
О внесении изменений в приказ 

Министра финансов  Республики 

Казахстан от 28 сентября 2020 года № 

927 «Об утверждении Правил 

маркировки и прослеживаемости 

табачных изделий» 

«Темекі өнімдерін таңбалау және қадағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 28 қыркүектегі № 927 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы     БҰЙЫРАМЫН: 1. «Темекі өнімдерін таңбалау және қадағалау қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 28 қыркүйектегі 

№ 927 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21302 

болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін: Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Темекі 

өнімдерін таңбалау және қадағалау қағидаларында: 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«8. Бөлшек сауданы жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын талаптар: 1) ЭЦҚ болуы; 2) ЭЦҚ 

қойылған, оның ішінде ТТҚ АЖ жеке кабинеті арқылы ТТҚ АЖ-да таңбаланған темекі өнімдерін 

айналымы және (немесе) айналымнан шығару туралы мәліметтерді қалыптастыру және беру 

мүмкіндігі бар БАК (бұл талап міндетті емес); 3) бұйрыққа сәйкес тіркелген, деректерді тіркеу 

және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының болуы (бұл талап міндетті 

емес); 4) бақылау-касса машинасымен қосылған темекі өнімдерінің сәйкестендіру құралдарын 

сканерлеу және тану құралдарының болуы (бұл талап міндетті емес); 5) әрбір өткізілген бірлік 

бойынша бақылау-касса техникасын пайдалана отырып, таңбаланған темекі өнімдерін 

айналымнан шығару туралы мәліметтерді беру бойынша Азаматтық кодекстің 22, 23 және 24-

тарауларына сәйкес фискалдық деректер операторымен жасалған шарттың болуы (бұл талап 

міндетті емес).»; 11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «11. Таңбаланған темекі 

өнімдерін бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған күннен бастап темекі 

өнімдерін бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын айналымға қатысушылар: 1) темекі 

өнімдерін бөлшек саудада өткізумен байланысты қызметті жүзеге асыру қажеттілігі туындаған 

күннен бастап ТТҚ АЖ-да өзін тіркеуді жүзеге асырады; 2) ТТҚ АЖ-да тіркелген күннен бастап 

күнтізбелік 21 (жиырма бір) күн ішінде Оператордың интернет-ресурсында жарияланған 

электрондық өзара іс-қимыл интерфейсіне қойылатын талаптарға сәйкес ТТҚ АЖ-мен 

ақпараттық өзара іс-қимылға БАК-нің (болған кезде) дайын болуын қамтамасыз етеді; 

3) көрсетілген қаражат болған жағдайда ТТҚ АЖ-да тіркелген күннен бастап күнтізбелік 21 

(жиырма бір) күн ішінде DataMatrix екі өлшемді кодын оқу мүмкіндігіне сәйкестендіру 

құралдарын сканерлеу және тану құралдарын тексеруді жүргізеді; 4) осы Қағидаларда 

көзделген талаптарға сәйкес осы Қағидалардың 57-тармағында көрсетілгеннен өзгеше 



себептер бойынша темекі өнімдерін айналымнан шығару туралы мәліметтерді ТТҚ АЖ-ға 

енгізеді.»; 48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «48. Темекі өнімдерін алушы 

Қабылдау/беру актісі тіркелген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қабылдау/беру актісін 

растайды немесе қабылдамайды.»; 55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «55. Темекі 

бұйымдарын бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын айналымға қатысушы оларды 

айналымнан шығаруды оларды ТТҚ АЖ-да қабылдау туралы мәліметтер мынадай: 

1) сатылатын өнімнің қаптамасына салынған сәйкестендіру құралын өзінде орнатылған 

бақылау-касса машинасымен ұштасатын техникалық құралдармен сканерлеу және тану. 2) осы 

Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша темекі өнімдерін айналымнан шығару 

туралы ақпаратты өткізу (сату) күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмейтін 

мерзімде ТТҚ АЖ-ға ұсыну тәсілдердің бірімен расталған жағдайда ғана жүзеге асырады.»; 57-

тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «57. Бөлшек саудада сату кезінде ТТҚ АЖ-да темекі 

өнімдерінің айналымынан шығару мынадай негіздердің бірі болған кезде: 1) Фискалдық 

деректер операторынан алынған, осы Қағидалардың 56-тармағында көрсетілген мәліметтер 

негізінде; 2) осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша темекі өнімдерін бөлшек 

саудада өткізуді жүзеге асыратын айналымның қатысушысы ТТҚ АЖ-ға ұсынған темекі 

өнімдерін айналымнан шығару туралы ақпараттың негізінде жүзеге асырады. Бөлшек сауда 

сатушылары келіскен және ТТҚ АЖ-да осы тармақтың 1) тармақшасында немесе 2) 

тармақшасында көрсетілген тауарларды айналымнан шығару туралы ақпарат болмаған кезде, 

ТТҚ АЖ-да темекі өнімдерін айналымнан шығару Қабылдау/беру актісі расталған күннен 

бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң автоматты түрде жүзеге асырылады.».          2. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен: 1) осы бұйрықтың Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 2) осы бұйрықтың Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын; 3) осы бұйрық 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні 

ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 

туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі 

департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған 

күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.     Лауазымы   Аты-жөні   

«Темекі өнімдерін таңбалау және қадағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 28 қыркүйектегі №927 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің  2021 жылғы «__» ______ №__ 

бұйрығының жобасына САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕ   Р/с №   Құрлымдық элементі Қолданыстағы 

редакция   Ұсынылып отырған редакция Негіздеме   1 2 3 4 5 Темекі өнімдерін таңбалау және 

қадағалау қағидалары 1 8-тармақ 8. Бөлшек сауданы жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын 

талаптар:       1) ЭЦҚ болуы;       2) ЭЦҚ қойылған, оның ішінде ТТҚ АЖ жеке кабинеті арқылы 

ТТҚ АЖ-да таңбаланған темекі өнімдерін айналымы және (немесе) айналымнан шығару 

туралы мәліметтерді қалыптастыру және беру мүмкіндігі бар БАК;         3) бұйрыққа сәйкес 

тіркелген, деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының 

болуы;       4) бақылау-касса машинасымен қосылған темекі өнімдерінің сәйкестендіру 

құралдарын сканерлеу және тану құралдарының болуы;         5) әрбір өткізілген бірлік бойынша 

бақылау-касса техникасын пайдалана отырып, таңбаланған темекі өнімдерін айналымнан 

шығару туралы мәліметтерді беру бойынша Азаматтық кодекстің 22, 23 және 24-

тарауларына сәйкес фискалдық деректер операторымен жасалған шарттыңболуын болуы. 



8. Бөлшек сауданы жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын талаптар: 1) ЭЦҚ болуы; 2) ЭЦҚ 

қойылған, оның ішінде ТТҚ АЖ жеке кабинеті арқылы ТТҚ АЖ-да таңбаланған темекі өнімдерін 

айналымы және (немесе) айналымнан шығару туралы мәліметтерді қалыптастыру және беру 

мүмкіндігі бар БАК (бұл талап міндетті емес); 3) бұйрыққа сәйкес тіркелген, деректерді тіркеу 

және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының болуы (бұл талап міндетті 

емес); 4) бақылау-касса машинасымен қосылған темекі өнімдерінің сәйкестендіру құралдарын 

сканерлеу және тану құралдарының болуы (бұл талап міндетті емес); 5) әрбір өткізілген бірлік 

бойынша бақылау-касса техникасын пайдалана отырып, таңбаланған темекі өнімдерін 

айналымнан шығару туралы мәліметтерді беру бойынша Азаматтық кодекстің 22, 23 және 24-

тарауларына сәйкес фискалдық деректер операторымен жасалған шарттың болуы (бұл талап 

міндетті емес). Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары 

А.Ә. Смайыловтың төрағалығымен өткен 2021 жылғы 16 қыркүйектегі кеңес хаттамасының 2-

тармағына сәйкес Қаржы министрлігіне «Қазақтелеком» АҚ-мен бірлесіп, тауарларды 

таңбалау мен қадағалаудың ақпараттық жүйесінде растау жолымен, тауарларды таңбалау мен 

қадағалаудың ақпараттық жүйесінде таңбалау кодын одан әрі сканерлемей, сатуға алынған 

темекі бұйымдарын бөлшек сауда сатушылары айналымнан шығара отырып, темекі өнімдерін 

таңбалауды жалғастыру тапсырылды. 2 11-тармақ 11. Таңбаланған темекі өнімдерін бөлшек 

саудада өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған күннен бастап темекі өнімдерін бөлшек 

саудада өткізуді жүзеге асыратын айналымға қатысушылар:       1) темекі өнімдерін бөлшек 

саудада өткізумен байланысты қызметті жүзеге асыру қажеттілігі туындаған күннен бастап ТТҚ 

АЖ-да өзін тіркеуді жүзеге асырады;       2) ТТҚ АЖ-да тіркелген күннен бастап күнтізбелік 21 

(жиырма бір) күн ішінде Оператордың интернет-ресурсында жарияланған электрондық өзара 

іс-қимыл интерфейсіне қойылатын талаптарға сәйкес ТТҚ АЖ-мен ақпараттық өзара іс-қимылға 

БАК-нің (болған кезде) дайын болуын қамтамасыз етеді;       3) ТТҚ АЖ-да тіркелген күннен 

бастап күнтізбелік 21 (жиырма бір) күн ішінде DataMatrix екі өлшемді кодын оқу мүмкіндігіне 

сәйкестендіру құралдарын сканерлеу және тану құралдарын тексеруді жүргізеді;       4) осы 

Қағидаларда көзделген талаптарға сәйкес осы Қағидалардың 57-тармағында көрсетілгеннен 

өзгеше себептер бойынша темекі өнімдерін айналымнан шығару туралы мәліметтерді ТТҚ АЖ-

ға енгізеді. 11. Таңбаланған темекі өнімдерін бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті жүзеге 

асырған күннен бастап темекі өнімдерін бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын айналымға 

қатысушылар: 1) темекі өнімдерін бөлшек саудада өткізумен байланысты қызметті жүзеге 

асыру қажеттілігі туындаған күннен бастап ТТҚ АЖ-да өзін тіркеуді жүзеге асырады; 2) ТТҚ АЖ-

да тіркелген күннен бастап күнтізбелік 21 (жиырма бір) күн ішінде Оператордың интернет-

ресурсында жарияланған электрондық өзара іс-қимыл интерфейсіне қойылатын талаптарға 

сәйкес ТТҚ АЖ-мен ақпараттық өзара іс-қимылға БАК-нің (болған кезде) дайын болуын 

қамтамасыз етеді; 3) көрсетілген қаражат болған жағдайда ТТҚ АЖ-да тіркелген күннен бастап 

күнтізбелік 21 (жиырма бір) күн ішінде DataMatrix екі өлшемді кодын оқу мүмкіндігіне 

сәйкестендіру құралдарын сканерлеу және тану құралдарын тексеруді жүргізеді; 4) осы 

Қағидаларда көзделген талаптарға сәйкес осы Қағидалардың 57-тармағында көрсетілгеннен 

өзгеше себептер бойынша темекі өнімдерін айналымнан шығару туралы мәліметтерді ТТҚ АЖ-

ға енгізеді.   Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары 

А.Ә. Смайыловтың төрағалығымен өткен 2021 жылғы 16 қыркүйектегі кеңес хаттамасының 2-

тармағына сәйкес Қаржы министрлігіне «Қазақтелеком» АҚ-мен бірлесіп, тауарларды 

таңбалау мен қадағалаудың ақпараттық жүйесінде растау жолымен, тауарларды таңбалау мен 

қадағалаудың ақпараттық жүйесінде таңбалау кодын одан әрі сканерлемей, сатуға алынған 



темекі бұйымдарын бөлшек сауда сатушылары айналымнан шығара отырып, темекі өнімдерін 

таңбалауды жалғастыру тапсырылды. 3 48-тармақ 48. Темекі өнімдерін қабылдауды 

айналымға қатысушы ЭЦҚ-мен қол қоятын және ТТҚ АЖ-ға берілетін тауарды нақты қабылдау 

жүзеге асырылған күннен кейінгі күннен кешіктірмей Қабылдау/беру актісі бойынша жүзеге 

асырады. 48. Темекі өнімдерін алушы Қабылдау/беру актісі тіркелген күннен бастап 5 (бес) 

жұмыс күні ішінде Қабылдау/беру актісін растайды немесе қабылдамайды.   Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары А.Ә. Смайыловтың төрағалығымен 

өткен 2021 жылғы 16 қыркүйектегі кеңес хаттамасының 2-тармағына сәйкес Қаржы 

министрлігіне «Қазақтелеком» АҚ-мен бірлесіп, тауарларды таңбалау мен қадағалаудың 

ақпараттық жүйесінде растау жолымен, тауарларды таңбалау мен қадағалаудың ақпараттық 

жүйесінде таңбалау кодын одан әрі сканерлемей, сатуға алынған темекі бұйымдарын бөлшек 

сауда сатушылары айналымнан шығара отырып, темекі өнімдерін таңбалауды жалғастыру 

тапсырылды. 4 55-тармақ 55. Темекі өнімдерін бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын 

айналымға қатысушы бұйрыққа сәйкес тіркелген, өзінде орнатылған бақылау-касса 

машинасымен ұштасқан, сатылатын өнімнің қаптамасына техникалық құралдармен басылған 

сәйкестендіру құралын сканерлеу және тану арқылы оларды айналымнан шығаруды оларды 

ТТҚ АЖ-ға қабылдағаны туралы мәліметтер расталған жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

Тауарға түсірілген сәйкестендіру құралындағы сәйкестендіру коды туралы мәліметтер 

бақылау-касса машинасы қалыптастыратын «кассалық чек» фискалдық құжатына енгізіледі 

және Фискалдық деректер операторына беріледі. 55. Темекі бұйымдарын бөлшек саудада 

өткізуді жүзеге асыратын айналымға қатысушы оларды айналымнан шығаруды оларды ТТҚ 

АЖ-да қабылдау туралы мәліметтер мынадай: 1) сатылатын өнімнің қаптамасына салынған 

сәйкестендіру құралын өзінде орнатылған бақылау-касса машинасымен ұштасатын техникалық 

құралдармен сканерлеу және тану. 2) осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

темекі өнімдерін айналымнан шығару туралы ақпаратты өткізу (сату) күнінен бастап 

күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмейтін мерзімде ТТҚ АЖ-ға ұсыну тәсілдердің бірімен 

расталған жағдайда ғана жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

бірінші орынбасары А.Ә. Смайыловтың төрағалығымен өткен 2021 жылғы 16 қыркүйектегі 

кеңес хаттамасының 2-тармағына сәйкес Қаржы министрлігіне «Қазақтелеком» АҚ-мен 

бірлесіп, тауарларды таңбалау мен қадағалаудың ақпараттық жүйесінде растау жолымен, 

тауарларды таңбалау мен қадағалаудың ақпараттық жүйесінде таңбалау кодын одан әрі 

сканерлемей, сатуға алынған темекі бұйымдарын бөлшек сауда сатушылары айналымнан 

шығара отырып, темекі өнімдерін таңбалауды жалғастыру тапсырылды. 5 57-тармақ 57. ТТҚ 

АЖ-да темекі өнімдерінің айналымнан шығару Фискалдық деректер операторынан алынған, 

осы Қағидалардың 56-тармағында көрсетілген мәліметтер негізінде бөлшек саудада сату 

кезінде жүзеге асырылады.   57. Бөлшек саудада сату кезінде ТТҚ АЖ-да темекі өнімдерінің 

айналымынан шығару мынадай негіздердің бірі болған кезде: 1) Фискалдық деректер 

операторынан алынған, осы Қағидалардың 56-тармағында көрсетілген мәліметтер негізінде; 

2) осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша темекі өнімдерін бөлшек саудада 

өткізуді жүзеге асыратын айналымның қатысушысы ТТҚ АЖ-ға ұсынған темекі өнімдерін 

айналымнан шығару туралы ақпараттың негізінде жүзеге асырады. Бөлшек сауда сатушылары 

келіскен және ТТҚ АЖ-да осы тармақтың 1) тармақшасында немесе 2) тармақшасында 

көрсетілген тауарларды айналымнан шығару туралы ақпарат болмаған кезде, ТТҚ АЖ-да 

темекі өнімдерін айналымнан шығару Қабылдау/беру актісі расталған күннен бастап 

күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң автоматты түрде жүзеге асырылады. Қазақстан 



Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары А.Ә. Смайыловтың төрағалығымен 

өткен 2021 жылғы 16 қыркүйектегі кеңес хаттамасының 2-тармағына сәйкес Қаржы 

министрлігіне «Қазақтелеком» АҚ-мен бірлесіп, тауарларды таңбалау мен қадағалаудың 

ақпараттық жүйесінде растау жолымен, тауарларды таңбалау мен қадағалаудың ақпараттық 

жүйесінде таңбалау кодын одан әрі сканерлемей, сатуға алынған темекі бұйымдарын бөлшек 

сауда сатушылары айналымнан шығара отырып, темекі өнімдерін таңбалауды жалғастыру 

тапсырылды.                                       

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 сентября 

2020 года № 927 «Об утверждении Правил маркировки и прослеживаемости табачных 

изделий»     ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 

сентября 2020 года № 927 «Об утверждении Правил маркировки и прослеживаемости 

табачных изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 21302) следующие изменения: в Правилах маркировки и 

прослеживаемости табачных изделий, утвержденных указанным приказом: пункт 8 изложить в 

следующей редакции: «8. Требования к организациям, осуществляющим розничную торговлю: 

1) наличие ЭЦП; 2) наличие ПАК, обладающего возможностью формирования и передачи 

сведений об обороте и (или) выводе из оборота маркированных табачных изделий в ИС МПТ, 

подписанных ЭЦП, в том числе посредством личного кабинета ИС МПТ (данное требование не 

является обязательным); 3) наличие контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и 

(или) передачи данных, зарегистрированную в соответствии с приказом (данное требование 

не является обязательным); 4) наличие сопряженного с контрольно-кассовой машиной 

средства сканирования и распознавания средств идентификации табачных изделий (данное 

требование не является обязательным); 5) наличие договора, заключенного с оператором 

фискальных данных в соответствии с главами 22, 23 и 24 Гражданского кодекса, по передаче 

сведений о выводе из оборота маркированных табачных изделий с использованием 

контрольно-кассовой техники по каждой реализованной единице (данное требование не 

является обязательным).»; пункт 11 изложить в следующей редакции: «11. Участники оборота, 

осуществляющие розничную реализацию табачных изделий со дня осуществления 

деятельности по розничной реализации маркированных табачных изделий: 1) осуществляют 

свою регистрацию в ИС МПТ со дня возникновения необходимости осуществления 

деятельности, связанной с розничной реализацией табачных изделий; 2) обеспечивают в 

течение 21 (двадцати одного) календарного дня со дня регистрации в ИС МПТ готовность ПАК 

(при наличии) к информационному взаимодействию с ИС МПТ в соответствие с требованиями 

к интерфейсу электронного взаимодействия, опубликованными на интернет-ресурсе 

Оператора; 3) при необходимости проводят проверку средств сканирования и распознавания 

средств идентификации на возможность считывания двумерного кода DataMatrix в течение 21 

(двадцати одного) календарного дня со дня регистрации в ИС МПТ в случае наличия указанных 

средств; 4) вносят в ИС МПТ сведения о выводе из оборота табачных изделий по причинам, 

отличным от указанных в пункте 57 настоящих Правил, в соответствии с требованиями, 

предусмотренными настоящими Правилами.»; пункт 48 изложить в следующей редакции: «48. 

Получатель табачных изделий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Акта 

приема/передачи подтверждает или отклоняет Акт приема/передачи.»; пункт 55 изложить в 

следующей редакции: «55. Участник оборота, осуществляющий розничную реализацию 

табачных изделий, осуществляет вывод их из оборота только при условии подтверждения 



сведений об их приемке в ИС МПТ одним из следующих способов: 1) сканирования и 

распознавания средства идентификации, нанесенного на упаковку продаваемой продукции, 

техническими средствами, сопряженными с установленной у него контрольно-кассовой 

машиной. 2) представления в ИС МПТ информации о выводе из оборота табачных изделий по 

форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам в срок не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней со дня реализации (продажи).»; пункт 57 изложить в следующей редакции: 

«57.  Вывод из оборота табачных изделий в ИС МПТ при розничной продаже осуществляется 

при наличии одного из следующих оснований: 1) на основании сведений, указанных в пункте 

56 настоящих Правил, полученных от Оператора фискальных данных; 2) на основании 

информации о выводе из оборота табачных изделий по форме согласно приложению 8 к 

настоящим Правилам, представленной в ИС МПТ участником оборота, осуществляющим 

розничную реализацию табачных изделий. При согласии розничных реализаторов и отсутствии 

в ИС МПТ информации о выводе товаров из оборота, указанной в подпункте 1) или подпункте 

2) настоящего пункта, вывод из оборота табачных изделий в ИС МПТ осуществляется 

автоматически по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты подтверждения Акта 

приема/передач.».          2. Комитету государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

обеспечить: 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

финансов Республики Казахстан; 3) в течение десяти рабочих дней после государственной 

регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики 

Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) 

настоящего пункта. 3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования.     Должность   ФИО 

Сравнительная таблица по приказу Министра финансов Республики Казахстан от «__» ______ 

2021 года №__ «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 

28 сентября 2020 года №927 «Об утверждении правил маркировки и прослеживаемости 

табачных изделий»     № п/п Струк- турный элемент Действующая редакция   Предлагаемая 

редакция Обоснование   1 2 3 4 5 Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий 

1 Пункт 8 8.Требования к организациям, осуществляющим розничную торговлю: 1) наличие 

ЭЦП; 2) наличие ПАК, обладающего возможностью формирования и передачи сведений об 

обороте и (или) выводе из оборота маркированных табачных изделий в ИС МПТ, подписанных 

ЭЦП, в том числе посредством личного кабинета ИС МПТ;   3) наличие контрольно-кассовой 

машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, зарегистрированную в соответствии с 

приказом;   4) наличие сопряженного с контрольно-кассовой машиной средства сканирования 

и распознавания средств идентификации табачных изделий;   5) наличие договора, 

заключенного с оператором фискальных данных в соответствии с главами 22, 23 и 24 

Гражданского кодекса, по передаче сведений о выводе из оборота маркированных табачных 

изделий с использованием контрольно-кассовой техники по каждой реализованной единице.   

8.Требования к организациям, осуществляющим розничную торговлю: 1) наличие ЭЦП; 2) ПАК, 

обладающего возможностью формирования и передачи сведений об обороте и (или) выводе 

из оборота маркированных табачных изделий в ИС МПТ, подписанных ЭЦП, в том числе 

посредством личного кабинета ИС МПТ (данное требование не является обязательным); 3) 

наличие контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, 



зарегистрированную в соответствии с приказом (данное требование не является 

обязательным); 4) наличие сопряженного с контрольно-кассовой машиной средства 

сканирования и распознавания средств идентификации табачных изделий (данное требование 

не является обязательным); 5) наличие договора, заключенного с оператором фискальных 

данных в соответствии с главами 22, 23 и 24 Гражданского кодекса, по передаче сведений о 

выводе из оборота маркированных табачных изделий с использованием контрольно-кассовой 

техники по каждой реализованной единице (данное требование не является обязательным). 

Согласно пункту 2 протокола совещания под председательством Первого заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан Смаилова А.А. от 16 сентября 2021 года 

Министерству финансов совместно АО «Казахтелеком» поручено продолжить маркировку 

табачных изделий с осуществлением прослеживаемости до розничного реализатора, выводом 

из оборота розничными реализаторами полученных к реализации табачных изделий путем 

подтверждения в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, без 

дальнейшего сканирования кода маркировки при реализации. 2 Пункт 11 11. Участники 

оборота, осуществляющие розничную реализацию табачных изделий со дня осуществления 

деятельности по розничной реализации маркированных табачных изделий: 1) осуществляют 

свою регистрацию в ИС МПТ со дня возникновения необходимости осуществления 

деятельности, связанной с розничной реализацией табачных изделий; 2) обеспечивают в 

течение 21 (двадцати одного) календарного дня со дня регистрации в ИС МПТ готовность ПАК 

(при наличии) к информационному взаимодействию с ИС МПТ в соответствие с требованиями 

к интерфейсу электронного взаимодействия, опубликованными на интернет-ресурсе 

Оператора; 3) проводят проверку средств сканирования и распознавания средств 

идентификации на возможность считывания двумерного кода DataMatrix в течение 21 

(двадцати одного) календарного дня со дня регистрации в ИС МПТ; 4) вносят в ИС МПТ 

сведения о выводе из оборота табачных изделий по причинам, отличным от указанных в 

пункте 57 настоящих Правил, в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящими 

Правилами.   11. Участники оборота, осуществляющие розничную реализацию табачных 

изделий со дня осуществления деятельности по розничной реализации маркированных 

табачных изделий: 1) осуществляют свою регистрацию в ИС МПТ со дня возникновения 

необходимости осуществления деятельности, связанной с розничной реализацией табачных 

изделий; 2) обеспечивают в течение 21 (двадцати одного) календарного дня со дня 

регистрации в ИС МПТ готовность ПАК (при наличии) к информационному взаимодействию с 

ИС МПТ в соответствие с требованиями к интерфейсу электронного взаимодействия, 

опубликованными на интернет-ресурсе Оператора; 3) проводят проверку средств 

сканирования и распознавания средств идентификации на возможность считывания 

двумерного кода DataMatrix в течение 21 (двадцати одного) календарного дня со дня 

регистрации в ИС МПТ, в случае наличия указанных средств; 4) вносят в ИС МПТ сведения о 

выводе из оборота табачных изделий по причинам, отличным от указанных в пункте 57 

настоящих Правил, в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящими 

Правилами.   Согласно пункту 2 протокола совещания под председательством Первого 

заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Смаилова А.А. от 16 сентября 2021 года 

Министерству финансов совместно АО «Казахтелеком» поручено продолжить маркировку 

табачных изделий с осуществлением прослеживаемости до розничного реализатора, выводом 

из оборота розничными реализаторами полученных к реализации табачных изделий путем 

подтверждения в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, без 



дальнейшего сканирования кода маркировки при реализации. 3 Пункт 48 48. Приемка 

табачных изделий осуществляется участником оборота по Акту приема/передачи не позднее 

дня, следующего за днем, в котором осуществлена фактическая приемка товара, который 

подписывается ЭЦП и передается в ИС МПТ. 48. Получатель табачных изделий в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты регистрации Акта приема/передачи, подтверждает или отклоняет 

Акт приема/передачи.   Согласно пункту 2 протокола совещания под председательством 

Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Смаилова А.А. от 16 сентября 

2021 года Министерству финансов совместно АО «Казахтелеком» поручено продолжить 

маркировку табачных изделий с осуществлением прослеживаемости до розничного 

реализатора, выводом из оборота розничными реализаторами полученных к реализации 

табачных изделий путем подтверждения в информационной системе маркировки и 

прослеживаемости товаров, без дальнейшего сканирования кода маркировки при реализации. 

4 Пункт 55 55. Участник оборота, осуществляющий розничную реализацию табачных изделий, 

осуществляет вывод их из оборота только при условии подтверждения сведений об их 

приемке в ИС МПТ путем сканирования и распознавания средства идентификации, 

нанесенного на упаковку продаваемой продукции, техническими средствами, сопряженными 

с установленной у него контрольно-кассовой машиной, зарегистрированной в соответствии с 

приказом. Сведения о коде идентификации, содержащемся в средстве идентификации, 

нанесенном на товар, включаются в фискальный документ «кассовый чек», формируемый 

контрольно-кассовой машиной, и передаются Оператору фискальных данных. 55. Участник 

оборота, осуществляющий розничную реализацию табачных изделий, осуществляет вывод их 

из оборота только при условии подтверждения сведений об их приемке в ИС МПТ одним из 

следующих способов: 1) сканирования и распознавания средства идентификации, нанесенного 

на упаковку продаваемой продукции, техническими средствами, сопряженными с 

установленной у него контрольно-кассовой машиной. 2) представления в ИС МПТ информации 

о выводе из оборота табачных изделий по форме согласно приложению 8 к настоящим 

Правилам в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня реализации (продажи). 

Согласно пункту 2 протокола совещания под председательством Первого заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан Смаилова А.А. от 16 сентября 2021 года 

Министерству финансов совместно АО «Казахтелеком» поручено продолжить маркировку 

табачных изделий с осуществлением прослеживаемости до розничного реализатора, выводом 

из оборота розничными реализаторами полученных к реализации табачных изделий путем 

подтверждения в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, без 

дальнейшего сканирования кода маркировки при реализации. 5 Пункт 57 57. Вывод из 

оборота табачных изделий в ИС МПТ осуществляется при розничной продаже на основании 

сведений, указанных в пункте 56 настоящих Правил, полученных от Оператора фискальных 

данных.   57. Вывод из оборота табачных изделий в ИС МПТ при розничной продаже 

осуществляется при наличии одного из следующих оснований: 1) на основании сведений, 

указанных в пункте 56 настоящих Правил, полученных от Оператора фискальных данных; 2) на 

основании информации о выводе из оборота табачных изделий по форме согласно 

приложению 8 к настоящим Правилам, представленной в ИС МПТ участником оборота, 

осуществляющим розничную реализацию табачных изделий. При согласии розничных 

реализаторов и отсутствии в ИС МПТ информации о выводе товаров из оборота, указанной в 

подпункте 1) или подпункте 2) настоящего пункта, вывод из оборота табачных изделий в ИС 

МПТ  осуществляется автоматически по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты 



подтверждения Акта приема/передач.   Согласно пункту 2 протокола совещания под 

председательством Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Смаилова 

А.А. от 16 сентября 2021 года Министерству финансов совместно АО «Казахтелеком» поручено 

продолжить маркировку табачных изделий с осуществлением прослеживаемости до 

розничного реализатора, выводом из оборота розничными реализаторами полученных к 

реализации табачных изделий путем подтверждения в информационной системе маркировки 

и прослеживаемости товаров, без дальнейшего сканирования кода маркировки при 

реализации.   


