
Памятка юридической поддержки 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Европейской Юридической Службы ЛИМИТЫ 

Устная юридическая консультация 24/7 по вопросам индивидуального 
предпринимательства 

3 раза за период использования 

1. Открытие/закрытие/ликвидация ИП (резиденты/нерезиденты РК).  
2. Чем ИП отличается от ТОО.  
3. Классификация по видам экономической деятельности (КПВЭД). 
4. Чем отличаются различные режимы для ИП – патент, упрощенка, 
общеустановленный. 
5. Отличие открытия и ведения ИП по патенту от УСН, ОУР. 
6. Пакет документов ИП, в т.ч печать. 
7. Лицензирование (по конкретному виду деятельности – без 
алгоритма согласований). 
8. Ограничения ИП (кол-во работников, обороты, виды деятельности 
не применимые на УСН)*  
9. Предел оборота по ИП для постановки на НДС (порядок подачи 
заявления)  
10. Предоставление шаблонов типовых договоров (имеющихся в 
базе), включая устные тезисные рекомендации по заполнению (без 
надиктовки). 
11. Инструкция по составлению документа - устная консультация о 
порядке составления конкретного документа (может сопровождаться 
направлением шаблона (образца, схемы) соответствующего документа 
при его наличии в базе). 
12.  Ведение видов деятельности не по месту регистрации – 
возможные штрафы/осложнения. 
13. Расторжение договоров с контрагентами, работниками, 
досудебное урегулирование споров. 
14. Кадровое делопроизводство – предоставление типовых форм 
документов и устных рекомендаций по заполнению (в рамках п.10, 11). 
15. Аренда/субаренда - предоставление типовых форм документов и 
устных рекомендаций по заполнению (в рамках п.10, 11). 

Предоставление типовых документов и инструкций по их составлению Без ограничений 
Детальная проработка вопроса с письменным ответом Скидка 5% от прайса Компании 

Количество пользователей 1 человек 

Европейская Юридическая Служба — коллектив профессионалов, работающий на рынке юридических услуг с 2007 
года. На сегодняшний день оказано более 4 000 000 устных консультаций. Сегодня каждый Клиент может получить 
квалифицированную помощь по всем отраслям права и чувствовать себя полностью защищенным: в любой момент 
дня и ночи мы готовы прийти на помощь и разобраться в возникшей ситуации.  
Каким бы сложным ни был Ваш вопрос – он не останется без ответа. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
УСТНАЯ ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
У Вас возник правовой вопрос? Где бы Вы ни находились, наши юристы всегда готовы ответить на любой Ваш 
вопрос по телефону в любое удобное для Вас время 24 часа в сутки, 365 дней в году. Услуга полезна, когда 
необходимо оценить содержимое документа, договора, заявления на предмет возможности его применения и 
внести определенные коррективы. Зная, к чему ведет то или иное положение документа, юрист может 
посоветовать формулировку конкретного пункта договора, указать правовые последствия использования документа 
и многое другое. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТИПОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ИХ СОСТАВЛЕНИЮ 
Мы часто сталкиваемся с необходимостью письменного оформления правовых отношений. Причем разобраться с 
ними зачастую непросто. Данная услуга позволит выбрать именно ту форму, которая наилучшим образом подходит 
именно Вам и соответствует требованиям гражданского законодательства. 
 
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ 
На следующий день, с момента подписания договора «HOME BUSINESS PLUS» и в течение одного месяца, Вам 
доступны все услуги, включенные в тарифный план. 



Контакты для обращения: 

 8-800-080-56-10 (звонок бесплатный со всех мобильных по Казахстану)  

 Skype сервис: urist24.online 
 онлайн через сайт: Юрист24.онлайн 
 в личном кабинете на сайте: Юрист24.онлайн 

  



  
 

 
Заңды кеңес қызметі жадынамасы 

 

Еуропалық Заң Қызметінің заңды қызметтері ЛИМИТТЕР 

Жеке кәсіпкерлік бойынша тәулік бойы ауызша заңгерлік кеңес Пайдалану мерзімінде 3 рет 

1. Жеке кәсіпкерлерді ашу / жабу / тарату (Қазақстан Республикасының 
резиденттері / резидент еместері). 
2. Жеке кәсіпкердің ЖШС-тен не айырмашылығы неде? 
3. Экономикалық қызмет түрлері бойынша жіктеу (КПВЭД). 
4. Жеке кәсіпкерлік үшін әр түрлі режимдердің айырмашылығы неде - 
патент, жеңілдетілген, жалпы 
5. УСЕ, ОУР патенті бойынша Жеке кәсіпкерлікті ашу және қызмет көрсету 
арасындағы айырмашылық. 
6. Жеке кәсіпкер құжаттар пакеті, оның ішінде басып шығару. 
7. Лицензиялау (белгілі бір қызмет түрі үшін - алгоритмсіз). 
8. Жеке кәсіпкерлердің шектеулері (қызметкерлердің саны, айналымы, 
жеңілдетілген салық жүйесіне қолданылмайтын қызмет түрлері) * 
9. Жеке кәсіпкерлер үшін ҚҚС бойынша айналымның лимиті (өтініш беру 
тәртібі) 
10. Стандартты келісім-шарттардың шаблондарын (мәліметтер базасында 
қол жетімді), ауызша тезистерді толтыруға арналған ұсыныстарды 
(диктантсыз) ұсыну. 
11. Құжатты ресімдеу жөніндегі нұсқаулық - нақты құжатты рәсімдеу 
тәртібі туралы ауызша кеңес беру (егер мәліметтер базасында болса, 
тиісті құжаттың шаблонының (үлгі, диаграмма) бағыттауымен бірге болуы 
мүмкін). 
12. Тіркелген жерден тыс жерде қызмет ету - айыппұлдар / асқынулар. 
13. контрагенттермен, қызметкерлермен шарттарды бұзу, дауларды сотқа 
дейін реттеу. 
14. Кадрларды басқару - құжаттардың стандартты нысандарын және 
толтыруға ауызша ұсыныстар беру (10, 11 тармақтар аясында 
15. Жалдау / қосалқы жалдау - құжаттардың стандартты нысандарын 
және толтыруға ауызша ұсыныстар беру (10, 11 тармақтар аясында). 

Үлгілік құжаттарды және оларды құрастыру бойынша нұсқамаларды 
ұсыну  

Шектеусіз 

Сұрақты жазбаша жауаппен егжей-тегжейлі зерттеу Қызмет кұнынан 5% жеңілдікпен 

Пайдаланушылардың саны  1 адам  

Еуропалық Заң Қызметі — 2007 жылдан бастап нарықта жұмыс істеп келе жетқан кәсіпқой мамандардың ұжымы. 
Бүгінгі таңда әрбір Клиент құқықтың барлық салалары бойынша білікті көмек ала алады және өзін толық 
қорғалған деп сезіне алады: күн және түн уақытында кез келген сәтте біз көмекке келуге және қалыптасқан 
жағдайдың басын ашуға дайынбыз. Сіздің мәселеңіз қаншалықты қиын болса да  – ол жауапсыз қалмайды. 
ЗАҢДЫ ҚЫЗМЕТТЕР  
АУЫЗША ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕҢЕС БЕРУ  
Сізде құқықтық сұрақ туындады ма? С і з  қ ай  ж е рд е  б о л саң ы з  д а  б і зд і ң  з аң ге рл ер  С і зд і ң  к е з ке лген  
сұр ағы ң ы зғ а  ж ы лы н а  3 65  күн ,  тә улі г і н е  2 4  с аға т  і ш і н д е  с і зге  ы ң ғ ай лы  у ақ ы т та  те леф он  
арқ ы лы  ж ау ап  б е руге  үн емі  д айы н . Қ ұж аттың ,  шарттың ,  өтініш тің  мазмұнын  оны  қ олдан у 
мүмкін дігін е  жән е белгі лі  б і р  түзетулер енгі зу  үшін  бағалау  қаж ет  б олатын  қызмет  қаж ет . 
Құжаттың сол немесе басқа ережелері неге әкелетінін біле тұра, заңгер шарттың нақты тармағының 
тұжырымдамасына кеңес бере алады, құжатты пайдаланудың құқықтық салдарын және тағы көптеген нәрселерді 
көрсете алады. 
 
ҮЛГІЛІК ҚҰЖАТТАРДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚҰРАСТЫРУ БОЙЫНША НҰСҚАМАЛАРДЫ ҰСЫНУ  
Біз құқықтық құжаттарды жазбаша ресімдеу қажеттілігімен жиі қақтығысамыз. Бұл ретте олардың басын ашып алу 
оңай емес. Аталған қызмет дәл Сізге ең жақсы түрде лайықты және азаматтық заңнаманың талаптарына сәйкес 
келетін дәл сол нысанды таңдауға мүмкіндік береді. 



 
ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ КЕРЕК 
«HOME BUSINESS PLUS» шартын жасасқаннан кейін келесі күннен бастап Сізге күнтізбелік бір ай ішінде тарифтік 
жоспарға енгізілген барлық қызметтер қолжетімді болады.  
Жүгіну үшін байланыстар: 

 • 8-800-080-56-10 (Қазақстанның барлық ұялы телефондарынан қоңырау шалу тегін) 

 Skype қызметі: urist24.online 
  Заңгер24.онлайн сайты арқылы онлайн 
 Заңгер24.онлайн сайтындағы жеке кабинетте  

 


