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заң жобасын таныстыруда
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2015 жылғы 15 ақпан
сағ. 15:00

ҚұрметтіСейітсұлтан Сүлейменұлы!
Құрметті депутаттар!

Сіздердің назарыңызға «Қазақстан Республикасының
кейбір

заңнамалық

актілеріне

арнайы

экономикалық

аймақтарды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы ұсынылады.
Бұл заң жобасы тікелей шетелдік және отандық
инвестицияларды тартуға арналған.
Жобаны дайындаған кезде мемлекеттік органдардың,
Ұлттық

кәсіпкерлер

палатасы,

аймақтардыңқатысушы,
сингапурлық

және

мемлекеттік

арнайы

экономикалық

инвесторлар,

«Джуронг»

сондай-ақ

компаниясының

ұсыныстары пайдаланылған.
Бүгінгі күні, Қазақстанда 10 арнайы экономикалық
аймақтар,

СЭЗ,

инфраструктура

бар.

Қазіргі

құрылымы

уақытта

жалпы

дайын,

6

аймақтың
4

СЭЗдің

инфраструктура құрылысы басталып жатыр. Оны ретке
келтіру үшін қаржы бөлінді.
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Жаңа экономикалық саясатында арнайы экономикалық
аймақтар инвестиция тарту жағында ең маңызды тірегі
болады деп есептейміз.
Әр салынған 10 СЭЗдің өзінің специализациясы бар.
Осыған қарай заңғакеректі өзгерістер еңгізілу қажет деп
есептейміз.
Аталған

заң

аймақтардыжаңа
сонымен

қатар

жобасы

деңгейге
отандық

арнайы

шығаруға
және

экономикалық

мүмкіндік

шетелдік

береді,

инвесторларға

қолайлы инвестициялық жағдай жасайды.

Осы

ретте

заң

жобасында

келесі

концепциялықөзгерістер қарастырылуда:
Біріншіден,
Министрліктің

«КАЗНЕКС

аймақтарды

дамыту

үйлестіруші

орталығын

компаниялардың
арқылы

шешуге

және

ИНВЕСТ»

басқару

құру.Оны

мемлекеттік
болады.

бойынша
кәзіргі

акциялардың
Бұл

базасында

ұсыныс

Бірыңғай
басқарушы

бөлігін
осы

беру

жылдың

17 мамырында Үкімет отырысында қолдау тапқан болатын.
Орталықтың
халықаралық

негізгі

басқару

міндеті

аймақтардың

стандартына

жұмысын

келтіру,

бизнес-

процестерін енгізу, жаңа қатысушылар мен инвесторларды
тарту бойынша маркетингтік жұмысын жасау болады.
2014 жылғы біз пилоттық ретінде СЭЗ-ПИТ аймаққа үшін
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басқару моделін дайындап аяқтаймыз. Осы жылы қалған
аймақтарға енгіземіз.

Екіншісі:салық заңнамасын бірқалыпқа келтіру
Арнайы

экономикалық

аймақтағы

қатысушыларына

салық жеңілдіктерін жасау мен сақтау жағында кепілдіктер
қажет.
Үшіншісі:басқарушы

компаниялар

балансына

инфрақұрылым объектілерін беру.
Бұл:
1. Қатысушыларға

қызмет

көрсету

арқылы

аймақ

басқарушы компанияларына өзін-өзі қамтамасыз ету мәселе;
2. Инфрақұрылым

объектілерін

жақсы

техникалық

қалыпта ұстауға мүмкіндік береді.
Төртіншісі, аймақтың қатысушыларына шығарған
тауарларды Өнімді Бөлү Келісімді(СРП) пайдаланып
жүрген компанияларға салықсыз өткізу
СРП-ның
аймақтарменжәне

нарығы
СРП

өтеүлкен.Ал
арасындағы

бүгінгі
салық

күні
салуға

байланысты СЭЗ қатысушылары үшін бұл нарық жабық. Сол
себеп пенаймақтарға бұл нарықты ашудың маңызы зор.
Заң жобасымен біз СРП-ға аймақтардың өнімдердің НДС
нөлдік

ставкасымен

қолдану

арқылы

жеткізудің
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қарастырамыз.
Бұл мәселе Кеден одағының Кеден кодексі шеңберінде
қарастырылуда. Әзірше, Ресей, Белорус тарапынан да
қарсылық жоқ. Бұл тармақ ВТО нормаларын бұзбайды.
Сонымен қатар,заң жобасында:
- арнайы

экономикалық

аймағында

құрылыс

халықаралық стандарттарды қолдану,
- аймақтардың

қызмет

көрсету

мерзіміне

жеңілдікпен пайдалану,
- және де бірқатар редакциялықөзгерістер бар.

Қолдауңызды сұраймын!

Назарларыңызға рахмет!

жер

