
 

 

 

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зейнетақымен 

қамсыздандыру мәселелері бойынша 01.01.2016 жылы қолданысқа енгізілетін 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы        

 

 

 «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Заң) 73-бабының 10-тармағына 

мынадай мазмұнда енгізілген толықтырулар 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енгізіледі: 

 «Егер пайдасына ерікті кәсіптік зейнетақы жарналары енгізілген 

тұлғалар кәсіптері өндірістердің, жұмыстардың, пайдасына мiндеттi кәсiптiк 

зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттер меншікті қаражаты есебiнен 

мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарын төлеуді жүзеге асыратын, еңбек жағдайлары 

зиянды (ерекше зиянды) жұмыстармен айналысатын қызметкерлер кәсіптерінің 

тізбесіне кіретін қызметкерлер болған жағдайда «2014 жылғы 1 қаңтарға дейін ерікті 

кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтары міндетті 

кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарына аударылады.   

Барлық басқа жағдайларда 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін ерікті кәсіптік зейнетақы 

жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтары ерікті зейнетақы 

жарналарына аударылады.»  

Заңға енгізілген толықтыруларды іске асыру мақсатында Қор 2016 жылғы 1 

қаңтардан бастап салымшылардың (алушылардың) ерікті кәсіптік зейнетақы 

жарналары (бұдан әрі – ЕКЗЖ) есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарын 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МКЗЖ)  есебінен зейнетақы 

жинақтарына мынадай тәсілмен аударады:       

1) Салымшыда (алушыда) ЕКЗЖ есепке алу бойынша, сол секілді МКЗЖ 

есепке алу бойынша ашылған жеке зейнетақы шоты (бұдан әрі – ЖЗШ) болған 

жағдайда Қор ЕКЗЖ есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарын МКЗЖ есепке алу 

бойынша ЖЗШ-ға аударады;   

2) Салымшыда (алушыда) МКЗЖ есепке алу бойынша ЖЗШ болмаған 

жағдайда ЕКЗЖ есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтары Қор ашқан ЕЗЖ есепке 

алу бойынша ЖЗШ-ға автоматты түзімде аударылады.       

 Салымшылардың (алушылардың) ЕКЗЖ есебінен қалыптасқан зейнетақы 

жинақтарын МКЗЖ/ЕЗЖ есебінен зейнетақы жарналарына аудару рәсімін 

аяқтағаннан кейін Қор салымшыларға (алушыларға) аударымның жүзеге 

асырылғаны туралы хабарлама жібереді.    

 

  

 

  

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300001562#z5


 

 

 

О внесении изменений и дополнений в некоторые  законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения, которые 

вводятся в действие с 01.01.2016 года 

 

 

 

 

С 01.01.2016 года вводятся в действие дополнения, внесенные в п.10 статьи 73 

Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон), следующего содержания: 

«Пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных                      

профессиональных пенсионных взносов до 1 января 2014 года, переводятся в 

пенсионные накопления за счет обязательных профессиональных пенсионных 

взносов в случае, если лица, в пользу которых были внесены добровольные 

профессиональные пенсионные взносы, являются работниками профессий, 

входящих в перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах 

с вредными (особо вредными) условиями труда, в пользу которых агентами по 

уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных 

средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы.  

Во всех иных случаях пенсионные накопления, сформированные за счет 

добровольных профессиональных пенсионных взносов до 1 января 2014 года, 

переводятся в добровольные пенсионные взносы». 

С целью реализации внесенных в Закон дополнений, с 01.01.2016 года 

Фондом будут осуществлены процедуры перевода пенсионных накоплений 

вкладчиков (получателей), сформированных за счет добровольных 

профессиональных пенсионных взносов                   (далее – ДППВ) в пенсионные 

накопления за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – 

ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (далее – ДПВ) следующим  образом: 

1) в случае, наличия у вкладчика (получателя) открытого индивидуального 

пенсионного счета (далее – ИПС), как по учету ДППВ, так и по учету ОППВ, 

перевод пенсионных накоплений,  сформированных за счет  ДППВ, 

осуществляется Фондом на ИПС по учету ОППВ; 

2) в случае, отсутствия у вкладчика (получателя) ИПС по учету ОППВ, 

перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет ДППВ, осуществляется 

на открытый Фондом ИПС по учету ДПВ, в автоматическом режиме. 

 По завершению процедуры перевода пенсионных накоплений вкладчиков 

(получателей), сформированных за счет ДППВ в пенсионные накопления за счет 

ОППВ/ДПВ Фондом будут направлены Уведомления вкладчикам (получателям) об 

осуществленном переводе. 
  

 

 


