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БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ОПЕРАЦИЯЛАРҒА САЛЫҚ САЛУ 2017 ЖЫЛДЫҢ
25 ЖЕЛТОҚСАНЫНДАҒЫ № 120VI "САЛЫҚ ЖӘНЕ БЮДЖЕТКЕ ТӨЛЕНЕТІН БАСҚА ДА
МІНДЕТТІ ТӨЛЕМДЕР ТУРАЛЫ" СК ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОДЕКСІНІҢ
НОРМАЛАРЫМЕН РЕТТЕЛЕДІ.

› Корпоративтік
табыс салығы

(КТС)

› Жеке табыс салығы
(ЖТС)

Қандай
салық алынады? 

› Бағалы қағаздарды өткізу
кезіндегі құн өсімінен

түсетін кіріс

› Дивидендтер

› Борыштық бағалы
қағаздар бойынша
сыйақыларсыйақылар/купондар

Салық салуға
не жатады?

Кімге салық
салынады?

Резиденттер:

› Заңды тұлғалар
› Жеке тұлғалар

Бейрезиденттер:

› Заңды тұлғалар
› Жеке тұлғалар



РЕЗИДЕНТТЕРДІҢ
САЛЫҒЫ



Бағалы қағаздарды сату
кезіндегі құн өсімінен түсетін
кіріске КТС, мыналарды
қоспағанда:

20%
(СК 313 бабының

1 тармағы)

› Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар
    (СК 288 бабы 2 тармағының 4) тармақшасы);  салық салынбайды

 

› Агенттік облигациялар (СК 288 бабы 2
    тармағының 5) тармақшасы);

 салық салынбайды

 

› Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде
    тұрған және ашық сауда-саттық әдісімен
    сатылған бағалы қағаздар (СК 288 бабы
    2 тармағының 9) тармақшасы);

 салық салынбайды

 
Дивидендтерге КТС (СК 241 бабы
1 тармағының 1) тармақшасы) 

 салық салынбайды

 

Мыналар бойынша сыйақылардан
басқа, борыштық бағалы қағаздар
бойынша сыйақыларға/купондарға КТС:

20%
(СК 313 бабының

1 тармағы)

› Қазақстандағы қор биржасының ресми тізіміндегі
    борыштық бағалы қағаздарға (СК 307 бабы 2
    тармағының 4) тармақшасы; СК 288 бабы 2 тармағының
    2) тармақшасы);

 салық салынбайды

 
› Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарға, агенттік
    облигацияларға (СК 207 бабы 2 тармағының 1)
    тармақшасы; СК 288 бабы 2тармағының 3тармақшасы);

 салық салынбайды

 
› Борыштық бағалы қағаздарға, төленетін (СК 307 бабы 2
    тармағының 12 тармақшасы):
 •  Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге
     асыратын ұйымдарға;
 •  Tзаңды тұлғаларға бағалы қағаздар нарығында кәсіби
     қызметті жүзеге асыратын ұйымдар арқылы.

 

 салық салынбайды

 

 *Мұнда және одан әрі – Қазақстан аумағында тұрақты мекеме құрған резидент емес компанияларды қоса алғанда. 651-баптың 1-тармағына сәйкес салық салынатын
   табысты айқындау, корпоративтік табыс салығын есептеу және төлеу Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құра отырып, резиденттер мен резидент
   еместер үшін ұқсас.

 

РЕЗИДЕНТТЕР: ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР



Бағалы қағаздарды сату кезінде құн
өсімінен түсетін табысқа ЖТС:

10%
(СК 320 бабының

1 тармағы)

› Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар (СК 341 бабы 1
   тармағының 5) тармақшасы);

 салық салынбайды

 

› Агенттік облигациялар (СК 341 бабы 1 тармағының 6)
   тармақшасы);

 салық салынбайды

 

› Бір мезгілде мынадай шарттарды орындаған кезде,
   резидент-компанияның акциялары (СК 341 бабы 1
   тармағының, 15) тармақшасы):
•  Салық төлеуші акцияларға 3 жылдан астам уақыт иелік етеді;
•  Эмитент-компания жер қойнауын пайдаланушы болып
   табылмайды;
••  Салық төлеуші – жер қойнауын пайдаланушының
    эмитент-компания активтерінің құнындағы мүлкі
    дивидендтер төлеу күніне 50 %-дан аспайды.

 салық салынбайды

 › Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған және
   ашық сауда-саттық әдісімен сатылатын бағалы қағаздары
   (СК 341 бабы 1 тармағының 16) тармақшасы).

 салық салынбайды

 

Дивидендтерге ЖТС,
мыналарды қоспағанда:

5%
(СК 320 бабының

2 тармағы)

› Мынадай шарттарды бір мезгілде орындау кезіндегі
   дивидендтер (СК 341 бабы 1 тармағының 8) тармақшасы):
•  Салық төлеуші акцияларға 3 жылдан астам уақыт иелік етеді;
•  Эмитент-компания жер қойнауын пайдаланушы болып
    табылмайды;
•  Салық төлеуші – жер қойнауын пайдаланушының
    эми    эмитент-компания активтерінің құнындағы мүлкі
    дивидендтер төлеу күніне 50 %-дан аспайды.

салық салынбайды

 

› Қазақстандағы қор биржасының ресми тізіміндегі бағалы
   қағаздар бойынша дивидендтер (СК 341 бабы 1
   тармағының 7) тармақшасы);

 салық салынбайды

 

› Бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасынан
   бөлінген дивидендтер бұрын Салық кодексінің 340 бабына
   сәйкес салық салынған ЖТС (СК 341 бабы 1 тармағының 39)
   тармақшасы);

 салық салынбайды

 

Борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы/купондарға ЖТС, мыналардан басқасы: 10% (СК 320 бабының 1 тармағы)
› Борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар (СК 341 бабы 1 тармағының 3) тармақшасы);  салық салынбайды

 

› Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттік облигациялар бойынша сыйақылар (СК 341 бабы 1 тармағының 4) тармақшасы);  салық салынбайды

 

› Қазақстан қор биржасының ресми тізіміндегі бағалы қағаздар бойынша сыйақылар (СК 341 бабы 1 тармағының 7) тармақшасы).  салық салынбайды

 

РЕЗИДЕНТТЕР: ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР



Налоги
Нерезидентов
БЕЙРЕЗИДЕНТТЕРДІҢ
САЛЫҒЫ



Бағалы қағаздарды сату кезіндегі
құн өсімінен түсетін кіріске КТС,
мыналарды қоспағанда:

15% (СК 646 бабы 1
тармағының  5) тармақшасы)

› Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар және агенттік
  облигациялар (СК 645 бабы 9 тармағының 6) тармақшасы);

 салық салынбайды

 

› Бір мезгілде мынадай шарттар орындалған кезде салық салуда
   жеңілдігі бар мемлекетте тіркелген тұлғалардың кірістерін
   қоспағанда, заңды тұлға шығарған акциялар (СК 645 бабы 9
   тармағының 6) тармақшасы):
•  Салық төлеуші акцияларға 3 жылдан астам уақыт иелік етеді;
•  Эмитент-компания жер қойнауын пайдаланушы болып
      табылмайды;
•  Салық төлеуші – жер қойнауын пайдаланушының
   эмитент-компания активтерінің құнындағы мүлкі дивидендтер
   төлеу күніне 50 %-дан аспайды.

 салық салынбайды

 
› Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар және агенттік
   облигациялар (СК 645 бабы 9 тармағының 6) тармақшасы);  салық салынбайды

 

Дивидендтерге КТС 15% (СК 646 бабы 1
тармағының 5) тармақшасы)

› Салық салуда жеңілдігі бар мемлекетте тіркелген
   тұлғаларға бір мезгілде мынадай шарттар орындалған
   кезде төленетін дивидендтерді қоспағанда:
•  Салық төлеуші акцияларға 3 жылдан астам уақыт иелік етеді;
•  Эмитент-компания жер қойнауын пайдаланушы болып
   табылмайды;
••  Салық төлеуші – жер қойнауын пайдаланушының
    эмитент-компания активтерінің құнындағы мүлкі дивидендтер
    төлеу күніне 50 %-дан аспайды.

 салық салынбайды

 › Dividends on securities listed on the stock exchange
   in Kazakhstan (sub-item 3), item 9, article 645 of the TC);

 салық салынбайды

 

› Салық салуда жеңілдігі бар мемлекетте тіркелген тұлғаларға
   төленетін дивидендтерді қоспағанда, жер қойнауын
   пайдаланушы заңды тұлғалар төлейтін дивидендтер, СК 645
   бабы 9 тармағы 5) тармақшасының шарттарын орындау
   кезінде.

 салық салынбайды

 

Басқа борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы/купондарға КТС: 15% (СК 646 бабы 1 тармағының 5) тармақшасы)

› Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттік облигациялар бойынша сыйақылар (СК 645 бабы 9 тармағының 6) тармақшасы)  салық салынбайды

 

› Резидент-сатып алушылар оларды сатып алған кезде төленген борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар сомалары (СК 645 бабы 9 тармағының 9)
   тармақшасы);

 салық салынбайды

 

БЕЙРЕЗИДЕНТТЕР: ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР



Бағалы қағаздарды сату кезінде
құн өсімінен түсетін табысқа
ЖТС, мыналарды қоспағанда:

15% (СК 646 бабы 1
тармағының 5) тармақшасы)

› Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар және агенттік
  облигациялар (СК 654 бабының 5) тармақшасы).

 салық салынбайды

 

› Салық салуда жеңілдігі бар мемлекеттің резиденті болып
   табылатын тұлғаның мынадай шарттарды бір мезгілде
   орындаған кездегі кірістерін қоспағанда, резидент
   компанияның акциялары (СК 654 бабының 7) тармақшасы):
•  Салық төлеуші акцияларға 3 жылдан астам уақыт иелік етеді;
•  Эмитент-компания жер қойнауын пайдаланушы болып
      табылмайды;
•  Салық төлеуші – жер қойнауын пайдаланушының
   эмитент-компания активтерінің құнындағы мүлкі дивидендтер
   төлеу күніне 50 %-дан аспайды. 

 салық салынбайды

 › Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған және
   ашық сауда-саттық әдісімен өткізілген бағалы қағаздар
   (654 баптың 6) тармақшасы);

 салық салынбайды

 

Дивидендтерге ЖТС,
мыналарды қоспағанда:

15% (СК 646 бабы 1
тармағының 5) тармақшасы)

› Салық салуда жеңілдігі бар мемлекеттің резиденті болып
   табылатын тұлғаға бір мезгілде мынадай шарттар орындалған
   кезде төленетін дивидендтерді қоспағанда (СК 654
   бабының 4) тармақшасы):
•  Салық төлеуші акцияларға 3 жылдан астам уақыт иелік етеді;
•  Эмитент-компания жер қойнауын пайдаланушы болып
      табылмайды;
•  Салық төлеуші – жер қойнауын пайдаланушының
   эмитент-компания активтерінің құнындағы мүлкі дивидендтер
   төлеу күніне 50 %-дан аспайды. 

 салық салынбайды

 
› Қазақстандағы қор биржасының ресми тізіміндегі бағалы
   қағаздар бойынша дивидендтер (СК 654 бабының 3)
   тармақшасы);

 салық салынбайды

 

Борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы/купондарға ЖТС, мыналарды қоспағанда: 15% (СК 646 бабы 1 тармағының 5) тармақшасы)

› Резидент-сатып алушылар төлеген борыштық бағалы қағаздар бойынша оларды сатып алу кезіндегі сыйақылар (СК 654 бабының 2) тармақшасы);  салық салынбайды

 

› Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттік облигациялар бойынша сыйақылар (СК 654 бабының 5) тармақшасы).  салық салынбайды

 

› Қазақстандағы қор биржасының ресми тізіміндегі бағалы қағаздар бойынша сыйақылар (СК 654 бабының 3) тармақшасы);  салық салынбайды

 

БЕЙРЕЗИДЕНТТЕР: ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР



ҚОСАРЛАНҒАН САЛЫҚ
САЛУДЫ БОЛДЫРМАУ

Бейрезидент – жеке және заңды тұлғалар үшін, егер табыс алушы
бейрезидент Қазақстан Республикасы халықаралық келісім-шарт
жасасқан мемлекеттің резиденті болып табылса, «Қосарланған салық
салуды болдырмау туралы халықаралық келісімдердің қағидаларын»,
қолдану мүмкіндігі көзделген (СК 660 бабы)

Бейрезидент салық агентіне СК 675  бабының, талаптарына сәйкес
келетін, резиденттікті растайтын құжатты ұсынған жағдайда
халықаралық келісім-шарт қолданылады



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

FAQ

Қазақстан Республикасы, 050040
Алматы қ.,Байзақов көш. 280

"Almaty Towers"
Көпфункциялы кешеннің

Солтүстік мұнарасы 8-ші қабат
Тел.: +7 (727) 237 5300
e-mail: ine-mail: info@kase.kz
www.kase.kz


