
 
 
 
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

РД КМГ сообщает об отрицательном решении Верховного суда 

 

Астана, 28 июня 2011 г. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ», 
«Компания») сообщает о решении Верховного суда по своему иску, касающемуся спора 
относительно выплаты экспортной таможенной пошлины (ЭТП), которая не должна 
распространяться на объемы нефти за 2009 году, по которым был уплачен рентный налог. 
Данный спор ведется об объемах нефти, задекларированных в декабре 2008 года, но 
фактически отгруженных на экспорт в 1 квартале 2009 года. 

В январе 2009 года таможенные органы направили в адрес Компании уведомление о 
доначислении ЭТП в размере 15,2 млрд. тенге и пени в размере 260 млн. тенге. Данное 
уведомление было успешно обжаловано Компанией в вышестоящем органе 
(Министерство финансов) и отменено.  

Однако, 18 августа 2009 года таможенные органы повторно представили Компании 
уведомление уже на сумму 17,5 млрд. тенге (119 млн. долларов США), с учетом 
увеличенной пени. 23 сентября 2009 года Компания подала апелляцию в суд первой 
инстанции, руководствуясь тем, что объемы нефти, о которых идет речь, прошли 
таможенную очистку в декабре 2008 года, и по ним, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, был выплачен рентный налог. 1 декабря 2009 года суд первой 
инстанции вынес решение в пользу Компании. Тем не менее, 20 января 2010 года суд 
второй инстанции удовлетворил апелляцию Таможенного комитета. 8 февраля 2010 года 
Компания подала апелляцию в суд третьей инстанции. 9 марта 2010 года суд третьей 
инстанции также вынес решение в пользу Таможенного комитета.  

В марте 2011 года Компания подала ходатайство о рассмотрении дела Верховным 
судом. 23 июня 2011 года Верховный суд отказал в возбуждении надзорного 
производства. Таким образом, подтверждено, что РД КМГ обязана выплатить в бюджет 
доначисленную сумму ЭТП в размере 15 млрд. 260 млн. тенге, а также пеню в размере 2,3 
млрд. тенге. Данные суммы уже были выплачены в бюджет после решения суда третьей 
инстанции, однако не были отражены в отчете о прибылях и убытках, так как Компания 
рассчитывала на положительное решение. 

Компания выражает свое несогласие с решением Верховного суда, так как выплату 
ЭТП за те же объемы отгруженной нефти, за которые уже был выплачен рентный налог, 
считает противоречащей законодательству и принципам фискальной политики, 
провозглашенной в Республике Казахстан. В настоящее время РД КМГ рассматривает 
возможность дальнейшей защиты своих законных прав и интересов в установленном 
законодательством порядке.  

 



 

СПРАВКА 

РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с 
учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай»), «ПетроКазахстан 
Инк.» и ТОО «НБК» в 2010 г. составил 13,3 млн. тонн (270 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и 
вероятных запасов РД КМГ по состоянию на конец 2010 года составил 232 млн. тонн (1,7 млрд. баррелей); а 
с учетом долей в совместных предприятиях, около 2,2 млрд. баррелей. Акции Компании прошли листинг на 
Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. 
Во время IPO в сентябре 2006 г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США. Международное 
агентство Standard & Poor's подтвердило РД КМГ кредитный рейтинг «BB+» в июле 2010 г. и рейтинг 
корпоративного управления «GAMMA-6» в ноябре 2010 г. 
 
 
Контактная информация: 
 
АО «РД КМГ», Связь с общественностью (+7 7172 97 7600)  
Даулет Жумадил 
e-mail: pr@kmgep.kz  
  
АО «РД КМГ», Связь с институциональными инвесторами (+7 7172 97 54 33)  
Асель Калиева  
e-mail: ir@kmgep.kz  
 
Pelham Bell Pottinger (+44 207 861 3147) 
Елена Добсон 
e-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk 
 
 
 
Заявления относительно будущего 
 
В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями 
относительно  будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», 
«по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», 
«будет» или «должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки 
на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления 
относительно будущего.  Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые 
не являются историческими фактами.  Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и 
заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового 
состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в 
которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и 
неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут 
произойти или не произойти.  Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих 
результатов деятельности, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и 
ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут 
существенно отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или 
предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям относительно будущего. 
Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию 
относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся в 
настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-
либо иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не 
публикует никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях 
относительно будущего, будут достигнуты. 
 



 
 

                                                 БАСПАСӨЗ  МƏЛІМДЕМЕСІ 
 

                     ҚМГ БӨ Жоғарғы соттың  теріс шешімі туралы хабарлайды  

         Астана, 28 маусым 2011 ж. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ («ҚМГ БӨ», 
«Компания») экспорттық кеден салығын (ЭКС) төлеуге қатысты дауға байланысты талап 
арыз бойынша Жоғарғы соттың шешімі туралы хабарлайды. Аталған дау 2008 жылдың 
желтоқсанында декларацияланған, бірақ іс жүзінде 2009 жылдың 1 тоқсанында экспортқа 
түсірілген мұнай көлемі жайында жүргізілуде.  

2009 жылдың қаңтарында кеден органдары Компания атына 15,2 млрд. теңге  
мөлшерінде ЭКС қосымша есептеуімен жəне 260 млн. теңге мөлшерінде өсім туралы 
хабарламаны жолдады. Аталған хабарлама Компания тарапынан жоғары тұрған органда 
(Қаржы министрлігі) сəтті нəтижемен шағымдалып, күшін жойған болатын.  

Алайда, 2009 жылдың 18 тамызында кеден органдары Компанияға енді ұлғайған өсім 
есебімен 17,5 млрд. теңге (119 млн. АҚШ доллары) сомасында  қайтадан хабарлама 
жіберді. 2009 жылдың 23 қыркүйегінде Компания,  сөз болып отырған мұнай көлемінің 
2008 жылдың желтоқсанында кедендік тазартудан өткізілгенін жəне ол бойынша 
Қазақстан Республикасы заңнамаларына сəйкес ренттік салық төленгенін басшылыққа ала 
отырып, бірінші инстанциядағы сотқа аппеляция берді. 2009 жылдың 1 желтоқсанында 
бірінші инстанциядағы сот Компания пайдасына шешім шығарды. Соған қарамастан 2010  
жылдың 20 қаңтарында екінші инстанциядағы сот Кеден комитетінің аппелляциясын 
қанағаттандырды. 2010 жылдың 8 ақпанында Компания үшінші инстанциядағы сотқа 
аппеляция түсірді. 2010 жылдың 9 наурызында үшінші инстанциядағы сот Кеден 
комитетінің пайдасына шешім шығарды.  

2011 жылдың наурызында Компания істің Жоғарғы сотта қаралуы туралы өтініш 
түсірді. 2011 жылдың 23 маусымында Жоғарғы сот қадағалау өндірісін қозғаудан бас 
тартты. Осылайша,  ҚМГ БӨ бюджетке ЭКС  қосымша есебімен 15 млрд. 260 млн. теңге 
көлеміндегі соманы, сондай-ақ 2,3 млрд. теңге мөлшерінде өсім төлеуге міндеттіліп отыр. 
Аталған сомалар үшінші инстанциядағы соттан кейін бюджетке төленген болатын, алайда 
табыстар мен шығындар туралы есепте көрініс тапқан жоқ, өйткені, Компания оң шешімге 
есеп жасаған еді.  

      Компания Жоғарғы соттың шешіміне орай өзінің түсінбестігін білдіреді,  өйткені,  
ренттік салық төленген, сөз болып отырған түсірілген мұнай көлеміне ЭКС төлеу, 
Қазақстан Республикасындағы жария етілген заңнамаларға жəне фискальдық саясат 
қағидаттарына қайшы келеді деп есептейді. Қазіргі уақытта ҚМГ БӨ өзінің заңды 
құқықтарын  жəне мүдделерін белгіленген заң тəртібінде одан əрі қорғау мүмкіндіктерін 
қарауда.  

АНЫҚТАМА 

ҚМГ БӨ мұнай өндіру көлемі жағынан Қазақстанда көшбасшылардың үштігіне кіреді. Компанияның 
өндіру көлемі «Қазгермұнай» БК ЖШС мен CCEL («Қаражанбасмұнай») «ПетроҚазақстан Инк.» жəне 
«НБК» ЖШС компанияларындағы үлестерді есептегенде, 2010 жылы 13,3 млн. тоннаны (тəулігіне 270 мың 
баррель) құрады. ҚМГ БӨ-нің мұнайдың дəлелденген жəне болжамды қорларының көлемі 2010 жылдың 
соңындағы жағдай бойынша 232 млн. тоннаны (1,7 млрд. баррелді), ал еншілес компаниялардағы үлесті 
есептегенде 2,2 млрд. баррельден астамды құрайды. Компанияның жай жəне артықшылықты акциялары 
Қазақстан Қор Биржасында, ал ғаламдық депозитарлық қолхаттары – Лондонның Қор Биржасында 
листингтен өтті. 2006 жылдың қыркүйегіндегі ІРО кезінде Компания 2 миллиардтан астам АҚШ долларын 
тартты. 2010 жылдың шілдесінде халықаралық Standard & Poor’s агенттігі Компанияның несиелік рейтингін 
«ВВ+» деңгейінде, ал 2010 жылдың қарашасында «GAMMA-6» корпоративтік басқару рейтингін растады.  



 
 
Байланыстық ақпарат:  
 
«ҚМГ БӨ» АҚ, Жұртшылықпен байланыс (+7 7172 97 7600)  
Дəулет Жұмаділ 
e-mail: pr@kmgep.kz  
 
 «ҚМГ БӨ» АҚ, Институционалдық инвесторлармен байланыс (+7 7172 97 5433)  
Əсел Қалиева  
e-mail: ir@kmgep.kz  
 
Pelham Bell Pottinger (+44 207 861 3147) 
Елена Добсон 
е-mail: edobson@pelhambellpottinger.co.uk 
 
Болашаққа қатысты мəлімдеме 
 
Осы құжатта «болашаққа қатысты мəлімдеме» болып табылатын немесе есептелетін мəлімдеме 
қамтылған. Басқаларының арасындағы «санайды», «алдын ала бағалау бойынша», «күтіп отыр», «болжам 
бойынша», «ұйғарып отыр» , «жоспарлап отыр», «ұйғарды», «болады» немесе «болуы тиіс» деген сөздерді 
қоса алғанда болашақты сипаттауға арналған терминология, не, əр жағдайда осыған ұқсас немесе пара-
пар терминология, не талқылауға арналған сілтемелер, болашақ оқиғаның немесе ниеттің жоспарлары, 
мақсаттары, міндеттері келешекке қатысты мəлімдемені түсіндіруге арналған. Болашаққа қатысты 
аталған мəлімдеме тарихи фактілер болып табылмайтын барлық мəлімдемелерді қамтиды. Олар 
ниеттер, пікірлер туралы мəлімдемелерді жəне Компанияның солармен қатар қызметтің нəтижелеріне, 
қаржылық жағдайға, Компания жұмыс істеп отырған стратегиялар мен салалардың жойылымдылығына, 
перспективаларына, өсуіне қатысты күтулері туралы мəлімдемелерді шектеусіз қамитды. Өз тұрғысында 
болашаққа қатысты өтінімдер олар болуы мүмкін келешектегі оқиғалар мен жағдайаттарға қатысты 
болғандықтан тəуекелмен жəне белгісіздікпен байланысты. Болашаққа қатысты мəлімдемелер қызметтің 
болашақ нəтижелерінің кепілдігі болып табылмайды жəне Компания қызметінің іс жүзіндегі нəтижелері, 
қаржылық жағдайы жəне қызметін тоқтатуы жəне Компания жұмыс істейтін елдер мен салалардың 
дамуы осы құжатта сипатталған нұсқалардан айтарлықтай өзгеше болуы немесе осы құжатта 
қамтылған болашаққа қатысты мəлімдемелерге сəйкес жүзеге асуы мүмкін. Компания жаңа ақпараттар 
алудың, болашақ оқиғалардың немесе қандай да бір өзге де жағдайдың нəтижесінде болса да осы 
құжатта қамтылған салаға қатысты қандай да болмасын ақпаратты немесе болашаққа қатысты 
қандай да болмасын мəлімдемені жаңартуды жоспарламайды жəне ол жөнінде өзіне міндеттеме 
алмайды. Компания болашаққа қатысты мұндай мəлімдемелерде айтылған нəтижелерге қол 
жеткізілетіндігіне қатысты ешқандай мəлімдеме жасамайды, ешқандай растау бермейді жəне ешқандай 
болжам жарияламайды. 

 

 


