
Бухгалтерлік есеп шоты, олардың 

құрылымы, шоттардағы екілік 

жазба. Бухгалтерлік есепте демалыс 

ақы, іссапар шығындарын есептеу



Еңбек демалысы - бұл қызметкерді

(жұмысшыны) белгілі бір кезеңде оның

орны (қызметі) мен орта айлық жалақысын

сақтай отырып немесе әлеуметтік мақсатта

жыл сайынғы үзіліссіз демалысқа босату.

Еңбек демалысының түрлері:

1.жыл сайынғы ақылы еңбек демалыстары;

2. әлеуметтік демалыстар.



Ақылы еңбек демалысы

беріледі:

•қызметкердің демалуы үшін;

•қызметкердің шипажайларда

емделуі үшін ;

• қызметкердің жеке қажет-

тіліктеріне қарай.



Қызметкерлерге әлеуметтік

демалыстардың келесі түрлері беріледі:

• жалақысы сақталмайтын демалыс;

• оқу демалысы;

• баланың тууына байланысты, жаңа

туған баланы асырап алуына

байланысты демалыс;

• баланың үш жасына келгеніне дейін

жалақысы сақталмайтын демалыс.



Еңбек демалысын есептеу

Еңбек демалысын есептеу

үшін орташа күндік табысты

еңбек демалысы күндеріне

көбейту керек. Орташа күндік

табыс– бұл 12 айдағы табыс

сомасын нақты жұмыс күндерінің

санына бөлгенде шыққан табыс.



od dSО 

О – ақылы еңбек демалысы

Sd – орташа күндік табыс

dо – демалыс күндері ішіндегі жұмыс күндері

Еңбек демалысын есептеу



Мысалы: Қызметкер 2018 жылдың

1 қазанында 180 мың теңге

көлемінде жалақыға жұмысқа

қабылданды. Ол аптасына 40 сағат

жұмыс істейді (бес күндік). Ол бір

жыл толық жұмыс істеді және 2019

жылдың 1 қазанында 24 күндік

демалысқа шықты. Демалыс

ақысын есептеу керек.



Еңбек демалысы ақысының мөлшері былай

анықталады:

1) 12 айға есептелген жалақы: 180 000 x 12 =

2 160 000.

2) Орташа күндік жалақы : 2 160 000: 246 (12

айдағы жұмыс күндерінің жалпы саны) =

8780.

3) Демалыс ақысы мөлшері: 8780 х 18

(демалыстың 24 күнтізбелік күнінен

жұмыс күндерінің саны) = 158 048 теңге.

4) Қолға тиетін демалыс ақысын есептеу

керек?



Еңбек демалысын есептеу



Еңбек кодексінің 133-бабына сәйкес жұмыс берушіні

өз қаржысы есебінен уақытша еңбекке жарамсыздығы

бойынша әлеуметтік жәрдемақыны төлеуге міндеттейді. Ол

үшін қызметкер есептеу бөліміне еңбекке жарамсыздық

парағын, оны жоғалтып алған жағдайда - көшірмесін

ұсынуы қажет.

Еңбекке жарамсыздық бойынша әлеуметтік

жәрдемақыларды төлеуге арналған негіз денсаулық сақтау

саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіпте берілген

еңбекке жарамсыздық парақтары болып табылады.

Еңбекке жарамсыздық бойынша әлеуметтік

жәрдемақылар қызметкерлерге еңбекке жарамсыздықтың

бірінші күнінен еңбек қабілеттілігін қалпына келтіру күніне

дейін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына

сәйкес мүгедектікті анықтағанға дейін төленеді.



Еңбекке жарамсыздық парағына 

төлемді есептеу
Жәрдемақы мөлшері қызметкердің бір күндік орташа

ақысын еңбекке жарамсыз болған күндеріне көбейту арқылы есептеледі.

Қызметкердің жалақысы: 150 000 теңге

Бір жылдағы табысы: 1 800 000 теңге

Бір жылдағы жұмыс күндерінің саны (бес күндік жұмыс болған

жағдайда): 246

Қызметкер бір жыл бойы ешқандай демалыс алмаған болса, оның

бір күндік орташа ақысы: 1 800 000 теңге/246 = 7317,07 теңге

5 күнге еңбекке жарамсыздық парағын алды делік. Мысалы, 9-13 маусым

аралығында.

7 317*5 = 36 585 теңге.

Ал алты күндік жұмыс болса:

1 800 000 теңге/298 күн = 6 040 теңге

6 040 теңге*5 күн= 30 200 теңге

Тағы бір ескеретін жай, кейбір ұйымдарда бұл сомадан

міндеттелген зейнетақы жарнасы мен жеке табыс салығы шегеріледі.



Еңбекке жарамсыздық парағына

төленетін жәрдемақы 15 айлық есептік

көрсеткіш мөлшерінен аспауы тиіс

екен(2020 жылдың сәуір айындағы

жағдай бойынша, АЕК - 2 778 теңге).

Осылайша, қызметкер 10 күн немесе

одан да көп уақыт бойы еңбекке

жарамсыз болса да, оған 41 670

теңгеден көп ақша берілмейді.



Мысал. Бес күндік жұмыс аптасы бар ұйымда

қызметкерге 2020 жылдың 8 -ші қаңтарынан 10-шы

қаңтарға дейін еңбекке жарамсыздық парағы

бойынша төлемді есептеу қажет. Қызметкер ұйымда

2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап 80000 теңге

айлықпен жұмыс істейді. 2019 жылғы 5-10 сәуір

аралығында уақытша еңбекке жарамсыз болды және

2019 жылдың 3-19 желтоқсан аралығында жыл

сайынғы еңбек демалысында болды.

Есеп айырысу кезеңі 2019 жылдың 1

қаңтарынан бастап 2019 жылдың 31 желтоқсанына

дейін болды.

Еңбекке жарамсыздық парағының мерзімі - 2

жұмыс күні.



Есептеу кезеңінде еңбекақы сомасын анықтау

Орташа күндік табыс: 901 454,54 / 231 = 3902,40 теңге.



Жарамсыздық парағы бойынша төлемді 

есептеу

Орташа күндік табысты еңбекке

жарамсыздық күндерінің санына көбейту

ретінде есептеледі.

Жоғарыдағы мысалда: 3902,40 * 2 =

7804,80 теңге.

Алынған сома 15 АЕК-тен аспайды (2020

жылға 41670 теңге), демек, қызметкерге

есептеуге 7804,80 теңге беріледі.



Іссапар – еңбек құқығында жұмыс берушінің

өкімімен қызметкердің тұрақты жұмыс орнынан тыс

жерде қызмет бабындағы тапсырманы орындау үшін

белгілі бір мерзімге барып қайтуы.

Әдетте іссапар мерзімі заңнамада белгіленген

мерзімнен аспайды.

Егер қызметкер басқа жерге ұзақтау мерзімге

жіберілген болса, онда бұл уақытша ауыстыру болып

есептеледі.

Іссапардан тек дәлелді себептермен ғана бас

тартуға болады, әйтпесе ол тәртіп бұзушылық ретінде

қарастырылады



Іссапар уақытында қызметкердің жұмыс

орны мен іссапар күндеріне келетін жұмыс күндері

үшін жалақысы сақтала отырып, мынадай

шығындары өтеледі:

• іссапарда болған күнтізбелік күндері үшін, оның

ішінде жолдағы уақыты үшін тәуліктік

төлемдер;

• баратын жеріне дейінгі және кері қайтқандағы

жол жүру шығындары;

• тұрғын үй-жайды жалға алу шығындары

төленеді.

Ел ішіндегі іссапарға тәуліктік төлем 6 АЕК,

ал шетелдік іссапарға 8 АЕК төленеді.



"Қазақстан үшін Бухгалтерия 8.2" конфигурациясында

қызметкерлердің іссапарларын көрсету үшін ұйымның іссапар құжаты

қолданылады, оны Кадрлық есепке алу - Кадрлық құжаттар - Ұйымның

іссапарлары бөлімінде ашуға болады.



Қызметкерге ұйымда іссапарға қажетті

қаражатты беру үшін Банк және касса бөлімінде

құруға болатын шығыс кассалық ордер және/немесе

Төлем тапсырмасы құжаттары (Платежное

поручение (исходящее)) пайдаланылады.



Қызметкер іссапардан оралғаннан кейін

растайтын құжаттарды ұсынады, олардың негізінде

«Аванстық есеп беру» құжаты жасалады. Ол Банк

және касса - Аванстық есеп беру бөлімінде қол

жетімді.


