
Кто и сколько платит в Фонд 

медицинского страхования? 

Медициналық сақтандыру 

қорына кім қанша төлейді? 

Давайте разберемся Кәне, тексеріп көрелік 

Итак, с июля 2017 года взносы 

платят только работодатели - 1,5 
процента от дохода работника 

Сонымен, 2018-2019 жылдары 

жарнаны тек жұмыс берушілер 
аударады 

 

Жұмыскер табысының 1,5% 

Например, если вы получаете 

100 000 тысяч. Ваш работодатель 

каждый месяц переводит в Фонд 
социального медицинского 

страхования 1500 тенге за счет 

собственных средств 

Мысалы, сіз 100 000 теңге айлық 

алатын болсаңыз жұмыс беруші 

Медициналық сақтандыру 
қорына ай сайын 1500 теңге 

жарна аударады.   

Обратите внимание, что есть 

ограничения по суммам выплат. 

Төленетін сома мөлшеріне 

қатысты шектеулерге назар 

аударыңыз 

Если вы получаете больше 10 

минимальных зарплат - больше 

425 тысяч, сумма отчислений 
будет чуть больше 6300 тенге 

Егер табысыңыз 10 ең төменгі 

жалақыдан, яғни, 425 мың 

теңгеден асатын болса, аударым 
мөлшері шамамен 6300 теңгені 

құрамақ 

Что будет в 2020 году 2020 жылы қандай өзгеріс 
болады? 

Во-первых государство будет 

платить взносы за 15 категорий 
граждан. Это — дети, 

пенсионеры, в том числе 

участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, 

многодетные матери, 

неработающие беременные 
женщины, мамы в декрете, 

инвалиды и люди, ухаживающие 

за детьми-инвалидами, 
зарегистрированные 

безработные, воспитанники 

интернатов, студенты очной 
формы обучения, лица, которые 

Мемлекет 15 санатқа жататын 

азаматтар үшін жарна төлейді: 
Олар – балалар, зейнеткерлер, 

Ұлы Отан соғысының 

қатысушылары мен мүгедектері, 
көпбалалы аналар, декретте 

отырған аналар, мүгедектер мен 

мүгедек-балалардың күтушілері, 
ресми тіркелген жұмыссыздар, 

интернат тәрбиеленушілері, 

студенттер, қылмыстық-түзету 
жүйесінде және тергеу 

изоляторында отырған тұлғалар, 

жұмыссыз оралмандар.  
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находятся в изоляторах и 

заключении, неработающие 

оралманы. 
 

с 01.01.2020 – 1,4 % 

с 01.01.2021 – 1,6 % 
с 01.01.2022 – 1,7 % 

с 01.01.2023 – 1,8 % 

с 01.01.2024 – 1,9 % 
с 01.01.2025 – 2 % 

с 01.01.2026 – не менее 2 %, но 

не более 3% 
 

01.01.2020 – 1,4 % 

01.01.2021 – 1,6 % 

01.01.2022 – 1,7 % 
01.01.2023 – 1,8 % 

01.01.2024 – 1,9 % 

01.01.2025 – 2 % 
01.01.2026 – кем дегенде 2%, 

бірақ 3% аспауы тиіс 

 

Работодатели продолжат платить 

за своих сотрудников отчисления 
и начинают делать взносы за 

работников 

2 % от доходов за счет 
работодателя 

+ 1% от доходов за счет средств 

работника 

Жұмыс берушілер 

қарамағындағы қызметкерлер 
үшін жарна төлеуді тоқтатпайды. 

табыстың 2% - жұмыс берушінің 

есебінен 
+ табыстың 1% - жұмысшының 

есебінен 

 

Индивидуальные 

предприниматели за себя будут 

платить 5% от 1,4 минимальных 
заработных плат 

титрами около 3000 тенге 

Жеке кәсіпкерлер өздері үшін 1,4 

(1 бүтін оннан 4 – для диктора) 

ең төменгі жалақы көрсеткішінің 
5 пайызын аударады 

 

Шамамен 3000 теңге 

Самостоятельные плательщики 

те, кто не стоит на бирже труда и 

не имеет официальной 
регистрации, как 

предприниматель - 5% от МЗП 

 
титрами около 2000 тенге 

Еңбек биржасында тіркеуде 

тұрмаған және ресми 

тіркелмеген, жарнаны өз бетінше 
төлейтін азаматтар ең төменгі 

жалақының 5%-ын аударады 

 
шамамен 2000 тг 
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Плательщики единого 

совокупного платежа - это 

физические лица, которые 
оказывают услуги 

исключительно физическим 

лицам. 
Платеж составляет 1 МРП в 

городах республиканского 

значения и 0,5 МРП в других 
населенных пунктах (села, 

районы и др.) 

Бірыңғай жиынтық төлем 

төлейтін санат. Бұл санатқа тек 

қана жеке тұлғаға қызмет 
көрсететін жеке тұлғалар 

жатады. Олар республикалық 

маңызы бар қалаларда – 1, ауыл-
аудандарда – 0,5 айлық есептік 

көрсеткіш көлемінде жарна 

аударады. 

Сколько бы вы не платили, все 
деньги, полученные Фондом 

медицинского страхования, будут 

направлены на медицину, оплату 
диагностики, лечения, 

профилактику. Каждый 

застрахованный сможет 
получить качественное 

медицинское обслуживание 

Сіз қанша теңге төлесеңіз де, 
Медициналық сақтандыру 

қорына түскен қаржының 

барлығы медицинаға, 
диагностика, емдеу мен 

профилактикалық тексерулерге 

жұмсалады. Сақтандырылған 
әрбір азамат сапалы 

медициналық қызметке қол 

жеткізеді. 

 


