
Қаржыны ұйымдастыру және басқару. 

Еңбек ресурстарын басқару және 

еңбекақы есебі. 
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Еңбек ресурстары - бұл жұмыс істейтін

немесе жұмыс іздейтін еңбекке жарамды

жас шамасындағы тұрғындар.

Қазақстанда заң бойынша ерлер үшін

еңбекке жарамды жас -16-63 жасқа

дейін, ал әйелдер үшін - 16-59,5 жасқа

(2020 жылдың 1 қаңтарынан

бастап әйелдердің зейнет жасы 59,5 жас

қа дейін ұлғайды) дейін есептелінеді.

Еңбек ресурстары
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Еңбек ресурстарын басқару

стратегиясының қызметтері:

• қызметкерлерді іріктеу;

• біліктілікті бағалау;

• сыйақы немесе еңбекақы;

• кадрларды дамыту.

Еңбек ресурстары
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1С: Бухгалтерия жүйесінде кадрлар туралы

ақпарат құжаттар көмегімен енгізіледі:

Кадрлар есебі → Жұмысқа қабылдау.

Егер жеке тұлға бірнеше ұйымда жұмыс

істейтін болса, Кәсіпорын → Есепке алу

саясаты → Тұлға бойынша есепке алу

көмегімен рұқсат етіледі. (Поддержка

внутренного совместительства).

Кадрлар есебі
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«1С: Бухгалтерия» жүйесінің «Кадрлар есебі»

ішкі жүйесі мынадай есептерді шешеді:

1. Жұмысқа қабылдау бұйрығы және басқа

лауазымға көшіру (тағайындау);

2. Жалақы мөлшерін өзгерту;

3. Жұмыстан шығару;

4. Есептілік (Т-2 формасы бойынша

қызметкерлердің жеке карточкалары,

қызметкерлер бойынша есеп беру) құрамына

кіретін кадрлар қозғалысын есепке алу.
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Ұйымның физикалық тұлғалары
жөнінде ақпаратты сақтау –

қабылданған және жұмыстан
шыққандар

«Физикалық тұлғалар» анықтамалығы

Кадрларды есепке алу
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Кадрлар бойынша есептілік
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Еңбекақы–бұл еңбек ресурсына оның еңбегі үшін

сапасына, санына және шығарған қажетті өнім көлеміне

сәйкес берілетің төлем.

Еңбекақы екіге бөлінеді:

•негізгі;

•қосымша;

Негізгі - бұл қызметкерлерге нақты жұмыспен өтеген

уақыты үшін, орындаған жұмыстары мен өнеркәсіптік

өнімдерінің саны мен сапасы үшін белгіленген еңбекақы.

Қосымша – бұл ҚР заңдарына сәйкес қызметкердің

кәсіпорында демалыс уақытындағы жұмысы үшін

есептелген еңбекақы.

Еңбекақы
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«1С: Бухгалтерия» жүйесінің «Еңбекақы есебі» ішкі

жүйесі мынадай есептерді шешеді:

1. Еңбекақыны есептеу;

2. Салықты, салымдарды (взнос) есептеу (жеке

табыс салығы (ЖТС), зейнетақы қоры (ЗҚ)

салымы, әлеуметтік салық (ӘС), әлеуметтік

есептілік (ӘЕ), міндетті әлеуметтік медициналық

сақтандыру салымы (МӘМСС)).

3. Еңбекақыны төлеу және еңбекақы бойынша

есептілік.



23.05.2021 Слайд 10

Төлеуші Кезең Мөлшерлемесі

Жұмыс  берушілердің

аударымдары

01.07.2017ж. бастап 1 %

01.01.2018ж. бастап 1,5%

01.01.2020ж. бастап 2%

01.01.2022ж. бастап 3%

Міндетті  әлеуметтік медициналық 

сақтандыру аударымы мөлшерлемесінің 

өзгерісі:

Мына формуламен есептеледі:

МӘМСА=Жалақы*2%  (жұмыс беруші)  

МӘМСС=Жалақы*1% (қызметкер)
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Мысал1: Б.Оспанов 8 күн жұмысқа келмеді (14/22). Жұмысқа келген күндерін

есепке ала отырып, еңбекақыны есептеу. Жалақы мөлшері – 150 000 теңге.

Шешуі: Жұмысқакелген күндерін есептесек:

150 000 * (14/22) = 95454,54 тг

Зейнетақы қорына аударатын салымды есептейміз (10%):

95454,54 * 0,1 = 9545,45 тг

Жеке табыс салығын (10%) есептейміз: 

(95454,54 – 9545,45 – 42500) * 0,1 = 4340,91 тг

Міндетті  әлеуметтік медициналық сақтандыру салымын есептейміз:

95454,54 * 0,01 = 954,54 тг

Еңбекақыны есептейміз: 

95454,54 – 9545,45 – 4340,91-954,54 = 80613,64тг

Әлеуметтік салықты және есептілікті есептейміз: 

ӘЕ = (Е – ЗҚ) * 3,5% ;    ӘС = (Е – ЗҚ-МӘМСС)*9,5%-ӘЕ

ӘЕ = (95454,54 – 9545,45) * 0,035= 3006,82тг

ӘС =(95454,54 – 9545,45-954,45)*0,095-3006,82=5063,87 тг

Міндетті  әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымын есептейміз:

95454,54 * 0,02 = 1909,08 тг

Еңбекақыны  есептеу
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Еңбекақыны есептеу төмендегі ретпен орындалады:

1. Еңбекақыны есептеудің жаңа құжаты құрылады және 

«Құжатты құру күні», «Есептілік айы», «Ұйым», «Бөлім» 

реквизиттері көрсетіледі;

2. Қызметкерлер (жұмыскерлер) тізімі  «Автотолтыру» 

батырмасының көмегімен толтырылады;

3. «Есептеу» батырмасы көмегімен есептеу жүргізіледі.

Маңызды!!! Өндірістік күнтізбені міндетті түрде өзгерту

керек. Жұмыс күндер санын міндетті түрде көрсету

керек.

Еңбекақыны  есептеу



23.05.2021

Еңбекақыны  есептеу
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Жеке табыс салығы, зейнетақы қоры  салымы
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Еңбекақы төлемі
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Есеп беру



Мысалы: Компанияда А.Оспанов 2015 жылдың ақпан

айынан жұмыс істейді, оның жалақысы – 90000 тг.

Кезекті еңбек демалысына 2018 жылдың 12

маусымынан 25 маусымына дейін (13 күн) шығады.

Жарамсыздық парағы – 21.11.2017ж – 25.11.2017ж.

Еңбекақы сақталмайтын демалыс – 13.02.2018ж –

19.02.2018ж.

Есептеу кезеңі – 2017 жылдың маусымынан 2018

жылдың маусымына дейін. Демалыс ақысын есептеу

керек.



Айы Жұмыс күнінің саны Жалақысы

Маусым, 2017 21/21 90000

Шілде, 2017 22/22 90000

Тамыз, 2017 21/21 90000

Қыркүйек, 2017 21/21 90000

Қазан, 2017 23/23 90000

Қараша, 2017 15/22 90000

Желтоқсан, 2017 20/20 90000

Қаңтар, 2018 19/19 90000

Ақпан, 2018 15/20 90000

Наурыз, 2018 18/18 90000

Сәуір, 2018 22/22 90000

Мамыр, 2018 22/22 90000



Қараша айы: 90000*15/22=61363. 63 тг.

Ақпан айы: 90000*15/20=67500 тг.

Бір жылдық еңбекақысы:

90000*10+61363, 63+67500=1 028  863,63 тг.

Бір күндік еңбекақысы:

1 028 863,63 /239=4304,86 тг.

13 күндік демалыс ақысы:

4304,86*13=55963,26 тг.

Қолына тиетін  демалыс ақысы?

(Өзіңіз есептеңіз)


