өтті, онда
Еуразиялық экономикалық одаққа
(ЕАЭО) мүше-мемлекеттердің басшылары ЕАЭО-ға мүше-мемлекеттердің
еңбеккерлерін зейнетақымен қамта30 #2(17) 2020
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масыз ету туралы келісімге (бұдан әріКелісім) қол қойды. Ол ЕАЭО-ның
барлық елдері ратификациялау рәсімінен өткеннен кейін шамамен 2021
жылдан кешіктірілмей күшіне енеді.
Келісім күшіне енгеннен кейін ЕАЭО
елдерінде еңбек шарты бойынша
уақытша тұратын және жұмыс істейтін
ЕАЭО-ның кез келген елінің, соның
ішінде Қазақстанның да азаматы
жұмысқа орналасқан елдің зейнетақы
қорына зейнетақы жарналарын төлеу
арқылы өзінің зейнетақы құқықтарын
қалыптастыратын болады.
ЕАЭО-ға мүше әрбір мемлекет
азаматқа зейнетақының жұмысқа
орналасқан елдегі жұмыс кезеңіне
және зейнетақы жарналарының
аударымына сай келетін бір бөлігін
төлейтінін ескере отырып, еңбекшілер ЕАЭО-ға мүше-мемлекеттердегі
жұмыс берушілермен еңбек қатынастарын ресми түрде ресімдеуі, яғни
еңбек, азаматтық-құқықтық шарттар
жасауы, осылайша өзінің зейнетақы
құқықтарын қалыптастыруы қажет.

Қазақстанда Келіболады:
КСРО-да зейнетақы
сімді БЖЗҚ-ға зейhttp://www.eurнашар әрекеттерімен a s i a n c o m m i s нетақы жарналарын төлеу және назарға ілікпеген, яғни бап sion.org/ru/act/
БЖЗҚ-дан беріfinpol/migration/
летін
зейнетақы бойынша жауапкершілікке s o c i a l _ s e c u r i төлемдері бойынty/Documents/
тартылмаған немесе
ша құқықтық қатыашение
жұмыстан шығарылмаған Со о г лпенсионном
настарға қолдану
азаматтарға ғана
көзделіп
отыр,
обеспечении.pdf
атап айтсақ:
берілгендігі өте қызықты Сондай-ақ БЖЗҚз е й н ет к е рл і к
жәйт. Сондай-ақ,
жасқа
жету
ның enpf.kz сайбойынша төлем
зейнетақы төлемдерін тында зейнетақы
(Қазақстан заңжинақтарына қанамасы бойынша); елден мәңгілікке кеткен тысты салымшы1 және 2 топтағы монахтар мен азаматтарға лар мен алушымүгедектік белларға қызықты кез
да бермеген.
гіленген кезде,
келген мәселелер
егер мүгедектігі
бойынша барлық
мерзімсіз уақытқа белгіленген болса қажетті ақпараттар орналастырылған.
(Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша);
Сіз бірыңғай байланыс орталығының
мұрагерлерге біржолғы төлем.
1418 телефоны бойынша қоңырау
шалып, WhatsApp және Telegram
Еңбеккерге зейнетақы тағайындау жә- заманауи мессенджерлерінің көмегіне төлеу үшін қажетті құжаттар тізбесі мен Қор мамандарына жүгіне аласыз,
ЕАЭО-ға мүше әрбір мемлекеттің БЖЗҚ-ның әлеуметтік желілерде
ұлттық заңнамасымен реттеледі.
парақшалары бар.

Келісім күшіне енгеннен кейін
жинақталған жұмыс өтілі үшін
зейнетақы тағайындау және төлеу құқығын іске асыру жұмысқа орналасқан елдің азаматтарына арналған
шарттармен бірдей жүзеге асырылады.

Еңбеккер зейнетақы тағайындау және
төлеу бойынша өтінішпен тұрғылықты
және (немесе) жұмысқа орналасқан
мемлекеттің құзыретті органына жүгінуге құқылы болады.

ЕАЭО-ға мүше-мемлекеттер тағайындайтын, Келісім қолданылатын зейнетақы түрлері Келісімнің 2-бабында
айқындалған.

Еуразиялық экономикалық одаққа
мүше-мемлекеттердің еңбеккерлерін
зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімнің толық мәтінімен Еуразиялық экономикалық комиссияның (ЕЭК)
төмендегі ресми сайтынан танысуға

БЖЗҚ – қазақстандықтардың берекелі болашағын қамтамасыз етуге
арналған зейнетақы активтерінің сақталуын және көбейтілуін қамтамасыз
ететін тұрақты және сенімді қаржы
институты. Еліміздегі барлық зейнетақы қызметтерінің бірыңғай операторы БЖЗҚ-ның жұмысы сағат тіліндей дәл және әлемдегі ең үздіктердің
бірі болып есептеледі. Сіз оған батыл
сеніп, болашақ зейнетақыңызды
алаңсыз көбейте аласыз!
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Семью Оспановых, как, впрочем, и тысячи других, пандемия и
последовавший за ней карантин, застали врасплох. Размеренная
жизнь, в которой глава семейства работал в автомастерской, а
супруга торговала одеждой в бутике, закончилась внезапно. Да и
неудивительно: машины перестали ездить, а значит, и ломаться, люди
перестали покупать новую одежду, так как сидели дома. Почти все
автомастерские и бутики закрылись, в том числе и те, в которых до
карантина трудились Оспановы.
Первое время сидение дома даже нравилось: семье так редко
удавалось быть вместе, папа с мамой допоздна были на работе, а
дети-школьники в это время либо носились во дворе со сверстниками,
либо сидели за уроками и гаджетами. Теперь в доме всегда пахло
вкусностями, папа играл с детьми в домино и шахматы. Так было до
тех пор, пока денег, отложенных на “черный день” и выплату ипотеки,
семье хватало. Да, государство выделило пособия, да, выплаты по
ипотеке можно было приостановить. Но, что дальше?
Выход из карантина тоже мало чем порадовал. Нет работы, нет денег…
Эта неизвестность пугала, супруги стали раздражаться и ссориться…

Совет №1
Не обвинять друг друга! Все, что случилось —не ваша вина и
не вина вашего партнера. Старайтесь держать себя в руках, не
срывайтесь всякий раз, тем более, когда рядом дети. Самое время
остановиться, осмотреться. Навести порядок в мыслях и делах. В
кризисной ситуации необходимо сохранять терпение, положительный
настрой, трезвость рассуждений: размышляйте, стройте планы,
обговаривайте все до мельчайших деталей. Вы вместе, а значит, вы
– команда! Станьте опорой друг другу, а также поддерживайте своих
близких!

Совет №2
Ничто так не объединяет людей, как совместные занятия!
Займитесь мелким ремонтом в доме: почините кран, подтяните
разболтавшиеся крепления мебели, уберитесь на балконе,
отсортируйте старые вещи, займитесь каким-нибудь хэнд-мейдом.
Эти, казалось бы, рутинные занятия не только успокаивают, но еще
и экономят ваши расходы (к этому мы вернемся ниже). Кроме этого,
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есть масса бесплатных роликов по обучению: изучению языков,
перетяжке мебели, выращиванию экзотических цветов, да мало
ли чего еще. В конце концов, научитесь сами стричь своих детей.

Совет №3
Оптимизируйте траты и откажитесь на время кризиса
от ненужных расходов. В первую очередь – это поход в
магазин за продуктами. Каждый раз лучше составлять список
необходимых покупок и строго ему следовать.
Вернемся к Совету № 2: мы перебрали свой скарб и обнаружили
дома массу ненужных вещей. Смело даем объявление на сайты
продаж: возможно, кто-то уже давно мечтает купить такую
же статуэтку девушки с веслом, пылящуюся в вашем комоде.
Человеку – радость, а вам - доход..

Совет №4
Знания и навыки. Учитесь новому. Приобретайте навыки. И
вновь возвращаемся к Совету № 2 – вы обрели кое-какие навыки,
сидя дома. Самое время начать их воплощать! Не бойтесь
применить на практике любое умение и извлечь из этого доход.
Вы же поняли, что не боги горшки обжигают. Дайте объявление
на сантехнические услуги, вы теперь умеете отлично заменить
стакан в смесителе и поменять шланги.
Некоторые “очумелые ручки” навязали-нашили кучу интересных
вещей, так начните их реализовывать. Мы научились хорошо
готовить (еще один плюс карантина) – подумайте о кейтеринговых
услугах. И еще, вы же почти стали стилистом по прическам,
помните?

Совет №5
Постарайтесь найти дополнительную подработку. Если
у вас есть работа, но работодатель вынужден был сократить
вам зарплату, лучше ее не менять, а найти подработку, нежели
отказываться от стабильного заработка. Всем сейчас не просто,
а ваш работодатель, возможно, нуждается в вас больше, чем вы в
нем. И это тоже нужно ценить. Последние события показали, что
только когда мы вместе – мы сила!
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Совет №6
Покупка-продажа жилья. Если вы до кризиса хотели
расширить свою жилплощадь, продав квартиру, сейчас от этой
мысли на время стоит отказаться. Тем более не стоит продавать
квартиру, чтобы решить свои финансовые проблемы. Молодым
семьям можно переехать к родителям, а свое жилье сдавать.
Независимо от возраста можно на лето снять недорого дачный
домик и посадить огурцы-помидоры-картошечку-зелень. Это
сэкономит бюджет, укрепит здоровье всей семьи, а свое жилье
вы сможете сдавать в аренду и, к примеру, выплачивать кредит.

Совет №7
Постарайтесь создать небольшой финансовый резерв.
Сумму определяет каждый сам, исходя из состава семьи или
других факторов. Разумная его величина равна приблизительной
сумме полугодовых расходов.
Например, если расходы составляют 80 тысяч тенге в месяц,
то размер финрезерва должен составлять 480-500 тысяч тенге.
В случае наличия ипотеки или кредита, финансовые гуру советуют
изучить условия рефинансирования и реструктуризации – они
пользуются большой популярностью на фоне кризиса.
Если же, напротив, имеются лишние деньги, в условиях
кризиса банковские депозиты являются наименее рискованным
вложением, более того, ставки по некоторым из них растут, а
учитывая, что они застрахованы - риск сведен к минимуму.

Совет №8
Помните, что любой кризис заканчивается. Придет время,
когда мы будем вспоминать об этом с гордостью: ведь мы достойно
пережили трудные времена и вышли из них победителями. Главное и
важное правило – оставаться людьми, заботиться о своих близких –
это лучшее вложение, все, кому вы помогли в это непростое время,
запомнят вашу доброту на всю жизнь!
А кризис, как известно – двигатель прогресса. Поверьте в свои силы,
для многих из нас это время станет трамплином для старта в лучшую
жизнь. Поблагодарите себя. Мы – молодцы!
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АҚСУ-ЖАБАҒЫЛЫ –
ШИПАЛЫ ТАУ
АУАСЫНЫҢ ӨЛКЕСІ

мен Жабағылы өзендерін,
олардың барлық ағаш және тал-шілік егістерін, шөп
жамылғылары мен осы қорықты мекендейтін жан-жануарлар әлемін қол тимеген табиғи қалпында сақтап қалу мақсатында” құрылғаны атап көрсетілген.
Осылайша Орта Азия мен
Қазақстандағы ең алғашқы
және ескі қорық АқсуЖабағылы құрылды.
Бұл қорықта бізді
қалдыратын не бар?

Орта ғасырларда Шыңғысхан өзендерді, көлдерді және тауларды
бүлдіруге тыйым салды. Ағын суларды лайлап, ластағаны үшін бұзақылар
өлім жазасына кесілді. Сондықтан
тау суының таза қасиетін құрметтеп,
оның қол сұғылмаған сұлулығын
сақтауға тырысу керек.
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Біздің гуманистік дәуірімізде мұндай
ережелердің енгізілуі тіпті де мүмкін
емес, бірақ дәл осы қағида Қазақ
АКСР-ы Халық Комиссарларының
Кеңесін 1926 жылы 14 шілдеде АқсуЖабағылы қорығын ұйымдастыруға
шабыттандырды. Қаулыда қорықтың
“Табиғат ескерткіші ретінде Ақсу

таң

Біріншіден, аумағы. Қорықтың аумағы кең-байтақ
– бастапқыда 30 000 га
болған, ал қазір тәуелсіздік
алғаннан бері 131 934,3 га.
Жағрапиялық және заңды
тұрғыдан қорық Қырғызстан және Өзбекстан мемлекеттерімен шекаралас,
Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас, Төле би,
Бәйдібек аудандарын және
Жамбыл облысының Жуалы ауданын қамтиды. Мұнда біз теңіз деңгейінен
биіктігі 4238 метр болатын “Сайрам”
таулары мен шыңын көре аламыз,
оны халық арасында “Ақ түйе өлген”
деп атап кеткен, себебі тау бір
қарағанда жансыз жатқан ақ түйеге
ұқсайды. Ақ түйеге ұқсауы да бекер
емес, өйткені қорықтың орталық

бөлігінен биік, мұзды Бұғылы төр
шыңы (теңіз деңгейінен 3926 м. биік)
ерекшеленеді. Бұғылы төр аты айтып
тұрғандай
Ақсу және Жабағылы
деп аталатын өзендерімен бай. Бұл
өзендер батыс бағытта, Арыс өзеніне
құлай ағады. Ақсу – 120 шақырымға
созылатын ең ірі және ең ұзын өзен.
Ақсу өзенінің түсі өзгеріп тұрады.
Көктемде ол көгілдір-ашық көк, ал
жазда оның асау ағындары сүттей
ақ болып құбылады. Кіші және Үлкен
Ақсу аумағында сұлулығы жағынан
ғажайып Ақсу шатқалы түзілді, оның
тереңдігі 500 м, шатқалдың жоғарғы
шеттерінің арасындағы қашықтық
– 700-800 м. Жабағылы өзені Ақсу
өзенінен екі есе қысқа және жіңішке.
Ондағы су сары түске, кейде қызыл
түске боялуы мүмкін, себебі өзенде
саз қоспасы бар. Өзендердің
пайда болу көздері – мұздықтар.
Мұздықтардың саны – 114, ең ірілері
– Бұғылы төр және Шұңғылдық.
Көлдердің зүмірет тастан жасалған
әшекейдей тізбегі қорықтың барлық
таулы аумағы арқылы созылған. 27 көл
3000-нан 3500 м-ге дейінгі биіктікте,
яғни үнемі қар басып жататын жерде
орналасқан. Қорықтың флорасы
өте бай және алуан түрлі: жаңа
мәліметтер бойынша 1737 түрге ие,
оның ішінде 235 саңырауқұлақ түрі,
64 қынаның түрі, 63 балдырлар мен
мүк тәрізді және 1312 жоғары сатыдағы өсімдіктер түрі бар. Емдік қасиеті
бар 200 түрлі дәрілік өсімдіктер де бар.
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ді түрде шетелге экспортталады. Оның
басты ерекшелігі 12-15 см болатын
жапырақшаларының ұзындығында.
Балық фаунасы 7 түрден тұрады,
олардың ішіндегі ең кең тарағаны –
кәдімгі маринка (Schizothorax intermedius) және жалаңаш осман (Diptychus
dybowskii), оларды бұл қорықта жиі
кездестіруге болады.
Қосмекенділер
туралы
айтатын
болсақ, бұл жерде 11 түрлі рептилия,
3 түрлі амфибия бар. Бұл осы
топтардың өңірлік фаунасының 70%,
3 түрі Қазақстанның Қызыл кітабына
енгізілген. Сирек кездесетін сары
бауыр кесіртке – сары жыланның
азайып бара жатқаны сарапшыларды
қатты алаңдатады.
Қазақстанның Қызыл кітабында сирек
кездесетін және жойылып бара жатқан сүтқоректілердің 10 түрі бар,
олардың ішінде 3 түрі ерекше назар
аудартады, олар сонымен қатар
Қазақстанның басты белгілері болып табылады:
ХТҚО
(IUCN)
жойылып кету қаупі
төнген жануарлар
түрлерінің тізіміне
енгізілген қар
барысы,
Мензбир
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суырының
эндемиялық
батысТяньшань түрі және қазіргі уақытта
жойылып бара жатқан арқардың
эндемиялық түрі.
Мұнда тұяқтылардан арқар, тау
ешкісі, елік, марал және қабан,
жыртқыш сүтқоректілерден аю, борсық, тас сусары, аққұлақ және ақкіс,
ал кеміргіштер мен қоян тәрізділерден ұзын құйрықты суыр, жайра,
құмқоян және ондатра бар.
Аксу-Жабағылы – бұл қазақстандық
бүлінбеген табиғи күш пен тазалықты
әркім сезіне алатын тамаша жұмақ
жасырынған өзендердің ғажайып
тоғысы. Ол таудың таза ауасы, сыңғырлап аққан өзендер, терең көлдер
мен қар барысының ақырын алған
тынысы. Яғни, ұмытылмас әсер,
қайталанбас эмоция. Бір рет сүңгісеңіз
жетіп жатыр, ет-жүрегіңді елітіп әкететін әдеміліктің шипалы күші сізді жан
рақатына түсіреді. Ал қорықтың негізін
қалаушылардың Шыңғыс ханға деген
құрметі табиғатты біздің балаларымыз,
болашақ ұрпағымыз үшін адам қолы
тимеген,
өркениетпен
өзгеріске
ұшырамаған, табиғи қазынасы мен
сыйы сақталған таза күйінде сақтап
қалуға мүмкіндік туғызды.
Ақсу-Жабағылы қорығы – Қазақстан
фаунасы мен флорасына, табиғат
пен
адам
бір-бірімен
керемет
үйлесімділікте болған өткен шаққа
ашылған терезе.
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3.

4.

5.

6.

Міндетті зейнетақы жарналары
салымшыларының, өздері үшін
міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналары
аударылған
жеке
тұлғалардың, бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы
қорынан
алушылардың:
1. өздерінің зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат
алуға;
2. бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
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Права и обязанности
вкладчиков,
физических лиц, за которых
внесены обязательные
пенсионные взносы,
перечислены обязательные
профессиональные
пенсионные взносы, и агентов.

ПРАВА

ҚҰҚЫҚТАР

Салымшылардың,
пайдасына міндетті
зейнетақы жарналары
енгізілген, міндетті кәсіптік
зейнетақы жарналары
аударылған жеке тұлғалардың
және агенттердің құқықтары
мен міндеттері.

Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за
которых перечислены обязательные
профессиональные
пенсионные
взносы, получатели из единого
накопительного пенсионного фонда
имеют право:
1. получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;
2. обжаловать в судебном порядке

7.

қорының шешіміне, әрекетіне
(әрекетсіздігіне) сот тәртібімен
шағымдануға;
зейнетақы төлемдерін жүзеге
асыру кезіндегі Қазақстан Республикасының
заңнамасында
белгіленген тәртіппен бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорынан
зейнетақы төлемдерін алуға;
өздерінің зейнетақы жинақтарын
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес мұраға қалдыруға;
өздерінің зейнетақы жинақтары
есебінен сақтандыру ұйымымен
зейнетақы
аннуитеті
шартын
жасауға;
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорымен және (немесе) ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорымен
ерікті
зейнетақы
жарналары
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасауға;
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес өзге де
құқықтарды
жүзеге
асыруға
құқығы бар.

Міндетті зейнетақы жарналарын
төлеу жөніндегі құқықтық қатынастарға қатысуға:
1. салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғалармен жасалған,
нысанасы жұмыстарды орындау
(қызметтерді
көрсету)
болып
табылатын азаматтық-құқықтық
сипаттағы
шарттар
бойынша
кірістер алатын;

3.

4.

5.

6.

7.

решения, действия (бездействие)
единого накопительного пенсионного фонда;
получать пенсионные выплаты из
единого накопительного пенсионного фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан на момент осуществления пенсионных выплат;
завещать
свои
пенсионные
накопления в соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан;
заключать договор пенсионного
аннуитета со страховой организацией за счет своих пенсионных
накоплений;
заключать договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с
единым накопительным пенсионным фондом и (или) добровольным накопительным пенсионным
фондом;
осуществлять иные права согласно законодательству Республики
Казахстан.

Участвовать в правоотношениях по
уплате обязательных пенсионных
взносов вправе граждане Республики Казахстан:
1. получающие доходы по договорам
гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание
услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися
налоговыми агентами;
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Республикасындағы
халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінде, шет мемлекеттердің
Қазақстан Республикасында аккредиттелген
дипломатиялық
өкілдіктерінде және консулдық
мекемелерінде жұмыс істейтін;
3. Қазақстан Республикасынан тыс
жерлерде жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының азаматтары
құқылы.

МІНДЕТТЕРІ

Агенттердің Мемлекеттік корпорациядан қызметкердің жеке зейнетақы шотының бар екендігі туралы растаманы Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындайтын тәртіппен алуға
құқығы бар.
Міндетті зейнетақы жарналары салымшылары, өздері үшін міндетті кәсіптік
зейнетақы жарналары аударылған жеке
тұлғалар және бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорынан алушылар:
1. бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының міндеттемелерін орындауға әсер ететін өзгерістер
болған күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген
тәртіппен бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорына осындай барлық өзгерістер туралы хабарлауға;
2. “Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы”
Қазақстан
Республикасы
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2. работающие в представительствах международных организаций
в Республике Казахстан, дипломатических представительствах и
консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан;
3. работающие за пределами Республики Казахстан.

ОБЯЗАННОСТИ

2. Қазақстан

E-LEARNING

Агенты имеют право получать из
Государственной корпорации подтверждение о наличии у работника
индивидуального пенсионного счета
в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за
которых уплачены обязательные
профессиональные
пенсионные
взносы, и получатели пенсионных
выплат из единого накопительного
пенсионного фонда обязаны:
1. в порядке, установленном Правительством
Республики
Казахстан, сообщать в единый накопительный пенсионный фонд обо
всех изменениях, влияющих на
выполнение обязательств единого накопительного пенсионного
фонда, в течение десяти календарных дней с даты таких
изменений;
2. заключать договор пенсионного
аннуитета в случаях, предусмот-

заңының (бұдан әрі – Заң) 32-бабы
1-тармағының 1) тармақшасында
көзделген жағдайларда зейнетақы
аннуитеті шартын жасауға;
Қазақстан Республикасының зей3. нетақымен қамсыздандыру туралы
заңнамасына сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.
“Салық және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер туралы”
Қазақстан Республикасы Кодексінің
(Салық кодексі) 774-бабына сәйкес
бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер
болып табылатын жеке тұлғаларды
қоспағанда, агенттер:
1. міндетті зейнетақы жарналарын,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын уақытылы есептеуге,
ұстап қалуға (есепке жазуға) және
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорына төлеуге;
2. өздерінің пайдасына міндетті
зейнетақы жарналары, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары
бойынша
берешек
өндіріп
алынатын
жеке
тұлғалардың
тізімдерін
Заңның
28-бабы
4-1
тармағында
белгіленген
мерзімдерде мемлекеттік кіріс
органдарына ұсынуға міндетті.

ренных подпунктом 1) пункта 1
статьи 32 Закона Республики
Казахстан “О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан”
(далее – Закон);
3. выполнять иные обязательства
в соответствии с законодательством Республики Казахстан
о пенсионном обеспечении.
Агенты, за исключением физических
лиц, являющихся плательщиками
единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса
Республики Казахстан “О налогах и
других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс), обязаны:
1. своевременно исчислять, удерживать (начислять) и уплачивать
обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы в единый
накопительный пенсионный фонд;
2. представлять в органы государственных доходов списки физических лиц, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам,
обязательным
профессиональным пенсионным взносам, в сроки, установленные пунктом 4-1
статьи 28 Закона.
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ҚАРИЯ ШАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!
ДАРИЯ БАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!
КОПИТЕ НА СТАРОСТЬ!
КОПИТЕ НА РАДОСТЬ!
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