
МІНДЕТТІ 
ӘЛЕУМЕТТІК 
МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ

ЖҰМЫСКЕРЛЕР ДЕНСАУЛЫҒЫ – 
СІЗДІҢ КАПИТАЛЫҢЫЗ!

НАҚТЫ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:
 

1) Еңбек өнімділігінің артуы

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ КЕҢЕС АЛУ:

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!!!

ҚР МӘМС ТУРАЛЫ ЗАҢЫНДА БЫЛАЙ ДЕЛІНГЕН:
Аударымдардың және (немесе) жарналардың уақытылы аударылмаған сомаларын мемлекеттік 
кіріс органдары өндіріп алады және оларды төлеуші Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
белгілеген қайта қаржыландырудың 2,5 еселенген ресми мөлшерлемесі мөлшерінде мерзімі 
өткен әр күн үшін (қорға төлеген күнді қоса алғанда) есептелген өсімпұлмен бірге қордың 
шотына аударуға тиіс.

 
 

 
 

Толық ақпарат алу үшін  
аударымдар мен (немесе) 
жарналарды есептеу, ұстап қалу 
(есебіне жазу)  және аудару 
ережесін қараңыз. 

 

 

Бірыңғай байланыс орталығы – 1434 

         fsmskz@gmail.com

                

www.facebook.com/fondosms/

#FACT: Жыл сайын 2,6 млн.аса қызметкер 
еңбекке жарамсыздық парағын рәсімдейді. 
Оның экономикаға кері әсері 370 млрд
теңгені құрап отыр.
 

2) Сақтандыру жарналарына 
    арналған салықтық шегерімдер

#FACT: ҚР Салық кодексінің 100-бабы 14-2 
тармағына сәйкес, КТС шегеру кезінде жұмыс 
берушінің ӘМСҚ-на аударымдарының 
шығыны өтеледі. 

МӘМС мәселелері бойынша халыққа кеңес беру жөніндегі 
облыстардағы Call-орталықтар:

Қазақстан бойынша:.................................8 800 0808 887 (тегін қоңырау)

Ақмола.......................................................8 8000 806 481
Алматы.......................................................8 8000 808 828
Батыс Қазақстан.........................................8 7112 240 006
Қарағанды.................................................8 7212 955 559
Қостанай....................................................8 7142 393 777
Қызылорда.................................................8 7242 400 001
Маңғыстау................................................. 8 7292 303 060
Павлодар....................................................8 7182 662 499
Солтүстік Қазақстан.....................................8 800 0808 103

Оңтүстік Қазақстан......................................8 7252 545 075
Жамбыл......................................................8 7262 555 160
Алматы қ. ...................................................8 7273 000 103

Шығыс Қазақстан .......................................8 7232 701131 
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Амбулаториялық-емханалық көмек
емханалар қызметі, оның ішінде дәрігер қабылдауы, диагностикалық және 
лабораториялық зерттеулер, емханада және үйде емдеу, жүктілік ағымын, 
созылмалы ауруларды бақылау және т.б.
Жоспарлы стационарлық көмек
емделуші сырқаттанған және оның өміріне қауіп төндірмейтін жағдайларда 
ауруханаларда емдеу 
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету
дәрігерлер рецептілері мен бекітілген дәрі-дәрмек тізімдемесі бойынша

• Жедел жәрдем және санитарлық авиация
• Әлеуметтік маңызы бар аурулар кезіндегі (онкологиялық аурулар, 
  туберкулез, қант диабеті) медициналық көмек
• Шұғыл түрде көрсетілетін медициналық көмек
• Профилактикалық егулер.
   

 
 

Барлық сақтандырылмаған азаматтар 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін емханалар қызметі  
мен дәрігерлердің рецептісі бойынша дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіледі – 
мемлекет есебінен тегін! 

ЖОСПАРЛАУ
1. Бухгалтериямен және кадрлармен жиналыс өткізу
Ұжыммен кездесу өткізу:
А) 2017 жылғы 1 шілдеден бастап төленетін төлемдер 
    туралы хабарлау
Б) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыскерлер жалақысынан 
ұсталатын сома туралы баяндау

Әр қызметкер үшін 

Медициналық сақтандыру 

қорына ай сайын жарна 

төлеу: 
           2017 жылғы 

          1 шілдеден бастап  1%,

           2018 жылғы 

           1 қаңтардан бастап  –
 1,5%,

           2020 жылғы 

           1 қаңтардан бастап –

 
2%, 

           

 2022 жылғы 

1 қаңтардан бастап  –

 

3%                          
        

2019 жылғы 1 қаңтардан 

бастап әр жұмыскердің 

жалақысынан жарналарды 

ұстап қалу және аудару – 

1% (2020 жылы – 2%).

Жұмыс жоспары
1. ЕАТҚ*-мен МӘМС* бойынша 
   шегеру жүргізу 
2. ӘМСҚ шотына келесі айдың 
25-іне дейін ақшалай қаражатты 
аудару.

        

3. «Салық органдарына» 
есептілікті дайындап, тапсыру

4. Сақтандыру жарналарын 
аудару туралы жұмыскерлерді 
 келесі айдың 15-іне дейін 
 хабардар ету
 

*Еңбекке ақы төлеу қоры
* Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру

БУХГАЛТЕРИЯҒА

ӘМСҚ-на сақтандыру жарналары келесі кірістерден 
ұсталмайды:

• Қызметтік іс-сапарлар мен жол жүрулер кезіндегі 
өтемақылардан;   

• Жұмыскерлерді жеткізу, оқу ақысын, жәрдемақы 
және өтемақы төлеу бойынша бюджет шығындарынан; 

• Еңбек демалысы кезінде берілетін сауықтыруға 
арналған жәрдемақы, медициналық қызметтер бойынша, 
баланың дүниеге келуі кезіндегі, жерлеуге арналған 
8 АЕК мөлшеріндегі төлемдерден;

   
  

• Шәкіртақылардан;

• Сақтандыру сыйақыларынан.

– МӘМС қатысушылары үшін сақтандыру негізінде қарастырылған 
қызметтер

Мемлекет кепіл беретін тегін қызметтер:

Жұмыс беруші банктер арқылы «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының 
шотына (барлық әлеуметтік аударымдар сияқты) 
121 КТС нөмірімен аударымдар жасайды.


