
 
 

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-ның 

салық жəне кеден режимдеріне қатысты мəлімдемесі 

 
Астана, 2008 жылдың 29-қаңтары. «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-на (ҚМГ БӨ, 
«Компания») Компанияның Қазақстандағы қызметіне қолданылатын салық жəне кеден 
режимдеріне енгізілуі мүмкін өзгерістерге қатысты келіп түскен көптеген сауалдарға 
байланысты ҚМГ БӨ түсініктеме беруді қажет деп санайды.  
 
1. Қазіргі таңда Компания салық жəне де міндеттерді төлемдерді қолданыстағы жер 
қойнауын пайдалану келісімшартына сəйкес төлейді. 2007 жылы қолданыста болғаннан 
басқа ешқандай ҚМГ БӨ-ге қатысты салық жəне кеден режимдеріне өзгерістер енгізуді 
қамтитын мемлекеттік органдардың орындалуға міндетті шешімдері қабылданған жоқ. 
Сонымен бірге, БАҚ хабарламалары бойынша, Үкімет 2009 жылдың 1-қаңтарынан бастап 
экспорттық баж салығын енгізу арқылы мұнай компаниялары төлейтін міндетті төлемдер 
режиміне өзгерістер енгізу мүмкіндігін қарастыруда.  
 
2. Мұнай экспортына салынатын баж салығы, егер енгізілген жағдайда, кеден режимінің 
тұрақтылығы жөніндегі ережені қамтитын келісімшарттарға қатысы болмайды деп 
күтілуде. Атап айтқанда, Қазгермұнай жəне Қаражанбасмұнай компанияларының 
келісімшарттары салық жəне кеден режимдерінің тұрақтылығын қамтиды.  
 
Өзен кенорнын игеру келісімшартын қосқанда, ҚМГ БӨ-нің негізгі келісімшарттарында 
кедендік төлемдердің өзгермейтіндігі туралы ереже айқын көрсетілмеген. Соған 
қарамастан, бұл келісімшарттарға мемлекет жəне жер қойнауын пайдаланушылардың 
экономикалық мүдделеріндегі тепе-теңдікті өзгертетін экспорттық кедендік баж салығын 
қолдану қосымша заңдық сараптама жасауды талап етеді. Компания таяу уақытта мұндай 
сараптаманы жүргізуді ниет етіп отыр.  
 
2007 жылы ҚМГ БӨ-нің мұнай экспортының көлемі Қазгермұнай жəне 
Қаражанбасмұнайдағы үлестерді есептемегенде, 7,4 млн. тоннаны (тəулігіне 148 мың 
баррель) құрады.  
 
3. Қазіргі таңда ҚМГ БӨ роялти, корпоративтік табыс салығы, үстеме табыс салығы жəне 
жер қойнауын пайдалану келісімшарттарында көрсетілген басқа да салықтарды төлеп 
келеді. Қазақстан заңнамасына сəйкес, 2004 жылдың 1-қаңтарында дейін қол қойылған 
мұнай өндіру келісімшарттарының салық тəртібі тұрақты болып саналады. Бұл мұндай 
келісімшарттардың салық тəртібі тек екі жақтың – мемлекет пен жер қойнауын 
пайдаланушының келісімі бойынша өзгереді дегенді білдіреді. ҚМГ БӨ-нің қазіргі таңда 
мұнай өндіруді жүргізіп жатқан барлық келісімшарттары, сондай-ақ ҚМГ БӨ-нің 50 %-
дық үлесі бар Қазгермұнай мен Қаражанбасмұнай компанияларының келісімшарттары 
2004 жылдың 1-қаңтарына дейін жасалған, сондықтан оларға салық тұрақтылығы 
жөніндегі ереже таралады.  
 
4. ҚМГ БӨ Үкіметпен Компанияның барлық акционерлерінің мүддесіне сай табысты 
дамуына мүмкіндік беретін əділ əрі тұрақты салық салу деңгейін орнықтыруға 
бағытталған үйлесімді диалог жүргізуге қадам жасауды ниет етіп отыр. Сонымен қатар, 
салық салудың деңгейін, мұнай саласын реттеудің басқа да аспектілерін айқындау 
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мемлекеттің басымдығы болып табылады, жəне ҚМГ БӨ реттеуші органдардың жəне 
заңнамаға енгізілген талаптардың барлығын мүлтіксіз орындайтын болады.  
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АНЫҚТАМА: 
 
ҚМГ БӨ мұнай жəне газ өндіру көлемі бойынша Қазақстандағы екінші орындағы компания, өндіру көлемі 
2007 жылы Қазгермұнай и CCEL (Қаражанбасмұнай) компанияларындағы үлестерді есепке алғанда, 10,6 
млн. тонна мұнайды (тəулігіне 217 мың баррель) құрады. Компанияның акциялары Қазақстан қор 
биржасында листингке, ал ауқымды депозитарлық қолхаттары Лондон Қор Биржасына шығарылды. 2006 
жылдың қазан айында IPO кезінде Компания 2 млрд. АҚШ долларына жуық қаражат тапты. 
 
Қосымша ақпараттар алу үшін мына адамдарға хабарласуды сұраймыз: 
 
«ҚМГ» БӨ», ) Қоғаммен байланыс (+7 3172 977 600, +7 3172 977 924) 
Зухра Сұлтанова 
E-mail: pr@kmgep. kz 
 
 
«ҚМГ» БӨ», Институционалды инвесторлармен байланыс (+7 3172 975433) 
Александр Гладышев 
E-mail: ir@kmgep. кz 
 
WMC Communications Ltd/Pelham PR (+44 203 178 44 18) 
Elena Dobson 
e-mail: Elena.dobson@wmccommunications.com   
 
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. 
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