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Қолданылған қысқартулар 

 

АЖ – Автоматтандырылған жүйе 

АЭА – Арнайы экономикалық аймақ 

БААЖ – Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйе 

БДҚ – Біріктірілген деректер қоймасы  

БЭК – Бірыңғай экономикалық кеңістік 

БКН – Брюссель кедендік номенклатурасы 

БҰҰ – Біріккен ұлттар ұйымы 

ГМО – Гендік-модификацияланған организм 

ДКҰ – Дүниежүзілік кеден ұйымы 

ДСҰ – Дүниежүзілік сауда ұйымы 

ЕурЭҚ – Еуразиялық экономикалық қауымдастық 

ЕЭА – Еркін экономикалық аймақ 

ЕЭК – Еуразиялық экономикалық комиссия  

ЕЭО – Еуразиялық экономикалық одақ 

ИТК – Инспекциялық-тексеру кешені 

КААЖ – Кедендік автоматтандырылған ақпараттық жүйе  

КДҚ АТЖ – Көліктік дерек қордың ақпараттық-талдау жүйесі 

КО – Кеден одағы  

КОК – Кеден одағының комиссиясы 

КО КК – Кеден одағының Кеден кодексі 

КОТ – Кеден одағының тауары  

КРО – Кедендік ресімдеу орталығы 

ҚСБК – Қызметтер саудасы жөніндегі бас келісім 

КЫК – Кедендік ынтымақтастық кеңесі 

КЫКН – Кедендік ынтымақтастық кеңесінің номенклатурасы  

КҚС – Кедендік құн декларациясы 

КҚЭК – Кедендік құжаттардың электрондық көшірмелері  

ОБЖШ – Орталықтандырылған біріздендірілген жеке шоттар  

ОКЗ – Орталық кеден зертханасы  

РБАЖ – Радиациялық бақылаудың автоматтандырылған жүйесі 

СБТБ – Селективті бақылау және тәуекелдерді басқару  

СКП – санитарлық-карантиндік пункт 

СЭҚ БТН – Сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауар 

номенклатурасы  

СЭҚ – Сыртқы экономикалық қызмет 

СЭҚТН – Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы 

ТБЖ – Тәуекелдерді басқару жүйесі 

ТД – Тауар декларациясы 

ТЖБАЖ – Тауарларды жеткізуді бақылаудың автоматтандырылған 

жүйесі 

ТМД – Тәуелсіз мемлекеттер достастығы  

ТҚБ – Тәуекелді құқықтық басқару 

ТСБ – Тәуекелдерді стратегиялық басқару 
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ТСБК – Тарифтер мен сауда жөніндегі бас келісім 

ТПТ – Тәуекелдің Пост-кедендік талдауы 

ТШЕ – Тауарлардың шығарылған елі 

УЛТ – Уәкілетті лауазымды тұлға 

УЭО – Уәкілетті экономикалық оператор 

ХСҰ – Халықаралық сауда ұйымы 

ХЖТ – Халықаралық жол тасымалдары 

ШЫҰ – Шанхай ынтымақтастық ұйымы 

ЭБПҚ – Электронды бекіту-пломбалау құрылғысы 

ЭӨК КСС БТН – Экономикалық өзара көмек Кеңесінің сыртқы 

саудасының бірыңғай тауар номенклатурасы 

ЭӨП – Электрондық өткізу пункті 
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КІРІСПЕ 

 

Елімізде жүргізіліп жатқан басқарудың ұйымдастырушылық-

әкімшілік әдістерінен экономикалық әдістерге көшуді көздейтін 

экономикалық реформаның негізгі элементтерінің бірі сыртқы сауданы 

мемлекеттік реттеу рөлінің өзгеруі болып табылады.  Бұл ретте тарифтік 

және тарифтік емес реттеудің тиімді қолданыстағы тетігі Қазақстанның 

белсенді және тұтас кеден саясатын жүргізуі үшін, сондай-ақ кеден 

органдарының елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның 

экономикалық мүдделерін қорғау жөніндегі міндеттерді шешімі үшін 

ажырамас шарт болып табылады. 

Алдағы уақытта қолға алынатын экономикалық өсімді қалпына 

келтіруге негізделген реформаларды айқындай келе, 2021 жылдың 26 

қаңтарында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметтің 

кеңейтілген отырысында елдің дамуына кері әсерін тигізетін дұрыс емес 

декларациялау практикасының кеңінен қолданылатынына ерекше көңіл 

аударды. Сонымен қатар Презеиденттің пайымдауынша, контрабанда – бұл 

төленбеген салықтар ғана емес, бұл отандық өнеркәсіпке, азаматтардың 

денсаулығына, қоршаған ортаға тікелей қауіп. Осыған орай, Үкіметке 

мемлекет шекарасындағы заңсыз сауда айналымына қарсы іс-қимылдың 

кешенді бағдарламасын әзірлеу тапсырылып, ол бағдарлама кедендік 

әкімшілендіруді түбегейлі жақсартуды, шекарадағы экспорттық және басқа 

да бақылау түрлерін техникалық реттеуді жетілдіруді көздеуі тиіс 

екендігін басып айтты. 

Болашақ мамандарды оқыту жүйесін жетілдіру қажеттілігі 

Қазақстандық мемлекеттік қызметті кәсібилендіру жөніндегі стратегиялық 

міндетке негізделген. Мемлекеттік қызмет кадрларын даярлаудың жоғары 

деңгейі – тиімді мемлекеттік басқарудың басты факторларының бірі. 

Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару органдары жүйесінде 

ерекше рөл Қазақстан Республикасының кеден қызметіне беріледі. 

Кеден жүйесін табысты жетілдіру оны қайта құрылымдауды, 

тәжірибеге қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды енгізуді, кеден 

қызметін Қазақстан Республикасының кеден ісін, халықаралық құқықты 

терең білетін жоғары білікті мамандармен қамтамасыз етуге бағытталған 

кадр саясатын іске асыруды көздейді. 

Кедендік әкімшілендіру бойынша мамандарды оқытуда және 

кедендік реттеу бойынша оқу құралдарын дайындауда ерекше рөл «Кеден 

ісі» мамандығы бойынша білім беру қызметтерін көрсететін жоғары оқу 

орындарына беріледі. 

Құралда кедендік әкімшілендіру және бақылау, тауарларды 

тасымалдау, кедендік төлемдерді есептеу және өндіріп алу тәртібі, 

кедендік сараптама негізгі теориялық және практикалық мәселелері 

қарастырылады. 

Осы оқу-әдістемелік құралды дайындау барысында отандық 

зерттеушілер М.О.Әбсеметов, С. Т. Әлібеков, Б.Б. Байдуллаев, 
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Н.А. Борисов, Е. О. Вибол, Г.А. Ельчибаева, Т. Е. Жандильдин, 

Е. А. Краснощекова, Г. С. Мауленов, Л. Н. Марков, С. Р. Ушурова, Б.Ж. 

Шалабаев, А. И. Шалтыков және тағы басқалардың еңбектері, сондай-ақ 

тақырыпқа қатысты басқа да ғылым өкілдерінің көзқарастары 

пайдаланылды. 

Оқу-әдістемелік құралдарды дайындау Қазақстан Республикасының 

Конституциясы, «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 

Қазақстан Республикасының Кодексі, ведомстволық нормативтік актілер, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік 

кірістер комитетінің Оқу-әдістемелік орталығының материалдары 

негізінде жүзеге асырылды. 

Кеден саясаты елдің даму стратегиясының бір бөлігі болып 

табылады, оның мақсаты отандық нарықты қорғау, импорт алмастыру, 

ұлттық экономиканы құрылымдық қайта құруды ынталандыру, 

салықтарды барынша жинауды қамтамасыз ететін тиімді кедендік 

әкімшілендіруді ұйымдастыру болып табылады. Кеден қызметін одан әрі 

жетілдіру қажеттілігі осы органдар қызметінің сапасы мен тиімділігіне, 

оның іскерлік және сауда операцияларын жүзеге асырудың халықаралық 

тәжірибесіне сәйкестігіне қойылатын жоғары талаптарға негізделгендіктен 

ұсынылған басылым өзекті болып табылатыны сөзсіз. 
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1-бөлім. Қазақстан Республикасындағы кеден қызметі. 

Қалыптасуы мен дамуы 

 

§1. Қазақстан аумағында кеден қатынастарының пайда болуы 

 

 

Халықтың әртүрлі әлеуметтік топтары арасында, содан кейін 

мемлекеттер арасында сауда қатынастары қалыптаса бастаған сәттен 

бастап кедендік қатынастардың алғашқы алғышарттары пайда болады. 

«Кеден» сөзінің пайда болуы татар-моңғолдардың орыс жерлерін 

жаулап алу сәтінен басталады, бұл орыс тілінде «тамга» сөзінің тамыры 

болды, ол түркі халықтарында белгі, таңба, белгі, мөр. «Тамга» сөзінен 

«тамжить» етістігі пайда болды, яғни тауарға баж салу, төлемді растау 

үшін тауарларды таңбалау, ал жоғарыда аталған іс-қимылдар іске 

асырылған жер кеден деп атала бастады. Қызмет еткен адам кеденші деп 

аталды. 

Саудамен байланысты болған барлық нәрсе үшін баж салығы, 

мемлекеттер мен қалалардың шартты шекаралары арқылы тауарларды 

тасымалдағаны үшін алым алынады. Алғашқы кеден баждары Сақ 

патшайымы Томирис патшалығы кезінде Қазақстанның қазіргі аумағында 

өндіріп алынды, ал алғашқы кедендік салымдар біздің дәуірге дейінгі 

бірінші мыңжылдықтағы Ұлы Түркі қағанатының алғашқы билеушілері 

Бумын Коган мен Эстеми Коганның заңдарында көрсетілген. Сол кезеңде 

Оғыз қаған түркі билеушісі жиырма екі түрік тайпаларының көсемдеріне 

кедендік титулдар мен кедендік айырым белгілерін берді. 

Кеден қызметінің жандануы Қытайдан Римге дейін созылған 

ұзақтығы жеті мың километрден асатын Ұлы Жібек жолының кезеңіне 

жатады, және де сол кездің өзінде-ақ жергілікті сауда учаскелері жұмыс 

істей бастап, олар Тараз, Отырар, Түркістан, Сығанақ, Баласағұн, Турфан 

және тағы басқа қалалар арқылы өтетін болған. 

Қазақтарда Ахмет Яссауи кесенесінің құрылысы кезінде ұлы Әмір 

Тимур кесенесінің құрылысына қатысы бар барлық адамдарды салықтар 

мен кедендік баждардан босатқаны туралы аңыз бар. Бұл аңыздар негізсіз 

емес. 1397 жылы Әмір Темір Ахмет Яссауи кесенесінің дамуы, 

материалдық қамтамасыз етілуі және ерекше мәртебесі туралы жарлық 

шығарды. Қазір сақталған жазба дереккөздерге сүйенсек, Әмір Темір өмір 

сүрген кезде салықтар мен кеден баждарына қатысты көптеген жарлықтар 

мен қосымшаларды шығарғаны мәлім. Осы Әмір-Темірдің жарлықтары 

біздің заманымызға дейін ортағасырлық Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық тарихын зерттеудің маңызды көзі болып табылатыны 

белгілі. 

Шығыс мемлекеттері Еуропа және Таяу Шығыс мемлекеттерімен 

тығыз сауда байланыстарын орнатуда. Жібек жолының бірыңғай сауда 

жүйесін құру қалалардың өсуіне, нарыққа бағытталған қолөнер өндірісінің 

дамуына әкелді, ал ол өз кезегінде заттай алмасудың орнына тауар-ақша 
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қатынастарының пайда болуына әкелді. Қазақстан аумағында (б.з. VIII ғ.) 

бүкіл Орталық Азиядағы сияқты, бұл меншікті монеталық жүйелерді 

құруға алып келді. 

Ұлы Жібек жолы Қытай Жібек жолын Батыс елдеріне экспорттау 

үшін қызмет етті. Өз кезегінде Римнен осы елдерде өндірілетін тауарлар 

жүрді. Кеден кітаптарында осы жабайы, экзотикалық тауарлардың тізімі 

көздің жауын алады десек те болады. Олар: хош иісті шайыр, ақжұпар суы, 

кардамон мен мускат жаңғағы, женьшень мен яшма, кәріптас және маржан, 

піл сүйегі, күміс пен алтын құймалар, тері мен тыйындар, садақтар мен 

жебелер, қылыш пен найза және т.б. 

Жібек жолы бойымен мәдени өсімдіктер: жүзім, шабдалы және 

қауын, дәмдеуіштер мен қант, көкөністер мен жемістер көп таралған. 

Алайда, сауданың басты мәні халықаралық саудаға өз атауын берген 

мата – жібек болды. Жібек алтынмен қатар халықаралық валютаға 

айналды, оларға елшілер мен патшалардың сыйын берді, Жалдама әскері 

мен мемлекеттік қарыздарын төледі. 

Ұлы Жібек жолымен атақты араб аттарын, түйелерді, пілдерді, 

сұңқарлар, тауықтарды, тотықұстарды және т.б. сатуға әкелген. 

Ұлы сауда жолында будда, христиан және мұсылман 

ғибадатханалары салынды. Ғибадатхана молдалары сәнді мерекелер 

жәрмеңкелерді реттеді. Орын үшін, сатылатын тауар үшін, қолданылатын 

салмақ және өлшеу құралдары үшін ішкі баж салықтарын ғибадатхана 

пайдасына алды. 

Орталық Азия қалаларында – Самарқанд, Хорезм, Бұхара, Мерве, 

Яссы (Түркістан), Сығанақ, Тараз, Шаше, (Ташкент), Баласағұнда көптеген 

елдердің көпестері мен діни уағызшылары жиналатын болған. 

Керуен-сарайлар орналасқан барлық ірі қалаларда коммерциялық 

мәмілелерді жүзеге асыру үшін көптеген шығыс елдерінен саудагерлері 

(саудагер) мен алыпсатарлары (қайта сатып алушылар) жиналды. 

Орта Азия халықтарының экономикасы мен мәдениеті Алдыңғы 

Азияның дамыған мәдениеті мен экономикасымен бір деңгейде болғанын 

атап өткен жөн. Бұл Орталық және Алдыңғы Азия шығыс елдерінен батыс 

елдерге және кері қарай келе жатқан керуен жолдары өткен бірыңғай 

экономикалық аймақ болып табылуымен түсіндіріледі. Бұл аймақтың 

халықтары құрлықаралық сауда саласына тартылды. 

Ұлы Жібек жолы Қазақстан аумағында исламның енуіне және 

кеңеюіне ықпал етті. 

Ортағасырлық мұсылман мемлекеттерінде «Баж» кедендік баж 

болып табылады. Араб дереккөздері көрсеткендей, мұсылман әлемінде 

ежелгі қазақ қалалары Яссы (Түркістан), Сайрам, Сауран, Сығанақ, Тараз 

ежелгі керуен жолдарындағы сауда орталықтары ретінде белгілі болды. 

Отырар қаласы моңғол шапқыншылығына дейін Ұлы Даланың мәдени 

және экономикалық ошағы болып саналды. Отырар кітапханасы 

Александриядан кейінгі ең ірі  кітапхана болды. Бұл қалада Шығыстың 

көрнекті ойшылы Әл-Фараби дүниеге келіп, өмір сүрген. 
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Ұлы Жібек жолы кейде қажылық жолы да болып табылды. Ұлы 

Жібек жолы бойымен Дешті-Қыпшақ  көпестері тауарлармен жүрді, 

қажылар Мекке мен Мединаға бет алды, Мысырдағы Мамлюк 

мемлекетінің болашақ негізін қалаушылар қыпшақтар-құлдар да кездесті. 

Қажылық мерекесі кезінде мыңдаған адам қасиетті орындарға 

баратын сауда керуендеріне қосылды. Мұсылман құқығы бойынша 

қажылар қайырымдылық жиындарынан босатылды. Қажылардың ізгі 

ниеттері кейде кеден шенеуніктерінің заңсыз іс-әрекеттеріне тосқауыл да 

болып табылды.  

Орталық Азияның бай өңірлері тек көпестерді ғана емес, басқа 

елдердің жаулап алушыларын да өзіне тартқаны тарихтан белгілі. Ұлы 

Жібек жолында мемлекеттердің жауынгерлік іс-қимылдары сауданы 

тоқтатуға, сауда керуендері мен діни миссияларды ілгерілетуге құқылы 

емес еді. Ұлы Жібек жолы мұсылман құқығының нормаларымен, 

халықаралық әдет-ғұрыптармен және келісімдермен реттелетін 

халықаралық транзиттік сауда ережелері көптеген халықтар үшін өзіндік 

еркін экономикалық аймақ болып қызмет етті. Ұлы Жібек жолы-

бейбітшілік пен достықтың ежелгі жолы, қазіргі уақытта Ұлы сауда жолын 

жаңғырту тұжырымдамасын алды. 

Қазақ хандығының құрылуы көп жағдайда саяси 

ұйымдастырушылыққа ықпал етті және халықтар бірлігі үшін оң әсерін 

тигізді. 

XV-XVIII ғасырлардың екінші жартысындағы халықаралық 

саудадағы жаңа құбылыс Орта Азия мен Ресейдің Қазақстан далалары мен 

Түркістан қалалары арқылы сауда қатынастарын жолға қою болып 

табылды. Бұл әрекет Ресеймен сауда экономиканың дамуындағы маңызды 

фактор болып табылды. Ресей мен Орта Азияның сауда және 

дипломатиялық қатынастары XVII-XVIII ғасырларда жанданды. 

Орыс мемлекеті Орта Азиядан қағаз маталар, мақта, шикі Жібек, 

асыл тастар, Шығыс қару алды. Орта Азия арқылы Ресейге қытай 

тауарлары жетті. Ресей Қазақстан арқылы Орта Азияға мата, атлас, айна, 

тері, күміс шығарды. 

Жекелеген Сырдария қалалары арасындағы халықаралық сауда және 

сауда көлемі туралы негізінен Отырар, Түркістан, Сауран қазбаларынан 

нумизматикалық материал негізінде айтуға болады. 

Қазақстанның дала аудандары Жетісу мен Оңтүстік Қазақстаннан 

қолөнер өндірісінің заттары мен егіншілік өнімдерін алды. Жергілікті 

қолөнершілердің қолынан жасалған қыш өндірісі заттары, металл, үй 

бұйымдары, ағаш бұйымдары, қару- жарақ, ат әбзелдері, қоладан, бағалы 

металдардан жасалған әшекейлер, моншақтар, айналар және т.б. – осының 

барлығы көшпелі халықтан сұраныс тапты. Сол кезде Қазақстанның 

оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы қала қолөнершілері мен 

егіншілерінің басқа аудандардың көшпелі және жартылай көшпелі халқы 

бар шаруашылық қызметінің өнімдерімен алмасуына және еңбек бөлінуіне 
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негізделген жеткілікті тұрақты қазақстандық сауда пайда болды деп айтуға 

болады. 

Сауда алмасуының, байланыстардың даму үрдісі объективті 

жағдайлармен қолдау тапты: шаруашылық өмірдің әр түрлілігі мал 

шаруашылығы өнімдерін қажет ететін диқаншылар мен отырықшы-

егіншілік өндірісі мен қолөнерін қажет ететін малшылар арасында 

өндірілген өніммен алмасуды талап етті. 

Ресей көпестігінің қазақтармен, сондай-ақ Бұхар және Хива 

көпестерімен XVI-XVIII ғғ.аралығында саудасы негізінен екі бағыт 

бойынша жүргізілді: Поволжье және Батыс Сібір арқылы. Орыс-қазақ 

сауда байланыстарының ірі орталықтары Сібір қалалары болды: Тара, 

Тюмень, Томск және Тобольск. 

XVIII ғасырдың 30-шы жылдарында Қазақстанның экономикалық 

дамуы мен игеруінің жаңа кезеңі басталады. Қазақ жерлерінің Ресей 

құрамына енуінен бастап Қазақстанның орыс және ортаазиялық көпестерге 

арналған сауда байланыстарының транзиттік аумағы ретіндегі рөлі 

айтарлықтай өсті. 

Ресей коммерциясының өкілдері қазақ даласының шығысындағы 

орыс-қазақ және транзиттік сауданың мақсаттылығының екі негізгі 

өлшемшарттарын ажыратты: бір жағынан жергілікті мал тұқымдарының 

Жоғары сапасы (көбінесе жылқы) және «Сібір қырғыздарының» 

нарықтағы нақты бағалар туралы, екінші жағынан хабардар болмауы. 

Ресейдің Қазақстан, Орта Азия хандықтары мен Батыс Қытаймен 

сауда байланыстарын кеңейтуге ұмтыла отырып, патшалық үкімет орыс 

көпестігінің жағдайын нығайтуға үлкен көңіл бөлді. XIX ғасырдың 40-шы 

жылдарында шығарылған бірқатар үкіметтік жарлықтар 1841 жылдан 

бастап баж салығын төлегенге дейін тауарларды кеденнен алуға мүмкіндік 

беретін Азия көпестерінің сауда мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталды. 

Осының барлығы Қазақстанның түрлі аудандарында сауданы 

жандандырды. 

ХІХ ғасырдағы Кеден ісін құқықтық қамтамасыз ету кедендік 

жарғыларда және басқа да құжаттарда көрініс тапты. Мәселен, 1819 жылғы 

Кеден жарғысында мемлекеттік шекараны күзету тәртібі белгіленді. Күзет 

алдымен кедендік, содан кейін шекаралық қамауға алынды. Осы құжатта 

контрабандаға қатысты түсінік нақтыланды. 1827 жылы «Шекаралық 

кеден күзетінің құрылымы туралы ереже» жарық көрді. 

Кеден мекемелерінің жүйесі 1857 жылдың Кедендік жарғысында 

бекітілген. Жарғыда кеденшілерге қойылатын талаптар баяндалған. Кеден 

округтерінің бастықтары, басқарушылар бұрын кеденде қызмет етпеген 

адамдарды тағайындай алмады.  

Жарғыға сәйкес кадрларды іріктеуге, олардың кәсіби дайындығына 

үнемі көңіл бөлінді. Кеденге қабылдауға қала басшысы рұқсат берді, ал 

лауазымға тағайындау туралы бұйрықты кедендік алымдар департаменті 

бекітті. 
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XIX ғасырда Қазақстанда кедендердің болуы туралы баяндайтын 

мұрағаттық құжаттар болды. XVIII ғасырда сыртқы сауданың өсуімен 

алғашқы шекара маңындағы кедендер құрылды. Барлығы 5 аумақтық 

бағыт бойынша бөлінді: Еуропа, Азия, Кавказ-желілік, Кавказ өңірі және 

қытай саудасы. Кедендер 3 класқа бөлініп, округтар бойынша анықталды. 

Кеден органдарының қызметіне қатысты Кеңес өкіметінің алғашқы 

нормативтік актілерінің бірі Халық депутаттары кеңесінің (бұдан әрі - 

ХКК) 1918 жылғы 29 мамырдағы «Орталық және жергілікті кеңес 

өкіметтерінің баж жинау және жергілікті кеден мекемелерінің қызметін 

реттеу жөніндегі құқықтарының аражігін ажырату туралы» декреті болып 

табылды. Бұл құжат кейін кеңестік кеден мекемелерін құруда маңызды рөл 

атқарды. Шекара арқылы тасымалданатын тауарларды кедендік бажбен 

және басқа да алымдармен салу орталық мемлекеттік биліктің айрықша 

ерекшелігі болды. 

Қазақстанда 20-шы жылдардың басында екі кеден органы 

ұйымдастырылды: Жетісу (Алматы және Талдықорған облыстарының 

аумағында) және Зайсан (Семей және Шығыс Қазақстан облыстарында). 

Қазақстанның астанасы Қызылорда қаласында Бахтин, Хоргос (Алматы 

бөлімшесімен) және Кузеюнь кедендерін біріктірген Қазақ аудандық 

кедендік инспекторлық басқармасы құрылды. КСРО-ның көптеген 

онжылдықтарында Халықаралық кедендік ынтымақтастыққа қатысудан 

бас тарту, тарифтер мен сауда жөніндегі Бас келісім (ГАТТ), Кедендік 

ынтымақтастық кеңесі (СТС) және басқа да бірқатар беделді органдар 

сияқты халықаралық ұйымдардан оқшаулану салдарынан әлемдік кедендік 

үдерістен тыс қалды. 

Кеңес Одағы көптеген жылдар бойы кеден органдары жинаған 

әлемдік тәжірибені пайдаланбады, ол отандық кеден заңнамасын дамыту 

үшін өте пайдалы болуы мүмкін еді. Көп жағдайда осы себеппен кеден ісі 

әлемдік стандарттарға ғана емес, сонымен қатар елдегі түбегейлі 

әлеуметтік – экономикалық және саяси өзгерістерге негізделген жаңа 

талаптар мен шындықтарға сәйкес келмеді. 

Тек Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ғана республикада 

егемендік атрибуттарының бірі ретінде де, Қазақстан Республикасының 

саяси институтында дербес кеден қызметін құру мүмкін болды. 

 

 

§2. Қазақстан Республикасы аумағындағы кедендік реттеу 

жүйесі 

 

 

1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан халықтың ерік-жігерін білдіре 

отырып, өзінің мемлекеттік тәуелсіздігі туралы мәлімдеді. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Президентінің 1991 жылғы 

12 желтоқсандағы Жарлығымен Қазақстан Республикасының Кеден 

комитеті құрылды. 



 12 

1991 жылы сол уакытта, республика өзінің кеден ісі жүйесін құру 

және дамыту қажеттілігінің алдына қойылған болатын. 

1991 жылдың 24 желтоқсанында «Кедендік тариф және баж туралы» 

заң бекітіледі, онда тарифтік шаралар сауда саясаты мен сыртқы 

экономикалық қызметті мемлекеттік реттеудің маңызды құралы болуға 

тиіс. 

Қазақстанның егемендік пен тәуелсіздікке ие болуы Мемлекеттік 

басқарудың жаңа саласы ретінде кеден саласының құрылуына объективті 

әкелді. Қазақстан алғаш рет өзінің ішкі және сыртқы саясатының құрамдас 

бөлігі ретінде кеден саясатын дербес айқындауға кірісті.  

Республиканың кеден жүйесінің қалыптасуы нақты тарихи 

жағдайларда жүзеге асырылды. Бір жағынан, қуатты Кеңес мемлекетінің 

ыдырауы, терең саяси және экономикалық дағдарыс, екінші жағынан, 

егемендікке ие болу және тәуелсіз мемлекеттің құрылуы. 

Бұрынғы Одақтың шектес мемлекеттерімен кедендік шекараларды 

енгізу, Қазақстанның кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен 

мүлікті жүз пайыз декларациялауды қамтамасыз ету проблемасы 

республика аумағының ішінде де, оның шекарасында да кеден 

мекемелерінің кең тармақталған желісін құруды талап етті. 

Бастапқыда кеден органдарының жұмысы 1992 жылғы 14 тамыздағы 

кеден туралы ережені, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 

қаулыларын және кеден органдарының қызметін реттейтін басқа да 

нормативтік құжаттарды басшылыққа алды. 1995 жылға дейін 

республиканың кеден органдары өз қызметін КСРО кеден заңдарының 

нормаларына сәйкес жүзеге асырды. 

Егемен Қазақстанның кеден қызметін қалыптастыру процесі 

экономикалық реформалар кезеңімен, мемлекеттің шаруашылық және 

сыртқы экономикалық қызметін құрылымдық қайта құрумен, әртүрлі 

халықаралық ұйымдармен интеграциялаумен, командалық жүйеден 

(кеңестік кезеңнен) кеден саясатының демократиялық моделіне көшумен 

тұспа-тұс келді. Өзгерістер КСРО ыдырауымен және тәуелсіз 

мемлекеттердің құрылуымен, Қазақстан экономикасының нарықтық 

қатынастарға көшуімен және осыған байланысты сыртқы экономикалық 

қызметті ырықтандырумен байланысты болды. Жоғарыда аталған барлық 

факторлар жиынтығында заң шығару және Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алу құқығы 

бойынша қуатты рычагтар бере отырып, Кеден органдарын дербес 

мемлекеттік құрылымға шығаруға алып келді. 

Одақтас республикалардың өзара келісімсіз тауарлар мен 

капиталдарды әкелуге/әкетуге шектеу енгізуге, жүктердің олардың аумағы 

арқылы транзитіне, басқа республикалардың азаматтары мен заңды 

тұлғаларының меншігіндегі мүліктер мен ақша қаражатын олардың 

шегінен тыс жерлерге өткізуге, транзиттік төлемдерді енгізуге құқығы 

жоқ. Кедендік тетіктерді қоса алғанда, пәрменді тетіктердің болмауы 

республиканың меншігі болып табылатын шикізаттың және басқа да 
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тауарлардың түрлерін Қазақстаннан кедергісіз әкетуіне себепші болды, бұл 

ретте Қазақстан тиісті валюталық кіріс алмаған. 

Тәуелсіз жылдары Қазақстан Республикасының кеден саласы 

көптеген құрылымдық өзгерістерге ұшырады. Қазіргі уақытта Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінде 

пост-кедендік әкімшілендіру және кедендік операцияларды әкімшілендіру 

департаменттері, сондай-ақ экономикалық тергеу қызметінің бөлімшелері 

жұмыс істейді. 

Бүгінде кеден органдары қоғам өмірінде елеулі рөл атқаратын және 

елде болып жатқан экономикалық процестерге нақты әсер етуі мүмкін 

кезеңдерде тұр. 

Өзінің қызмет еткен жылдары Қазақстан Республикасының егеменді 

кеден қызметі үлкен табыстарға қол жеткізді және посткеңестік кеңістікте 

елеулі рөл атқарады.  Сонымен қатар, олар қол жеткізген жетістіктермен 

шектелмей, әлемдік стандарттарға жақындату мақсатында өз қызметін 

одан әрі жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастыруда. 

Кеден одағы Кеден кодексінің және «Қазақстан Республикасындағы 

кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің құқықтық 

нормаларының негізін Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 24 

ақпандағы № 141-IV Заңымен ратификацияланған кедендік рәсімдерді 

оңайлату және үйлестіру туралы халықаралық конвенцияның (Киот 

Конвенциясы) талаптарына жауап беретін халықаралық стандарттар 

құрайды.  

2007 жылғы 6 қазандағы Бірыңғай кедендік аумақты құру және 

Кеден одағын қалыптастыру туралы шарттың 2-бабына сәйкес Кеден 

одағының бірыңғай кедендік аумағында Тауарларды декларациялаудың 

және кедендік операцияларды жасаудың, кедендік төлемдерді төлеудің, 

кедендік рәсімдерді қолданудың және кедендік бақылауды жүргізудің 

бірыңғай ережелерін қамтитын кедендік реттеудің біріздендірілген тәртібі 

белгіленген.   

Мәселен, соңғы уақытта орталық аппарат басшылығы бірқатар 

жүйелі шараларды жүзеге асырды, олар жалпы кеден қызметіндегі 

жағдайды барынша сауықтыруға мүмкіндік берді. Бірінші кезекте, 

Дүниежүзілік кеден ұйымының ұсынымдарын ескере отырып, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес бойынша іс-қимыл алгоритмі әзірленді, онда 

сыбайлас жемқорлық көріністеріне неғұрлым бейім негізгі сегменттер 

бөлінді.  

Жаңа мүмкіндіктер, мысалы, жөнелтуші кеден органынан межелі 

кеден органына дейін тауарға ілеспе құжаттарды беру үшін сейф-

пакеттерді пайдалану жобасы белсенді енгізілуде, бұл межелі кеден 

органына байланыстың электрондық арналары бойынша да, қағаз 

тасығыштарда да дұрыс ақпаратты жеткізуге мүмкіндік берді. 

Кедендік төлемді өндіріп алудың ерекше ставкасы, Қытай тектес 

тауарлардың көлеңкелі айналымын айтарлықтай азайтуға, делдалдарды 

айналып өтіп, олардың иелерін кедендік ресімдеуді дербес жүзеге асыруға 
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ынталандыруға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, мұндай шара шектес 

елдермен айналы статистиканың деректерін теңестіруге және шекарадағы 

мемлекеттік органдар тарапынан сыбайлас жемқорлық көріністерін 

қысқартуға ықпал етеді. 

Кедендік ресімдеудің үш кезеңді рәсімінен бір кезеңді рәсімге көшу 

бойынша жұмыс жүргізілуде, бұл «бір терезе» жүйесі бойынша Кедендік 

декларацияларды тіркеуді және беруді енгізуге мүмкіндік береді. Бұл ретте 

тауарларға арналған декларацияны ресімдеуді кеден органының бір 

лауазымды тұлғасы ғана жүргізеді, бұл, әрине, оның жеке жауапкершілігін 

арттырады және кедендік рәсімдерді жүзеге асыру уақытын едәуір 

қысқартады, сондай-ақ сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың 

шығындарын төмендетуге ықпал етеді. 

Қазақстан-қытай шекарасындағы өткізу пункттерінің өткізу қабілетін 

арттыру мақсатында Қазақстан мен Қытайдың кеден құрылымдары 

арасындағы қол жеткізілген уағдаластыққа сәйкес 2007 жылғы 15 

желтоқсаннан бастап «Қалжат-Дулаты» өткізу пунктінде Қазақстан – 

Қытай шекарасындағы бірлескен кедендік бақылаудың бірінші кезеңін 

енгізу бойынша эксперимент басталды. Осы шара Қазақстан-Қытай 

шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарына қатысты 

өткізу пунктінде Қазақстан мен қытай кеден органдарының лауазымды 

адамдарын бақылаудың келісілген нысандары мен әдістерін жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

Бірлескен кедендік бақылауды жүргізудің негізгі құжаты көлік 

құралы мен тасымалданатын тауар туралы мәліметтерді, сондай-ақ 

кедендік бақылауды жүргізу нәтижелерін көрсететін манифест болып 

табылады.  

Тәуекелдерді бағалау және оларды басқару, іріктеп тексерулер, пост-

кедендік аудит және ақпараттық құралдар ескеріле отырып, кедендік 

бақылаудың қазіргі заманғы стратегиялары пайдаланылады. Олар 

жекелеген операцияларды тексеруге қарағанда декларанттың ережелерді 

сақтауының жалпы деңгейін айқындауға көбірек назар аударады. Болмашы 

тәуекел болып саналатын компаниялар, кеден органдары кем дегенде 

мұқият тексеріп, олардың кедендік заңнамаға сәйкестігін өз бағалауына 

көп шамада сүйенеді. 

Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу мен бақылауды 

жедел және сапалы жүзеге асыратын ақпараттық технологиялар мен 

ақпараттық жүйелер әзірленеді және енгізіледі. Кеден одағының сыртқы 

шекарасын нығайту мақсатында кеден органдарын кедендік бақылаудың 

қазіргі заманғы техникалық құралдарымен жарақтандыру бойынша 

жұмыстар жүргізілуде. 

Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар үшін қолайлы жағдай 

жасау үшін және адам факторын болдырмау мақсатында «Web-декларант» 

электронды декларациялау кешені әзірленді және пайдалануға енгізілді, ол 

Web-ресурстарды пайдалана отырып, кедендік құжаттардың электрондық 
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көшірмелерін дербес қалыптастыруға және Интернет желісі арқылы кез 

келген кеден органына жіберуге мүмкіндік береді. 

«Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру шеңберінде «Web - 

портал» компоненті және Қазақстан Республикасы кеден органдарының 

шлюзі әзірленеді. 

Қазақстан Республикасы кеден органдарының Web - порталы 

халықаралық сауда процестеріне қатысатын субъектілерге электрондық 

қызметтер мен ақпараттық ресурстарға «бірыңғай қол жеткізу нүктесін» 

ұсынуға арналған. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 

комитетінің ақпараттық жүйелерін, «электрондық үкімет» құрауыштарын 

және сыртқы жүйелерді біріктіруге, барлық қатысушы интеграцияланған 

жүйелермен ақпараттық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету үшін шлюз 

қарастырылған.  

Кеден органдарының шлюзі Кеден одағының сыртқы және өзара 

саудасының интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру шеңберінде 

пайдаланылатын болады.  

Аумақтық бөлімшелерді тауарларды жеткізуді бақылаудың 

автоматтандырылған жүйелерімен және көлік құралдарында тауарларды 

тексеруді автоматты үздіксіз режимде, оларды тоқтатпай жүргізуге 

мүмкіндік беретін қазіргі заманғы жоғары технологиялық жабдықтармен 

жарақтандыру бойынша жұмыс жалғасуда. 

Өз уақытында Дүниежүзілік банктің техникалық қолдауымен кеден 

қызметін дамыту жобасы әзірленді, оны іске асыру кеден қызметінің 

қызметін ДСҰ-ға кіру жөніндегі халықаралық стандарттар мен талаптарға 

сәйкес келтіруге мүмкіндік берді, сыртқы экономикалық қызметке 

қатысушыларға әділ және әділ қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді, 

жиналатын кеден баждары мен алымдарының көлемін ұлғайтады, 

сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендетеді, елдің ұлттық және 

экономикалық қауіпсіздігін арттырады. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі бизнес үшін әкімшілік 

кедергілерді алып тастау, тауарлардың өтуін жеделдету және шекарада 

интеграцияланған бақылауды ұйымдастыру жөніндегі ұсыныстарды 

мақұлдады. Осы ұсыныстардың негізгі мәні интеграцияланған бақылауды 

енгізу, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 

комитетінің жедел басқару орталығы (бұдан әрі - ЖБО) базасында 

ведомствоаралық мониторинг жүйесін құру, сондай-ақ рұқсат беру 

құжаттарының санын және оларды беру мерзімдерін қысқарту болып 

табылады. Шекарадағы тауарлар мен көлік құралдарының жиналуын 

болдырмау үшін бақылау функцияларын өткізу пункттерінен (шекаралық 

бақылауды қоспағанда) кеден органдарының ішкі құрылымдық 

бөлімшелеріне және кедендік ресімдеу орталықтарына көшіру жөніндегі 

шаралар қабылданады. 

Шекарада интеграцияланған бақылауды енгізу халықаралық 

институттармен ұсынылған, бұл өткізу пункттерінде бақылаушы 
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қызметтер қызметкерлерінің санын азайтып, олардың функцияларын кеден 

органдарына бере отырып, «бір терезе» қағидаты бойынша жұмысты 

қамтамасыз етеді. 

Бұл ретте жаңа енгізілімдерді іске асыру үшін заңнамаға тиісті 

өзгерістер енгізуден басқа, ел шекарасының периметрі бойынша 

автомобиль өткізу пункттері арқылы жүктердің өтуінің жалпы 

мониторингін жүргізу мақсатында мүдделі министрліктер мен 

ведомстволардың қызметкерлерін ЖБО-ға орналастыру жоспарланып 

отыр.  

Өз кезегінде ЖБО функциялары «электрондық үкімет» шеңберінде 

мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін интеграциялауды, 

бақылаудан өтудің барлық кезеңдерін барынша автоматтандыруды, 

шекарада кедендік құжаттарды (жеткізуді бақылау құжатын) толтыру 

практикасын болдырмауды көздейді. Бұдан басқа, ЖБО спутниктік 

навигация құралдарының көмегімен кедендік бақылаудағы автокөлік 

құралдарын қадағалайтын болады деп болжануда. 

Осылайша, ЖБО-ны барлық бақылаушы органдар үшін бірыңғай 

қашықтықтан мониторинг орталығы ретінде пайдалану ұсынылады, бұл 

өткізу пункттерінде кедендік рәсімдерді тездетуге, бизнес үшін 

шығындарды азайтуға, сыбайлас жемқорлық деңгейін азайтуға мүмкіндік 

береді. 

Қазақстан Республикасы кеден органдарының сараптау қызметтері 

белгілі бір жұмысты жүргізеді, атап айтқанда, Қазақстан Республикасында 

сараптамалық кеден қызметінің қалыптасуы өткен ғасырдың 90-шы 

жылдары болды. Қысқа мерзімде кедендік сараптаманың сапалы өндірісін, 

кең ауқымды және республикалық ауқымдағы ұйымдастыруды қамтамасыз 

ету талап етілді. Мұндай жұмыс кеден органдары жүйесінде сараптау 

кеден мамандарын іріктеу, даярлау және біліктілігін арттыру, аумақтық 

мамандандырылған сараптау бөлімшелерінің желісін құру қажеттігін 

анықтады. Мұндай бөлімшелердің жұмысы барлық жерде арнайы 

жабдықтармен және материалдармен кәсіби қамтамасыз етуді талап етті. 

Кедендік сараптаманы ұйымдастыру мақсатында жүргізілген іс-

шаралар кешені кеден органдарының оның барлық сатыларында: алдын 

ала шешімдерді қалыптастыру кезінде, кедендік бақылауды және 

ресімдеуді жүргізу кезінде, тауарларды сыныптау және кедендік-тарифтік 

реттеу шараларын қолдану кезінде, сондай-ақ кеден ережелерін бұзу 

туралы істерді жүргізу және қарау процесінде кедендік бақылаудың 

ғылыми әдістерін қолдануын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Бүгінгі күні кеден зертханалары республиканың кеден жүйесінің 

маңызды және перспективалық ғылыми-практикалық буындарының бірі 

болып табылады. Кеден мақсаттарында сараптамалар мен зерттеулерді 

білікті жүргізумен қатар зертханалар кеден ісінің теориялық, құқықтық 

және практикалық негіздерін дамытуға, кеден мамандарының кәсіби 

сапасын жетілдіруге, кеден қызметінің прогрессивті бейнесін 

қалыптастыруға ықпал етеді. 
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Дүниежүзілік кеден ұйымымен ынтымақтастық Қазақстан 

Республикасының Сыртқы экономикалық саясатының маңызды 

басымдықтарының бірі болып табылады. Жалпы ішкі өнімнің тұрақты 

өсуімен, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері арасында ең жоғары 

кредиттік және инвестициялық рейтингтермен, тұрақты ішкі саяси 

жағдаймен және халықаралық аренадағы белсенді рөлімен нығайтылған 

біздің еліміздің Орталық Азия өңіріндегі сөзсіз көшбасшылығы екіжақты 

қарым-қатынастарды одан әрі нығайту үшін берік негіз жасайды. 

2005 жылғы тарихи оқиға Қазақстан Республикасының ұйымға 

ұстанымдарын бекіту үшін маңызды фактор болған саяси комиссиясының 

мүшесі болып сайлануы болды. 2005 жылғы желтоқсанда 54–ші сессиясы 

өтті, онда Қазақстан аймақтық тиесілілігін ескере отырып, стратегиялық 

жоспарлау және қызметінің басымдықтарын айқындау мәселелерін 

талқылау кезінде ТМД мен Балтық мемлекеттерінің мүдделерін білдірді 

және қорғады. 

Жоғарыда аталған форумдар Қазақстанның оң имиджін нығайтуға 

және экономикалық, әлеуметтік, саяси жедел жаңару жолына қалыптасу 

ниетін тағы да қуаттауға мүмкіндік берді.   

Халықаралық саясатты жүзеге асыру бөлігінде елдің ішкі және 

сыртқы саясатының құрамдас бөлігі ретінде Қазақстан Республикасының 

кеден саясатын іске асырудың негізгі құралдарының бірі оның 

Халықаралық ұйымдарға қатысуы болып табылады. 

Әлемдік экономикаға ықпалдасу және Қазақстанның мүдделерін 

шетелдерде қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының Ресей 

Федерациясындағы, Қытай Халық Республикасындағы, Бельгия 

Корольдігіндегі және Беларусь Республикасындағы кеден қызметінің 

өкілдері ашылды.  

Қазіргі уақытта Қырғыз Республикасының аумағында өкілдікті ашу 

мәселесі пысықталуда. 

Қазақстан Республикасы кеден қызметінің өкілдіктері мемлекеттің 

имиджін арттыру жөніндегі елшіліктер өткізетін іс-шараларға белсенді 

қатысады, халықаралық уағдаластықтардың орындалуына, оларды іске 

асыру тетігін әзірлеуге, кеден қызметтері арасындағы өзара іс-қимыл 

жасауға, кеден заңнамасын біріздендіруге бақылауды жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасының кеден қызметі Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған бес халықаралық конвенцияның қатысушысы болып 

табылады: 

- ХЖТ кітапшасын қолдана отырып жүктерді халықаралық 

тасымалдау туралы Кеден Конвенциясы (ХЖТ Конвенциясы, 1975 ж. 

Қазақстан 12.05.1995 ж. қосылды); 

- Контейнерлерге қатысты кедендік Конвенция (Женева, 2 желтоқсан 

1972 ж. Қазақстан 06.05.2002 ж. қосылды); 

- Шекарада жүктерді бақылауды жүргізу шарттарын келісу туралы 

БҰҰ халықаралық конвенциясы (Женева, 1982 ж. 21 қазан, Қазақстан 

06.05.2002 ж. қосылды), түзетулерімен; 
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- Тауарларды сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесі туралы 

халықаралық Конвенция (Брюссель, 14.06.1983 Ж. Қазақстан 03.02.2004 ж. 

қосылды), түзетулермен 01.01.2006 ж. 

- Кеден рәсімдерін оңайлату және үйлестіру туралы халықаралық 

Конвенция, 1999 жылғы жаңа редакцияда (Киото,1973 ж.) Қазақстан 

24.02.2009 ж. қосылды. 

2009 жылғы 9 маусымда Беларусь, Ресей және Қазақстан Кеден 

одағын қалыптастыру туралы келісімдер пакетіне қол қойды. 

Кеден одағы - бірыңғай жүйемен және ортақ нарықпен халықаралық 

интеграцияның кең таралған нысандарының бірі. 

Шартта Кеден одағының бірыңғай тұрақты жұмыс істейтін реттеуші 

органы ретінде, оны одан әрі дамыту жөніндегі негізгі функциясы бар 

Кеден одағының Комиссиясы құрылды. Комиссия Үкімет басшысының 

орынбасары немесе өкілеттік берілген үкімет мүшесі болып табылатын 

Тараптардың өкілдерінен тұрады. 

Комиссия шешімдері Тараптардың орындауы үшін міндетті болып 

табылады. 

2009 жылғы 27 қарашада ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық Кеңесінің 

мемлекет басшылары деңгейіндегі шешімдерімен және Кеден одағы 

Комиссиясының шешімімен 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап 

қолданылатын бірыңғай кедендік тариф бекітілді. 

 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасын ЕҚЫҰ 

басқарады. ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуге кірісе отырып, Қазақстан жаңа қауіп-

қатерлер мен сын-қатерлерге, бірінші кезекте терроризм мен есірткі 

трафигіне қарсы іс-қимылдағы ұйымның рөлін нығайтуға өзінің ниеті 

туралы мәлімдеді. 

2010 жылғы 3 тамызда ЕҚЫҰ – ға қатысушы елдердің Сыртқы істер 

министрлерінің кеңесі 2010 жылғы 1-2 желтоқсанда Астанада ЕҚЫҰ 

Саммиті өткізілді. 

Қабылданған шешім халықаралық қоғамдастықтың Тәуелсіздік 

жылдарында қол жеткізген Қазақстан халқының табыстарына деген 

жоғары құрметінің белгісі болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

2-бөлім. Қазақстан Республикасының халықаралық кедендік 

ынтымақтастығы 

 

§1. Халықаралық кедендік ынтымақтастықтың мақсаттары мен 

міндеттері 

 

 

Сауда-экономикалық қатынастар саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық сыртқы экономикалық қызметті тарифтік және тарифтік 

емес реттеудің ұқсас немесе бір типті шараларын, мемлекеттердің кедендік 

шекаралары арқылы тауар, қаржы, ақпараттық құндылықтарды, Еңбек 

ресурстарын өткізу, біріздендірілген кедендік рәсімдерді жүзеге асыру 

жөніндегі рұқсат беру жүйелерін әзірлеу жөніндегі елдердің екі жақты 

және көп жақты іс-қимылдарын болжайды. 

Осы саладағы өзара тиімді екі жақты және көп жақты қатынастарды 

қамтамасыз ету тек шарттық негізде ғана мүмкін болады, оның өзегі кеден 

ісі саласындағы ынтымақтастық болып табылады.  

Мемлекет жүргізіп отырған сыртқы сауда саласындағы саясат 

кедендік қатынастардың сипатын тікелей айқындайды. Өз кезегінде, осы 

елде Кеден ісін жүзеге асырудың сипаты мен қағидаттары сыртқы 

экономикалық байланыстарды, ең алдымен, сауда, басқа елдермен дамыту 

бағытына шешуші әсер етеді. 

Кеден өз мәні бойынша отандық экономика мен әлемдік 

шаруашылық арасындағы байланыстырушы буын болып табылады, ал 

кеден саясаты кеден ісінің негізі бола отырып, басқа елдермен қарым-

қатынаста мемлекеттік мақсаттарға қол жеткізудің басымдықтарын, 

тәсілдері мен құралдарын айқындайтын шаралар жүйесін білдіреді.  

Кеден саясаты мемлекеттің жеке экономикалық мүдделерін сақтауды 

қамтамасыз етуге бағытталған. Сонымен бірге, Халықаралық 

экономикалық қатынастарға кірісе отырып, мемлекет мүдделер теңгеріміне 

ұмтылуы тиіс, бұл ретте басқа Тараптардың ұлттық мүдделерін қозғамай, 

осы қатынастардың әрбір Тарапы барынша пайда алатын еді. 

Нақ сондықтан, елдің ішкі және сыртқы саясатының құрамдас бөлігі 

ретінде Қазақстан Республикасының кеден саясатын іске асырудың негізгі 

құралдарының бірі оның Кеден одақтарына және басқа мемлекеттермен 

экономикалық байланыстарды интеграциялаудың өзге де нысандарына 

қатысуы болып табылады.  

Одақтар мен көп жақты келісімдер жасасуда, жалпы тарифтерді, 

Тауарларды сипаттау мен кодтаудың келісілген жүйелерін әзірлеуде, 

кедендік рәсімдерді оңайлату мен үйлестіруде, қауіпсіздіктің жалпы 

жүйесін, сыртқы экономикалық қызметті реттеудің ережелері мен 

стандарттарын белгілейтін халықаралық сауда-кеден ұйымдарын құруда 

көрсетілген кеден қатынастарын интернационалдандыру — әлемдік 

қоғамдастық пен БҰҰ комиссиясын дамытудың объективті процесі және 
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кеден ісін жүзеге асырудың жалпыға бірдей қабылданған халықаралық 

стандарттарын қолдануда шешуші рөл атқаратын. 

Қазақстанның Кеден ісі саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа 

қатысуына байланысты жалпы халықаралық процестерге өркениеттілік пен 

интеграциялану сипаттарына ие болатын осы ұғымның мазмұны 

айтарлықтай өзгеруде. 

Тәуелсіз мемлекеттің құрылуымен Қазақстан Республикасының 

кеден ісі саласындағы халықаралық ынтымақтастығында жаңа кезең 

басталды.  

Мемлекеттік дербестік алғаннан кейін Қазақстан Дүниежүзілік сауда 

және кеден ұйымдарының, Еуропалық экономикалық ықпалдастықтың 

аясында қабылданған алты халықаралық конвенцияға қосылды. 

 Бұл ретте, Қазақстанның Кеден ісі саласындағы басқа елдермен 

ынтымақтастығының басты желісі интеграциялық байланыстар нысандары 

арқылы өтіп жатқанын атап өту қажет. Халықаралық экономикалық 

қатынастарды дамыту мен нығайту мүддесінде Қазақстан Республикасы 

басқа мемлекеттермен кеден одақтарын, еркін сауда аймақтарын құрады, 

экономикалық интеграцияның әртүрлі нысандарына қатысады, 

халықаралық құқық нормаларына сәйкес Кеден мәселелері бойынша 

келісімдер жасасады. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамыту 

стратегиясын айқындайтын аса маңызды факторлардың бірі оның 

халықаралық кеден қоғамдастығындағы орны болып табылады. 

Кеден саласындағы халықаралық қатынастарды орнату және дамыту 

XXI ғасырдың қырлары мен мүмкіндіктеріне жауап беру мақсатында бүкіл 

әлемдегі кеден әкімшіліктерінің функционалдық мүмкіндіктерін нығайту 

процесінің басты элементтерінің бірі болып табылады. Осы тұрғыда 

Қазақстан Республикасының кеден қызметі Халықаралық кедендік 

ынтымақтастықты қарқындату бойынша ауқымды және дәйекті саясат 

жүргізуде. 

Халықаралық Кедендік ынтымақтастық Егемен Қазақстанның 

сыртқы саясатының маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Бүгінгі 

таңда Қазақстан Республикасы әлемдік шаруашылықтың толық құқықты 

субъектісі болып табылады. Өте қысқа мерзім ішінде Қазақстан әлемдік 

қоғамдастықта – БҰҰ, ЮНЕСКО, ЕҚЫҰ, НАТО ынтымақтастық 

кеңесінде, Дүниежүзілік банкте, Еуропа және Азия қайта құру және даму 

банктерінде, ДСҰ, ЭЫҰ, ТМД, Еуразиялық экономикалық Одақ, ШЫҰ 

және т. б. лайықты орынға ие болды.  

Қазақстан Республикасы 40-тан астам халықаралық ұйымдармен 

ынтымақтасады.  

Қазақстандық кеден қызметінің осы бағыттағы негізгі мақсаттары 

мен міндеттері: кеден ісіне қатысты бөлігінде Қазақстан Республикасының 

халықаралық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету, кеден 

мәселесі мәселелерін қозғайтын Қазақстан Республикасының халықаралық 

шарттарын әзірлеуге, сондай-ақ оларды іске асыру шеңберінде қатысу, шет 
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мемлекеттердің кеден және өзге де құзыретті органдарымен және 

халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру болып 

табылады. («Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» ҚРК 

12,13, 19-баптары)») 

Қазақстан Республикасы өзінің сыртқы экономикалық қызметінде 

Еуразиялық экономикалық одақ, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы, 

Шанхай ынтымақтастық ұйымы және т.б. елдерімен, сондай-ақ екі жақты 

келісімдер шеңберінде теңдестірілген және өзара тиімді қатынастарды 

дамытуға ұмтылады.  

Кеден істеріндегі ынтымақтастық пен өзара көмек туралы 

үкіметаралық екі жақты келісімдерге ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің 

кеден әкімшіліктерімен – Әзірбайжан (07.04.2000 ж.), Армения (02.09.1999 

ж.), Ресей (28.03.1994 ж.), Түркіменстан (05.07.2001 ж.), Тәжікстан 

(13.06.2000 ж.), Өзбекстан (31.10.1998 ж.), Украина (17.09.1999 ж.), 

сондай-ақ алыс шетелдермен қол қойылды. -  Бельгия (05.12.2006 ж.), 

Израиль (03.04.2000 ж.), Иран (11.04.1999 ж.), Қытай (26.09.1997 ж.), 

Литва (11.05.2000 ж.), Моңғолия (12.03.1998 ж.), Нидерланды (27.11.2002 

ж.), Польша (24.05.2002 Ж.), АҚШ (17.11.1997 ж.), Түркия (23.05.2003 ж.), 

БАӘ (14.05.2012 ж.), Корея Республикасы (10.12.2013 ж.). (8-бабы 20-

тармағы; ЕК 22-бабында).  

Қазақстанның сауда серіктестерінің шеңберін кеңейту екіжақты 

қарым-қатынастарды одан әрі дамытуды талап етеді, бұл өз кезегінде 

кеден ісі саласындағы ынтымақтастықты сапалы жақсарту мен қарқындату 

қажеттілігін талап етеді. 

Еуропалық кеден әкімшіліктерімен ынтымақтастық бір тараптан 

Қазақстан Республикасы мен екінші тараптан Еуропалық Қоғамдастықтар 

мен мүше мемлекеттер арасындағы әріптестік пен ынтымақтастық туралы 

келісімнің (Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 26 мамырдағы N 113-

I Заңымен ратификацияланған 1995 жылғы 23 қаңтарда Брюссель 01.07.99 

ж. бастап күшіне енді) және кеден мәселелерінде әкімшілік органдар 

арасындағы өзара жәрдемдесу туралы келісімнің қосымшасы негізінде 

жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының кеден қызметі Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған кеден саласындағы алты халықаралық конвенцияның 

қатысушысы болып табылады: 

- ХЖТ кітапшасын қолдану арқылы жүктерді халықаралық 

тасымалдау туралы Кеден Конвенциясы (ХЖТ Конвенциясы,1975 ж. 

Қазақстан Республикасы 12.05.1995 ж. №2275 қосылды); 

- Контейнерлерге қатысты кедендік Конвенция (Женева, 2 желтоқсан 

1972 ж., Қазақстан Республикасы 06.05.2002 ж. №319-II қосылды); 

- Шекарада жүктерді бақылауды жүргізу шарттарын келісу туралы 

БҰҰ халықаралық конвенциясы (Женева, 1982 ж. 21 қазан, Қазақстан 

Республикасы 06.05.2002 ж. №320-II қосылды); 

- Тауарларды сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесі туралы 

халықаралық Конвенция (Брюссель, 14.06.1983 Ж., Қазақстан 
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Республикасы 03.02.2004 ж. №525-II қосылды. ҚР-да күшіне енді 

енгізілген түзетулермен с 01.01.2006 ж.)    

- Кеден рәсімдерін оңайлату және үйлестіру туралы халықаралық 

Конвенция 1999 ж. (Киото,1973 ж.), (Қазақстан Республикасы 24.02.2009 

ж. №141-IV ҚРЗ қосылды). 

- Уақытша әкелу туралы халықаралық Конвенция (Стамбул, 26 

маусым 1990 ж., Қазақстан Республикасы 03.11.2010 ж. №346-IV ҚРЗ 

қосылды). 

Мысал ретінде «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу 

туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 4-бабы, егер Қазақстан 

Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Кодекстен 

өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері 

қолданылады.   

Қазақстанның экономикалық және қаржылық байланыстардың 

әлемдік жүйесіне кіруі, Қазақстанның мүдделерін шет елдерде қорғау, 

халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылдың сапалы жаңа деңгейін 

қамтамасыз ету, транзиттік әлеуетті одан әрі дамыту мақсатында Қазақстан 

Республикасының кеден ісі мәселелері жөніндегі елшісінің кеңесшісі (ҚР 

кеден қызметінің өкілі) лауазымы тағайындалды. 

Қазіргі уақытта ҚР кеден қызметі Ресей Федерациясында, Қытай 

Халық Республикасында, Бельгия Корольдігінде, Беларусь 

Республикасында, Әзірбайжанда, Қырғыз Республикасында, Түркияда 

және Корея Республикасында өз мүдделерін білдіреді.  («Кеден 

қызметтерін басқарудың бірлігі туралы» Қазақстан Республикасы мен 

Ресей Федерациясы арасындағы келісім 1995 жылғы мамыр) («Қазақстан 

Республикасындағы кедендік реттеу туралы» ҚРК 13-бабы 7-тармағы). 

Кеңесшілер мемлекеттің имиджін арттыру, Қазақстанға шетелдік 

инвестицияларды тарту бойынша елшіліктер өткізетін іс-шараларға 

белсенді қатысады, үкіметтік, іскер топтар, халықаралық ұйымдар мен 

шетелдік қарапайым азаматтар үшін болатын елдерде кеңінен түсіндіру 

жұмыстарын жүргізеді. 

Өкілдікке халықаралық уағдаластықтардың орындалуын үйлестіру 

және бақылау, оларды іске асыру тетігін әзірлеу, кеден қызметтері 

арасындағы өзара іс-қимыл, екі елдің және т. б. кеден заңнамасын 

біріздендіру функциялары жүктелген. 

 

 

§2. Әлемдік сауданы дамытуға жәрдемдесетін халықаралық 

кеден ұйымы 

 

 

Әлемдік экономикалық жүйенің жаһандануы, халықаралық сауданың 

тұрақты өсіп келе жатқан көлемі, кедендік шекара арқылы өткізілетін 

тауарлар ассортиментінің өсуі кеден органдарынан Кеден ісін басқарудың 
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жаңа жүйелерін енгізуді, қолданылатын дәстүрлі рәсімдерді жаңғырту 

саласында жаңа стратегияны әзірлеуді талап етті. 

Кеден саласындағы халықаралық қатынастарды орнату және дамыту 

бүкіл әлемдегі кеден әкімшіліктерінің функционалдық мүмкіндіктерін 

нығайту процесінің басты элементтерінің бірі болып табылады. 

Осылайша, 1952 жылы құрылған үкіметаралық ұйым – Кедендік 

ынтымақтастық кеңесі кеден жүйелерін үйлестіру және біріздендіру, кеден 

заңнамасын жетілдіру және кедендік әкімшілік ету саласындағы үйлестіру 

және әдістемелік орталық болып табылады. 

Еуропалық мемлекеттердің шектеулі санын біріктіретін ұйымнан 

Кедендік ынтымақтастық кеңесі халықаралық ауқымдағы беделді ұйымға 

айналды. 1994 жылдың қазан айында АТҚ Дүниежүзілік кеден ұйымы 

(ДКҰ) болып өзгертілді. 

Бұл үкіметаралық ұйым Кеден ісін ұйымдастыруға байланысты 

барлық техникалық мәселелерді шешуге: әлемдік тауар айналымын 

жеделдету және тауарларды кедендік шекара арқылы өткізуді жеңілдету 

үшін бірыңғай кедендік ережелерді әзірлеуге және таратуға арналған. 

Дүниежүзілік кеден ұйымы саяси құрылым болып табылмайды және 

БҰҰ юрисдикциясындағы мекемелердің қатарына кірмейді. 

Дүниежүзілік кеден ұйымының басты міндеті-әлемдік саудаға 

барынша жәрдем көрсету үшін кедендік рәсімдерді оңайлату және 

біріздендіру. 

Дүниежүзілік кеден ұйымының басты мақсаты ұлттық дамуға ықпал 

етуші шаралар көмегімен ұйымға мүше елдердің кеден қызметтері 

жұмысының тиімділігін арттыру, яғни ұлттық қауіпсіздікті нығайту, 

салықтардың жиналуын ұлғайту және сыртқы сауда бойынша 

статистиканы жинаутау болып табылады. 

Қазақстан Республикасы 1992 жылы Дүниежүзілік кеден ұйымының 

(ДКҰ) мүшелігіне қабылданды. 1992 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан 

Республикасының сол кездегі Премьер-Министрінің Кедендік 

ыңтымақтастық кеңесі (КЫК) Бас хатшысы Т. Хейестің атына № 10921 

хаты ҚР Кедендік ынтымақтастық кеңесін құру туралы 1950 жылғы 15 

желтоқсандағы Конвенцияға қосылу рәсімін өткізуге негіз болды. Бельгия 

Сыртқы істер, сыртқы сауда және ынтымақтастықты дамыту министрлігі 

1992 жылғы 30 маусымдағы № А 14-94-835-59276 Циркулярмен 1950 

жылғы 15 желтоқсанда Брюссельде қол қойылған Кедендік 

ынтымақтастық кеңесін құру туралы Конвенцияға сәйкес Қазақстан 

Республикасының кіру құралын тіркеген және сақтауға алған. Аталған 

Конвенцияның XVIII (с) бабына сәйкес конвенция 1992 жылғы 30 

маусымда ҚР қатысты күшіне енді. Осы сәттен бастап Қазақстан өкілдері 

осы халықаралық ұйым аясында өткізілетін іс-шараларға қатысады.  

Көпжақты халықаралық шарттарды дайындау кезінде АТҚ мүше 

мемлекеттердің ұлттық экономикалық саясатына араласпау қағидатын 

басшылыққа алады, бұл ретте шарттар барлық қатысушы елдерде кедендік 
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бақылау жөніндегі операцияларды жүзеге асырудың бірыңғай тәжірибесін 

қалыптастыру есебінен әлемдік сауда шарттарын жеңілдетуге тиіс. 

Қазақстан Республикасында қолданылатын Жтамо дайындаған аса 

маңызды конвенциялардың қатарына мыналар жатады: 

«Кеден-бизнес» әріптестік жүйесінің негізінде тараптар таныған 

шекара арқылы ағысты бір мезгілде жеңілдету кезінде тауарларды жеткізу 

тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңыздылығы жатыр. Екінші 

«тіректер» стандарттарын сақтай отырып, сыртқы сауда қызметіне 

қатысушылар уәкілетті экономикалық операторлар (УЭО) қатарына өтеді. 

Тұтастай алғанда, екінші «тіректер» стандарттары сыртқы сауда 

қызметіне қатысушылардың тауарларды жеткізу тізбегін басқару процесін 

қауіпсіздікті қамтамасыз ететіндей және тауарларды жеткізудің бүкіл 

халықаралық тізбегі бойында кеден қызметтерімен өзара іс-қимылда 

сауданы жеңілдету үшін түзетуге мүмкіндік береді. 

Дүниежүзілік кеден ұйымының (ДКҰ) негіздемелік стандарттарына 

сәйкес уәкілетті экономикалық оператор (УЭО) ұғымы енгізілді және бұл 

қызметі Дүниежүзілік сауда ұйымының (ДСҰ) нормаларына немесе 

тауарларды жеткізу тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету стандарттарына 

сәйкес келетін ретінде кеден әкімшілігінің мақұлдауын алған сыртқы 

экономикалық қызметке қатысушы деп болжайды. Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу 

туралы» кодексінің 63-тарауында белгіленген тәртіппен және шарттар 

сақталған кезде уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне 

енгізілген заңды тұлға уәкілетті экономикалық оператор болып табылады. 

Заңды тұлға уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілген 

кезде уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізу туралы 

куәлік беріледі. 

Заңды тұлғаны уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу 

кезінде уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы 

куәлік беріледі. УЭО тізілімін жүргізу жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті болып 

табылады. Уәкілетті орган уәкілетті экономикалық операторлардың 

тізілімін Комиссия айқындайтын нысан бойынша жүргізеді, оны уәкілетті 

органның интернет-ресурсында орналастырады және айына кемінде бір 

рет оның жаңартылуын қамтамасыз етеді. Комиссия Еуразиялық 

экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары жүргізетін 

уәкілетті экономикалық операторлар тізілімдерінің негізінде уәкілетті 

экономикалық операторлардың жалпы тізілімін қалыптастырады, оны 

Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтына орналастырады және 

айына кемінде бір рет оның жаңартылуын қамтамасыз етеді. Уәкілетті 

экономикалық операторлардың жалпы тізілімінің нысанын, оны 

қалыптастыру және жүргізу тәртібін, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары жүргізетін уәкілетті 
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экономикалық операторлардың тізілімдерінде қамтылған деректерді 

ұсынудың техникалық шарттарын комиссия айқындайды. 

Қорытындылай келе, негіздемелік стандарттарды қолдану негізгі 

мақсаттарға – қауіпсіздікті арттыру және әлемдік сауданы жеңілдету үшін 

кеден және бизнеспен тауарларды жеткізудің халықаралық тізбегін 

әкімшіліктендірудің жаңа жүйесін құруды көздейді. Бұл ретте кеден мен 

бизнес арасындағы қатынастар әріптестік және тауарларды жеткізудің 

халықаралық тізбегіндегі әрбір Тараптың рөлін түсіну негізінде 

құрылады.ж.) 

- Тауарларды сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесі туралы 

халықаралық конвенция (Брюссель, 14 маусым 1983 ж.). 

2009 жылғы ақпанда Қазақстан Республикасы Ұлттық кеден 

аумағына әкелу кезінде шетелдік тауарларды кедендік ресімдеуді 

жүргізуге байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды реттеуге 

қатысты кедендік құқық нормаларын біріздендірудің негізін қалайтын 

1999 жылғы жаңартылған кеден рәсімдерін оңайлату және үйлестіру 

туралы халықаралық конвенцияға (Киото Конвенциясы) қосылды.  

Республиканың кеден қызметінің өкілдері Ттамо Кеңесінің, 

комитеттер мен кіші Комитеттер сессияларының жұмысына және Ттамо 

аясында өткізілетін басқа да іс-шараларға белсенді қатысады, бұл 

республиканың кеден қызметін реформалау мен жаңғырту жөніндегі 

міндеттерді іске асыруға ықпал етеді.  

 Қазақстан үшін Дүниежүзілік кеден ұйымының жоғары 

органдарының біріне сайлау-бұл мойындау ғана емес, сонымен қатар ДКҰ-

да жинақталған халықаралық тәжірибеге қол жеткізу мүмкіндігі.  

Кедендік рәсімдерді оңайлату және үйлестіру туралы Киот 

Конвенциясының жалпы сипаттамасы. 

Мемлекеттердің кеден әкімшіліктерінің алдында тұрған жалпы 

міндеттер тиімді шешілуі үшін және бұл ретте кедендік бақылау 

өндірісінде кеден органдары тарапынан артық жоғары талаптар 

қолданылмауы үшін Кедендік ынтымақтастық кеңесінің қамқорлығымен 

кедендік рәсімдерді оңайлату және үйлестіру туралы халықаралық 

конвенция әзірленді (1973 жылы Киото қаласында жасалды, 1974 жылы 

күшіне енді). 

Халықаралық жүк тасымалдарының өсуі, ақпараттық 

технологиялардың қарқынды дамуы және сапалы қызмет көрсетуге және 

клиенттің қажеттіліктерін қанағаттандыруға негізделген халықаралық 

коммерциялық қызметтің өте жоғары бәсекелестік өзара қарым-

қатынастары кедендік әкімшілендірудің дәстүрлі әдістері мен рәсімдерімен 

қақтығыстың туындауына үлкен әсер етті. 

Киот конвенциясы тиімді құрал болған жоқ және ұсынымдық 

сипатта болды. 

Осыған байланысты, кедендік тетіктерді халықаралық сауда 

талаптарына сәйкес келтіру мақсатында Дүниежүзілік кеден ұйымы 1974 

жылдан бастап қолданыста болған кедендік рәсімдерді оңайлату және 
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үйлестіру туралы халықаралық конвенцияны жаңарту жөнінде жұмыс 

жүргізді. 

Конвенцияның жаңа редакциясын Брюссель қаласындағы 

Дүниежүзілік кеден ұйымы 1999 жылы мақұлдады. (2006 жылғы ақпаннан 

бастап күшіне енді). 

Бүгінгі күні 82 Мемлекет Конвенция мүшелері болып табылады, 

оның ішінде Қазақстан Республикасы 2009 жылдан бастап (Қазақстан 

Республикасының 2009 жылғы 24 ақпандағы № 141-IV Заңы). 

Кедендік рәсімдерді оңайлату және үйлестіру туралы халықаралық 

конвенция (Киот конвенциясы) – бұл көптеген дамыған мемлекеттердің 

кедендік заңнамасын құру үшін бағдар болып қызмет ететін кеден ісі 

саласындағы ең маңызды халықаралық-құқықтық құжаттардың бірі. Бұл 

Конвенция Кеден ісі саласындағы ДКҰ шеңберіндегі негізгі құжаттардың 

бірі болып табылады. 

Қазақстан 2009 жылғы маусымда кедендік рәсімдерді үйлестіру және 

оңайлату туралы халықаралық конвенцияға (қайта қаралған Киот 

конвенциясы) қосылды және Кедендік бақылау рәсімдерін оңайлату 

саласында әлемдік стандарттарды енгізуді көздейтін Конвенцияның 60 

Уағдаласушы Тарапы болды. 

Киот Конвенциясын қолданудың артықшылықтары: а) кеден 

органдары үшін: кедендік бақылауды күшейту; неғұрлым жылдам, 

болжамды және тиімді кедендік тазарту; кедендік бақылаудың сапасын 

жақсарту; саудаға жәрдемдесуді күшейту; Б) сыртқы сауда қызметіне 

қатысушылар үшін: ашық кедендік рәсімдер; СЭҚ-қа заңды мойындайтын 

қатысушыларға жәрдемдесудің үлкен дәрежесі; коммерциялық 

шығыстарды төмендету; бәсекеге қабілеттілікті арттыру; құқықтар мен 

міндеттерге қатысты түсінікті ақпарат. 

Әлемдік сауда қауіпсіздігінің түбегейлі жаңа деңгейі 2005 жылғы 23 

маусымда Брюссельдегі Жтамо штаб-пәтерінде Кеңестің жыл сайын 

өткізілетін сессиясында қауіпсіздік пен әлемдік сауданы жеңілдетудің 

негіздемелік стандарттарын ұсынатын ұлттық кеден әкімшіліктерінің 

басшыларының бірауыздан қабылдауының арқасында шындыққа айналды. 

Қауіпсіз халықаралық сауданың жаңа принциптеріне көшуге мүмкіндік 

беретін бұл бірегей құрал кеден әкімшіліктері мен іскерлік топтардың 

жұмыс істеу және өзара іс-қимыл әдістеріне түбегейлі жаңа тәсілдің 

басталуын білдіреді.  

Халықаралық сауда экономикалық өркендеудің маңызды қозғаушы 

күші болып табылады. Әлемдік сауда жүйесі бүкіл әлемдік экономикаға 

елеулі залал келтіруі мүмкін Террористік қол сұғушылықтар алдында осал. 

Халықаралық жүк ағындарын бақылайтын және оларды басқаратын 

мемлекеттік ұйымдар бола отырып, кеден әкімшіліктері тауарларды 

жеткізудің әлемдік тізбегінің қауіпсіздігін арттыруға және табыс жинау 

және сауданы жеңілдету арқылы әлеуметтік-экономикалық дамуға ықпал 

етуге мүмкіндік беретін бірегей жағдайда болады. ДКҰ рамалы 

Стандарттарының негізгі элементтері: 
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1) олар кіріс, шығыс және транзиттік жөнелтілімдер кезінде жүк 

туралы алдын ала электрондық хабарламаға қатысты талаптарды 

үйлестіруді көздейді; 

2) негіздемелік стандарттарға қосылатын барлық елдер қауіпсіздік 

мәселелерін шешу мақсатында тәуекелдерді басқару мәселелеріне дәйекті 

түрде қарау міндеттемесін өзіне алады; 

3) негіздемелік стандарттар қабылдаушы елдің тәуекелдерді 

қадағалаудың салыстырмалы әдістемесіне негізделген негізді сұрау салуы 

бойынша жіберуші елдің кеден әкімшілігі экспорт кезінде жоғары қауіпті 

контейнерлер мен жүктерді тексеріп қарауды жүргізуді талап етеді, 

мүмкіндігінше ірі форматты рентген аппараттары мен радиация 

детекторлары сияқты интрузивті емес табу аппаратурасын пайдалана 

отырып, қажет етеді; 

4) негіздемелік стандарттарда кеден қызметтері тауарларды 

жеткізудің халықаралық тізбегінің қауіпсіздігінің ең төменгі 

стандарттарын сақтайтын және жұмыстың тиімді әдістерін пайдаланатын 

компанияларға беретін жеңілдіктер айқындалады. Жоғарыда сипатталған 

төрт элементке негізделген Ттамо негіздемелік стандарттары екі «тіректе» 

тұрады: кеден әкімшіліктері арасындағы келісімдер жүйесі және кеден 

қызметтері мен кәсіпкерлік қоғамдастық арасындағы әріптестік 

қатынастар.  

Мұндай екі «тірек» стратегиясы көптеген артықшылықтарға ие. Бұл 

«тіректер» халықаралық деңгейде жеңіл түсіну мен жедел қолдануға 

кепілдік беру үшін құрастырылған стандарттар жиынтығының болуын 

болжайды. Бұл процесс сауда қозғалысын баяулатпау үшін кеден 

әкімшіліктері жоғары тәуекелді жөнелтуді тексеру үшін қазіргі заманғы 

технологияларды пайдалануы тиіс. Бұл техникалық құралдарға, 

басқалардан басқа, ірі форматты рентген және гамма-аппараттар, сондай-

ақ радиация детекторлары кіреді. Осы «тіреудің» маңызды элементі қазіргі 

заманғы технологияларды пайдалану есебінен жүк пен контейнердің 

тұтастығын сақтау болып табылады. Атап айтқанда, қайта қаралған Киот 

конвенциясына (ПКК), тауарларды жеткізудің халықаралық тізбегін (КБҰ) 

кешенді басқару жөніндегі ұсынымдарға және ұлттық бағдарламаларға 

сүйене отырып, Бтамо негіздемелік стандарттарына қосылған кеден 

әкімшіліктері «бірінші тірек» бойынша стандарттарды стандарттайды. 

«Бірінші тіректің» стандарттары 1-кестеде көрсетілген. 

1-кесте 

Стандарттың атауы Стандарттың қысқаша сипаттамасы 

Стандарт 1 

Тауарларды жеткізу 

тізбегін кешенді 

басқару 

Кеден әкімшілігі тауарларды жеткізу тізбегін 

кешенді басқару жөніндегі ДКҰ Кедендік 

ұсынымдарында баяндалған кедендік бақылаудың 

кешенді рәсімдерін ұстануға тиіс. 

2 Стандарт 

Жүкті тексеру 

Кеден әкімшілігінің елден шығатын, транзитпен 

өтетін (оның ішінде көлік құралының бортында 
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құқығы қалатын) немесе ел аумағында ауыстырып тиелетін 

жүкті қарауға құқығы болуы тиіс. 

3 Стандарт 

Тексеріс жабдықтар 

заманауи 

технологияларды 

қолдану 

Интрузивті емес тексеруге (НИД) және радиацияны 

анықтауға арналған жабдық бар болуы және ол бар 

жерде тәуекелдерді бағалауға сәйкес тексеру 

жүргізу үшін қолданылуы тиіс. Мұндай жабдық 

контейнерлерді немесе жоғары тәуекел жүктерін 

тексерудің заңды сауда ағынын тоқтатпайтын жедел 

үшін қажет. 

4 Стандарт 

Тәуекелдерді 

басқару жүйелері 

Кеден әкімшілігі ықтимал қауіпті жүктерді анықтау 

мақсатында тәуекелдерді басқару жүйесін құруға 

және осындай жүйені автоматтандыруға тиіс. 

Мұндай жүйе қауіптерді бағалауды валидациялау 

тетігін және жүктерді қадағалау жөніндегі 

шешімдерді қамтуы тиіс. 

5 Стандарт 

Жоғары тәуекелдік 

жүк немесе 

контейнер 

Жоғары тәуекелдің жүк немесе контейнерлік 

жөнелтімдері-бұл оларды төмен тәуекелдің 

жөнелтімдері деп есептеу үшін ақпарат жеткіліксіз, 

оларға қатысты тактикалық барлау оларға қатысты 

жоғары тәуекелдің жөнелтімдері немесе 

қауіпсіздікті сипаттайтын деректер элементтері 

негізінде тәуекелдердің баллдық бағалау әдістемесі 

бойынша жоғары тәуекелдің жөнелтімдері деп 

танылған жөнелтімдер туралы куәландыратын 

деректерді ұсынған жөнелтімдер. 

6 Стандарт 

Алдын ала 

электронды ақпарат 

Тәуекелдерді барабар бағалауды қамтамасыз ету 

үшін кеден әкімшілігі жүк немесе контейнерлік 

жөнелтімдер туралы алдын ала Электрондық 

ақпаратты уақтылы талап етуге тиіс. 

7 Стандарт 

Мақсатты іріктеу  

және 

коммуникация 

Кеден әкімшіліктері мақсатты іріктеу өлшемдерінің 

стандартты жиынтықтарын бірлесіп мақсатты 

іріктеу, тексеру және пайдалану мүмкіндігін 

көздеуге, сондай-ақ коммуникациялар және/немесе 

ақпарат алмасу үшін бірлескен тетіктер құруға тиіс; 

бұл элементтер болашақта бақылауды өзара тану 

жүйесін құруға ықпал ететін болады. 

8 Стандарт 

Тиімділік 

көрсеткіштері 

Кеден әкімшіліктері тиімділіктің көрсеткіштерін 

қамтитын статистикалық есептілікті жүргізуі керек, 

оған қоса, жүктердің тексерілген партияларының 

саны, жеке кіші топқа бөлінген жоғары тәуекелді 

тиеп-жөнелтудің саны, жоғары тәуекелді тиеп-

жөнелтуді жүргізілген тексерудің саны, жоғары 

тәуекелді тиеп-жөнелтуді НИД технологияларын 

пайдалана отырып тексеріп-қарау саны, НИД және 
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физикалық құралдарды пайдалана отырып, жоғары 

тәуекелді тиеп-жөнелтуді тексеріп-қарау саны, тек 

қана физикалық құралдарды пайдалана отырып, 

жоғары тәуекелді, кедендік ресімдеудің ұзақтығы, 

сондай-ақ оң және теріс нәтижелер. Бұл есеп ДКҰ 

жинақталуы тиіс. 

9 Стандарт 

Қауіпсіздікті 

бағалау 

Кеден әкімшілігі тауарларды жеткізудің 

халықаралық тізбегі бойынша тауарларды өткізу 

қауіпсіздігіне бағалау жүргізуде басқа құзыретті 

органдармен ынтымақтасуға және анықталған әлсіз 

жерлерді жедел жоюды өзінің борышы деп санауға 

тиіс. 

10 Стандарт 

Қызметкерлердің 

моральдық-

этикалық сапасы 

Кеден әкімшіліктері мен басқа да құзыретті 

органдарды қызметкерлердің моральдық-этикалық 

нормаларды сақтамауы фактілерінің алдын алу 

жөніндегі, сондай-ақ осындай фактілерді анықтау 

және олармен күрес жөніндегі бағдарламаларды 

жүргізуге көтермелеу керек. 

11 Стандарт 

Жөнелту кезінде 

қауіпсіздік 

мақсатында тексеру  

 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында кеден 

әкімшіліктері импорттаушы елдің негізді сұрау 

салуы бойынша жөнелту кезінде жоғары қауіпті 

контейнерлер мен жүктерді тексеріп қарауға тиіс. 

 

Бірінші «тіректер» стандарттары жеткізу тізбегін кешенді басқаруды 

іске асыру шеңберінде кеден әкімшіліктерінің тығыз ынтымақтастығына 

бағытталған. Бұл стандарттар кеден әкімшіліктеріне ғана емес, сондай-ақ 

сыртқы сауда қызметіне қатысушыларға олардың жөнелтудің сақталуын 

қамтамасыз ету, алдын ала ақпаратты беру жөніндегі міндеттерді сақтауы 

бөлігінде жанама түрде қойылатын талаптарды білдіреді. 

Негіздемелік стандарттарда өлшемдер белгіленеді, оларға сәйкес 

тауарларды жеткізу тізбегіне қатысатын компаниялар қауіпсіздікті қолдау 

жөніндегі серіктестің арнайы мәртебесін ала алады. Бұл өлшемдер қауіп-

қатерлерді бағалау, қауіп-қатерлерді бағалауды ескере отырып, 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспарының болуы, коммуникациялық іс-

шаралар жоспарының болуы, тиісті құжаттарды бұза отырып немесе онсыз 

жүктерді жеткізудің халықаралық тізбегіне түсуін болдырмау жөніндегі 

рәсімдік шараларды қабылдау, тиеу немесе қойма алаңдары ретінде 

пайдаланылатын ғимараттар мен құрылыстардың қауіпсіздігі, 

контейнерлер мен жүктердің, көлік құралдарының қауіпсіздігі, персоналды 

тексеру және ақпараттық жүйелерді қорғау сияқты аспектілерді қамтиды. 

Қатысушыларды валидациялау немесе рұқсат беру кезіндегі басымдықтар 

импорт көлемі, қауіпсіздік тұрғысынан аномалиялар, кейбір географиялық 

аймақтардан шығатын стратегиялық қауіптер және тәуекелдерге қатысы 
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бар басқа да ақпараттар сияқты бірқатар факторларды ескере отырып 

айқындалуы мүмкін. Шешуші мәнге ие факторларды таңдау нақты 

жағдайларға сөзсіз тәуелді болады. Сондай-ақ серіктес компаниялар 

уәкілетті оператор мәртебесінің арқасында ала алатын ең төменгі 

жеңілдіктер туралы Бас келісімнің болуы айрықша маңызды болып 

табылады. Мұндай жеңілдіктер кеден арқылы елеусіз тәуекел жүктерінің 

жедел өтуін, қауіпсіздік деңгейін арттыруды, қауіпсіздік мәселелерін 

тиімді шешу есебінен тауарларды жеткізу тізбегінің шығындарын 

оңтайландыруды, ұйымның беделін арттыруды, іскерлік мүмкіндіктерді 

кеңейтуді, кедендік талаптарды неғұрлым толық түсінуді және УЭО мен 

кеден әкімшілігі арасындағы неғұрлым тығыз байланысты қамтуы мүмкін. 

Тауарларды жеткізудің халықаралық тізбегінің тораптарына 

байланыстыра жұмыс істейтін көптеген компанияларға қолданыстағы 

халықаралық қауіпсіздік талаптарын орындауға және/немесе кеден 

әкімшіліктерінің алаңдаушылығын жою үшін қауіпсіздікті арттыру 

жөніндегі меншікті бағдарламаларды жүзеге асыруға тура келеді. 

Негіздемелік стандарттардың» «кеден-бизнес «тірегі» бойынша құрылатын 

жүйелер шекарадан өту кезінде әдетте жүзеге асырылатын рәсімдерді 

жеңілдету үшін ақпараттық технологиялар пайдаланылатын және осы 

талаптарға жауап беретін импорттаушыларға, экспорттаушыларға, 

брокерлерге, экспедиторларға, тасымалдаушыларға және басқа 

компанияларға нақты жеңілдіктер көздейтін кедендік операциялар 

сапасының өлшемдері бойынша аккредиттеуге негізделуге тиіс. Атап 

айтқанда, көптеген инновациялық бағдарламаларға сүйене отырып, кеден 

әкімшіліктері мен Втамо негіздемелік стандарттарына қосылған сыртқы 

экономикалық қызметке қатысушылар «екінші тірек» бойынша 

стандарттарды стандарттайды. «Екінші тірек» стандарттары 2-кестеде 

берілген. 

2-кесте 

Стандарттың атауы Стандарттың қысқаша сипаттамасы 

Стандарт 1 

Серіктестік 

Тауарларды жеткізудің халықаралық тізбегіне 

қатысатын уәкілетті экономикалық операторлар 

алдын ала белгіленген қауіпсіздік стандарттары 

мен озық тәжірибені ескере отырып, өздерінің 

бағдарламалары мен рәсімдері өздерінің 

жөнелтімдері мен контейнерлері үшін олар 

межелі пунктте кедендік бақылаудан 

шығарылғанға дейін барабар кепілдіктерді 

қамтамасыз ету үшін өзін-өзі бағалауды 

жүргізетін болады 

2 Стандарт 

Қауіпсіздік 

Уәкілетті экономикалық операторлар өз 

қызметінде қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ең 

тиімді әдістерін пайдаланатын болады 

3 Стандарт Кеден әкімшіліктері сауда қауымдастығының 
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Уәкілеттілер өкілдерімен бірлесіп, уәкілетті экономикалық 

оператор мәртебесі бар компанияларға тиісті 

ынталандыруларды қамтамасыз ететін сапа 

өлшемдері бойынша валидация тәртібін немесе 

аккредиттеу рәсімін әзірлейді 

4 Стандарт 

Технология 

Барлық тараптар қазіргі заманғы 

технологияларды пайдалануға жәрдемдесу 

арқылы жүктер мен контейнерлердің тұтастығын 

сақтайды. 

5 Стандарт 

Коммуникация 

Кеден әкімшілігі ең төменгі қауіпсіздік 

стандарттарын және тауарларды жеткізу 

тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

неғұрлым тиімді әдістерін енгізуге ықпал ету 

үшін «Кеден-бизнес» Әріптестік бағдарламасын 

үнемі жаңартатын болады. 

6 Стандарт 

Жеңілдету 

Кедендік әкімшіліктер барынша қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету және оның кедендік аумағында 

басталатын немесе ол арқылы өтетін тауарларды 

жеткізудің халықаралық тізбегінің жұмыс істеуін 

жеңілдету үшін уәкілетті экономикалық 

операторлармен бірлесіп жұмыс істейтін болады 

 

«Кеден-бизнес» әріптестік жүйесінің негізінде тараптар таныған 

шекара арқылы ағысты бір мезгілде жеңілдету кезінде тауарларды жеткізу 

тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңыздылығы жатыр. Екінші 

«тіректер» стандарттарын сақтай отырып, сыртқы сауда қызметіне 

қатысушылар уәкілетті экономикалық операторлар (УЭО) қатарына өтеді. 

Тұтастай алғанда, екінші «тіректер» стандарттары сыртқы сауда 

қызметіне қатысушылардың тауарларды жеткізу тізбегін басқару процесін 

қауіпсіздікті қамтамасыз ететіндей және тауарларды жеткізудің бүкіл 

халықаралық тізбегі бойында кеден қызметтерімен өзара іс-қимылда 

сауданы жеңілдету үшін түзетуге мүмкіндік береді. 

Дүниежүзілік кеден ұйымының (ДКҰ) негіздемелік стандарттарына 

сәйкес уәкілетті экономикалық оператор (УЭО) ұғымы енгізілді және бұл 

қызметі Дүниежүзілік сауда ұйымының (ДСҰ) нормаларына немесе 

тауарларды жеткізу тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету стандарттарына 

сәйкес келетін ретінде кеден әкімшілігінің мақұлдауын алған сыртқы 

экономикалық қызметке қатысушы деп болжайды. 259-бабына сәйкес 

«Қазақстан Республикасы Кодексінің кедендік реттеу Туралы», «Қазақстан 

Республикасындағы Уәкілетті экономикалық оператор (УЭО) - заңды 

тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және тізіліміне 

енгізілген уәкілетті экономикалық операторлар тәртіппен және шарттар 

сақталған кезде тарауында 63 Туралы «Қазақстан Республикасы 

Кодексінің кедендік реттеу Қазақстан Республикасындағы». 
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Заңды тұлғаны уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу 

кезінде уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу туралы 

куәлік беріледі. УЭО тізілімін жүргізу жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті болып 

табылады. Уәкілетті орган уәкілетті экономикалық операторлардың 

тізілімін Комиссия айқындайтын нысан бойынша жүргізеді, оны уәкілетті 

органның интернет-ресурсында орналастырады және айына кемінде бір 

рет оның жаңартылуын қамтамасыз етеді. Комиссия Еуразиялық 

экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары жүргізетін 

уәкілетті экономикалық операторлар тізілімдерінің негізінде уәкілетті 

экономикалық операторлардың жалпы тізілімін қалыптастырады, оны 

Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтына орналастырады және 

айына кемінде бір рет оның жаңартылуын қамтамасыз етеді. Уәкілетті 

экономикалық операторлардың жалпы тізілімінің нысанын, оны 

қалыптастыру және жүргізу тәртібін, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше мемлекеттердің кеден органдары жүргізетін уәкілетті 

экономикалық операторлардың тізілімдерінде қамтылған деректерді 

ұсынудың техникалық шарттарын комиссия айқындайды. 

Қорытындылай келе, негіздемелік стандарттарды қолдану негізгі 

мақсаттарға – қауіпсіздікті арттыру және әлемдік сауданы жеңілдету үшін 

кеден және бизнеспен тауарларды жеткізудің халықаралық тізбегін 

әкімшіліктендірудің жаңа жүйесін құруды көздейді. Бұл ретте кеден мен 

бизнес арасындағы қатынастар әріптестік және тауарларды жеткізудің 

халықаралық тізбегіндегі әрбір Тараптың рөлін түсіну негізінде құрылады. 

 

 

§3. Қазақстанның экономикалық интеграциясы 

 

 

Дүниежүзілік сауда ұйымы 1986-1994 жылдар аралығында тарифтер 

мен сауда жөніндегі Бас келісім (ГАТТ) шеңберінде және Уругвай 

раундының атауын алған көпжақты сауда келіссөздерінің нәтижесінде 

құрылды. Келіссөздерге 120-дан астам мемлекеттің өкілдері қатысты. 

Келіссөздер аяқталғаннан кейін 1994 жылғы 15 Сәуірде Марракеште 

(Мароккода) көпжақты сауда келіссөздерінің Уругвай раунды нәтижелерін 

жүзеге асыратын қорытынды актіге қол қойылды. Осы Актімен ДСҰ құру 

туралы келісімге қол қою үшін ашық болды. 

 ДСҰ 1995 жылдың 1 қаңтарынан бастап ресми түрде әрекет ете 

бастады. ДСҰ-ның негізгі мақсаты: сауданы одан әрі ырықтандыру және 

бәсекелестіктің әділ жағдайларын қамтамасыз ету.   

ДСҰ – ның негізгі функциялары: Уругвай раундының барлық 

келісімдерінің, сондай-ақ келіссөздер мен қол қою болашақта өтетін басқа 

да құжаттардың орындалуын және қолданылуын ұйымдастыру; қол 

қойылған келісімдерге қатысты мәселелер бойынша, сондай-ақ 

министрлер деңгейінде конференция тиісті шешімдер қабылдайтын 
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неғұрлым кең ауқымды мәселелер бойынша ДСҰ мүшелері арасындағы 

келіссөздерді ұйымдастыру; ДСҰ-ға мүше елдердің сауда саясатына 

мерзімдік шолу жасауды қамтамасыз ету; ДСҰ мүшелері арасындағы 

даулар мен даулы жағдайларды қарауды  

ДСҰ-ға кіре отырып, Қазақстан осы жаһандық әлемдік сауда 

ұйымына мүшеліктен белгілі бір артықшылықтарды алуға үміттенеді. 

Қазақстан ДСҰ-ға мүшелік әсіресе экспортқа бағдарланған өзінің 

Экономика шикізатын әртараптандыру, шикізаттық емес сектордың 

табысты дамуы және оның өнімін сыртқы нарықтарға жылжыту, ДСҰ 

нормалары, ережелері мен тетіктерінің көмегімен осы нарықтарда отандық 

экспорттаушыларды қорғау қажет.  

ДСҰ-ға кіру сондай-ақ жоғары технологияларға, арзан 

инвестициялық және тұтыну тауарларына, шикізатқа және қызметтерге 

(қаржы, коммуникациялық, көлік және т.б.) қол жеткізуді ашады, 

шикізаттық емес секторға тікелей шетелдік инвестицияларды тартуға 

ықпал етеді. 

1996 жылғы 26 қаңтарда Қазақстан Республикасы ДСҰ 

хатшылығына ресми өтінім берді. Сол жылдың маусым айында 

ведомствоаралық комиссия (ВАК) елдің сыртқы сауда режимі туралы 

меморандумды және басқа да міндетті құжаттарды дайындап, хатшылыққа 

жіберді. Осы сәттен бастап жұмыс тобы мүшелерінің Қазақстанның сауда 

режимін зерделеуін жалғастыру үшін ДСҰ хатшылығына тауарлар мен 

қызметтер саудасына қатысты барлық нормативтік құқықтық құжаттар 

жіберіледі. 

Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру – өте қиын, күрделі, қымбат, ұзақ 

және талапшыл процесс, бұл туралы Қазақстанның Дүниежүзілік сауда 

ұйымымен келіссөздерінің көпжылдық кезеңі куәландырады. Бұл процесс 

тарифтер мен саудалық реттеу құралдарының өзгеруін, Ауыл 

шаруашылығын реттеуді қоса алғанда, отандық өндірушілерді қолдаудың 

сауатты және уақтылы саясатын білдіреді 

Қазақстанның ДСҰ-ға кіру үдерісі шеңберінде келіссөздер негізгі 

төрт бағыт бойынша көпжақты және екі жақты деңгейлерде жүргізілді: 

жүйелік мәселелер бойынша келіссөздер; ауыл шаруашылығы мәселелері 

бойынша келіссөздер; тауарлар нарығына қол жеткізу бойынша 

келіссөздер; қызметтер нарығына қол жеткізу бойынша келіссөздер. ДСҰ-

ға кіру біздің заңнамаларымыздың халықаралық нормаларға бейімделуін 

білдіреді. Қазақстан ДСҰ-ға өзі үшін тиімді жағдайларда кіруі, бүгінгі күні 

қол жеткізілген қызметтер, қаржы, ауыл шаруашылығы өнімдері бойынша 

міндеттемелер көлеміне төтеп беруі қажет болды, онда біздің 

өндірушілерге ДСҰ-ға кіруден қандай да бір теріс салдарлардан қорықпау 

керек емес. Қазақстанның кіру процесінің» күрделілігі мен бірегейлігі» 

оның Еуразиялық экономикалық одаққа мүшелігіне байланысты тарифтер 

бойынша келіссөздер жүргізу қажеттігіне негізделген. 

2015 жылғы 10 маусымда Қазақстан Республикасы ДСҰ-ға кіру 

бойынша келіссөздер үдерісін аяқтады, ал 2015 жылғы 30 қарашада 
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Қазақстан де-юре Дүниежүзілік сауда ұйымының толық құқылы мүшесі 

болды. Бұл туралы ДСҰ Бас кеңесінің отырысында ресми жарияланды. Бұл 

оқиға тәуелсіз Қазақстан тарихындағы маңызды кезең болып табылады. Ол 

біздің еліміздің тең құқылы сауда-экономикалық серіктес ретінде 

танылғанын көрсетеді. 

Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі біздің экспорттаушылар үшін де, шетел 

инвесторлары үшін де жаңа мүмкіндіктер ашады, олар біздің 

экономикамыздың негізгі секторларына келеді. Интеграция процесі сөзсіз, 

сондықтан жаһандық сауда қоғамдастығы деңгейінде шешімдер 

қабылдауға тең құқықтарға қатысу және өз мүдделерін қорғау жақсы. 

ДСҰ ресми бөлімі 

Тауарлар саудасы бойынша көпжақты келісімдер: 

Келісімнің атауы Қысқаша сипаттамасы 

Тарифтер мен сауда туралы 

бас 1994 ж келісім. 

Тауарлар саудасы режимінің 

негіздерін, осы саладағы ДСҰ 

мүшелерінің құқықтары мен 

міндеттемелерін айқындайды 

Тарифтер мен сауда туралы 

Бас 1947ж келісім. 

Тауарлар саудасы режимінің негіздерін, 

осы саладағы ДСҰ мүшелерінің 

құқықтары мен міндеттемелерін 

айқындайды 

Ауыл шаруашылығы 

жөніндегі келісім. 

Ауылшаруашылығы тауарларының 

саудасын реттеу ерекшеліктерін және осы 

сектордағы өндіріс пен сауданы 

мемлекеттік қолдау шараларын қолдану 

тетіктерін айқындайды. 

Тоқыма және киім бойынша 

келісім. 

Тоқыма мен киім саудасын реттеу 

ерекшеліктерін айқындайды 

Санитарлық және 

фитосанитарлық нормаларды 

қолдану жөніндегі келісім. 

Санитарлық және фитосанитарлық 

бақылау шараларын қолдану шарттарын 

айқындайды 

Келісім саудадағы техникалық 

кедергілер жөніндегі 

Стандарттарды, техникалық 

регламенттерді, сертификаттау рәсімдерін 

қолдану шарттарын айқындайды 

Саудаға байланысты 

инвестициялық шаралар 

жөніндегі келісім. 

Шетелдік инвестицияларға әсер етуі 

мүмкін және Ст қайшы келетін ретінде 

саралануы мүмкін сауда саясаты 

шараларының шектеулі шеңберін 

пайдалануға тыйым салады.III ГАТТ 

(Ұлттық режим) және Б.XI (сандық 

шектеулерге тыйым салу) 

ТСБК 1994 VII бабын қолдану 

жөніндегі келісім (тауарларды 

кедендік бағалау). 

Тауарлардың кедендік құнын бағалау 

ережесін айқындайды 
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Келісім жөнелту алдындағы 

инспекциялау бойынша. 

Тиеу алдындағы инспекцияларды жүргізу 

шарттарын айқындайды 

Шығу ережелері бойынша 

келісім. 

Тауар шығарылған елді айқындауға 

арналған заңдардың, нормативтік актілер 

мен ережелердің жиынтығы шығу 

ережелері деп түсініледі 

Импорттық лицензиялау 

рәсімдері бойынша келісім. 

Импортты лицензиялау рәсімдері мен 

нысандарын белгілейді 

Субсидиялар және өтемақы 

шаралары жөніндегі келісім. 

Субсидияларды және субсидиялауға қарсы 

күреске бағытталған шараларды қолдану 

шарттары мен рәсімдерін айқындайды 

ТСБК VI бабын қолдану 

жөніндегі келісім (демпингке 

қарсы). 

Демпингке қарсы іс-қимыл шараларын 

қолдану шарттары мен рәсімдерін 

айқындайды 

Қорғау шаралары жөніндегі 

келісім. 

Өсіп келе жатқан импортқа қарсы әрекет 

ету үшін шараларды қолдану шарттары 

мен рәсімдерін айқындайды 

1В қосымшасы: 

Қызметтер саудасы жөніндегі бас келісім 

Қызметтер саудасы режимінің негіздерін, осы саладағы ДСҰ 

мүшелерінің құқықтары мен міндеттемелерін айқындайды. 

1С қосымшасы: 

Зияткерлік меншік құқықтарының сауда аспектілері жөніндегі 

келісім 

Зияткерлік меншікті қорғау саласындағы ДСҰ мүшелерінің 

құқықтары мен міндеттемелерін айқындайды. 

2-қосымша: 

Дауларды шешу ережелері мен рәсімдеріне қатысты түсінік 

ДСҰ-ның барлық келісімдері бойынша олардың міндеттемелерін 

орындауына байланысты ДСҰ мүшелері арасындағы дауларды шешу 

шарттары мен рәсімдерін белгілейді. 

3-қосымша: 

Сауда саясатын шолу тетігі  

ДСҰ мүшелерінің сауда саясатын шолудың шарттары мен жалпы 

параметрлерін анықтайды. 

4-қосымша: 

ДСҰ-ның барлық мүшелерінің қатысуы үшін міндетті емес 

көпжақты сауда келісімдері: 

– азаматтық авиатехника саудасы жөніндегі Келісім (Тараптардың 

осы сектордағы сауданы ырықтандыру жөніндегі міндеттемелерін 

анықтайды);  

– үкіметтік сатып алу жөніндегі келісім (мемлекеттік қажеттіліктер 

үшін Ұлттық сатып алу жүйелеріне шетелдік компанияларды жіберу 

рәсімдерін белгілейді).  
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ШЫҰ шеңберіндегі Қазақстан үшін өзара іс-қимылдың неғұрлым 

басым салалары қауіпсіздікті қамтамасыз ету және өзара тиімді 

экономикалық ынтымақтастық мәселелері болып табылады. 

ШЫҰ ең жас өңірлік блоктардың бірі болып табылады. Оның 

құрылған уақыты-2001 жылы, біздің республика Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың бастамасымен Қазақстан, Ресей, ҚХР, Қырғызстан, 

Тәжікстан және Өзбекстан бірікті.  

ШЫҰ аясындағы бұл одақ әлемде «Шанхай бестігі» ретінде танымал 

болды. ШЫҰ жанында тағы бес Орталық Азия мемлекеттері бақылаушы 

мәртебесін алды-Бұл Үндістан, Пәкістан, Иран, Моңғолия және Ауғанстан.   

2015 жылдың 10 шілдесінде Үндістан мен Пәкістанның ШЫҰ-ға 

кіру рәсімі басталды.  

2017 жылғы 9 маусымда Үндістан мен Пәкістан ШЫҰ-ның 

толыққанды мүшесі болды.   

Оны құру туралы декларацияға 2001 жылғы 15 маусымда Шанхайда 

мемлекет басшылары қол қойды.  

Шанхай ынтымақтастық ұйымының мақсаты Орталық Азиядағы 

жағдай, қатысушы мемлекеттер арасындағы достық пен тату көршілікті 

нығайту, саяси, экономикалық, ғылыми және басқа да салалардағы 

ынтымақтастықты дамыту болып табылады. 

Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы басқа мемлекеттер мен өңірлерге 

қарсы бағытталған одақ болып табылмайды, ашықтық қағидатын 

ұстанады. 

Ұйым адамзат алдында тұрған жалпы проблемаларды шешуде 

географиялық белгісі бойынша ой-пікірсіз немесе бөлінбестен кең 

халықаралық ынтымақтастық үшін ашық. Ол көпжақты, кооперативтік 

тәсілдерге негізделген және барлық қатысушылардың мүдделері мен 

пікірлерін тең дәрежеде ескеретін халықаралық қатынастардың 

демократиялық, әділ архитектурасын құруға ұмтылады. 

Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы өзара іс-қимылды 

сыртқы саясаттың басым бағыттарының бірі ретінде қарастырады және 

ұйымды өңірлік ынтымақтастықтың пәрменді құралы деп санайды және 

ШЫҰ-ның әмбебаптығын одан әрі нығайтуды қолдайды.  

ШЫҰ елдерінің аумағы Еуразиялық құрлықтың бестен аса аумағын 

қамтиды. Кеден ісі саласындағы ынтымақтастық арқылы Келісім ШЫҰ-ға 

мүше мемлекеттер арасындағы тату көршілік қатынастарды дамытуға, 

жолаушылар мен жүк қатынасын, сондай-ақ тауарлар мен көлік 

құралдарын транзиттік тасымалдауды ұлғайтуға бағытталған. 

Қазақстанның кеден қызметі ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің кеден 

қызметтері арасындағы энергия ресурстарының орын ауыстыруын бақылау 

саласында ақпарат алмасу туралы хаттаманың жобасы бастама көтерді 

және әзірленді. 

Бүкіл әлемдік тәжірибе нақты экономикалық интеграция мүмкін 

екенін және жеткілікті дамыған экономикалық әлеуеті бар елдер арасында 

ғана тиімді болуы мүмкін екенін куәландырады. 
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Бүгінгі күні Экономикалық интеграция елдері әлемдік экономикалық 

қоғамдастыққа кіру, жаһандану сын-қатерлеріне лайықты жауап беру 

қабілеті жалғыз емес, олардың ұжымдық іс-әрекеттерінің тиімділігіне 

байланысты екенін айқын түсінеді. Әлемдік шаруашылықпен тікелей 

Ұлттық қатынастардың мүмкіндіктерін елемей және жоққа шығармай, 

оларды Халықаралық еңбек бөлінісіне нәтижелі қатысудың қосымша 

әлеуетін ашатын интеграциялық бірлестіктің мүмкіндіктерімен үйлестіру 

қажет. 

Әлемде өңірлік интеграциялық өзара іс-қимылдың айтарлықтай 

үлкен тәжірибесі жинақталған. Кейінірек Еуропалық Одаққа қайта 

құрылған Еуропалық экономикалық қоғамдастықты қалыптастыру өндіріс 

пен капиталды интернационалдандыруға объективті ұмтылыспен 

туындады. Батыс Еуропа елдерінің шағын және оқшауланған нарықтарын 

сақтау экономиканың тұрақты дамуына және оның өсуіне ықпал етпеді, 

ғылым мен техниканың жетістіктерін толық көлемде және барынша 

қайтарыммен игеруге мүмкіндік бермеді, әлемдік нарықта бәсекеге 

қабілетті ірі корпорацияларды қалыптастыруға кедергі келтірді. 

Экономикалық мүдделерден басқа, интеграцияның қосымша, саяси 

факторы Еуропа құрлығында бейбіт қатар өмір сүруге кепілдік беруге 

ұмтылу болды. Батыс Еуропа дилемманың алдында тұрды: немесе 

біріктіру немесе әлемдік дамудың жиегінде болу. Таңдау бірігудің 

пайдасына жасалды және бұл Еуропалық Одаққа біртіндеп аздаған әлемдік 

экономикалық орталықтардың бірі болуға мүмкіндік берді. 

Одан әрі қадамдар 1996 жылы Турин қаласында басталған 

үкіметаралық конференцияда талқыланды және 1997 жылдың маусымында 

Амстердам шартына қол қоюмен аяқталды. Келесі ғасырдың міндеті 

Еуропа Одағын кеңейту және жаңа мүше-мемлекеттерді – әсіресе, Орталық 

және Шығыс Еуропадан қосу болады. 

Еуропалық одақтың кедендік аумағы географиялық және саяси 

тұрғыдан осындай болып табылатын ЕО – ға мүше елдердің және 

аумағында Еуропалық Қоғамдастықтың бірыңғай кедендік заңнамасы 

толық көлемде жұмыс істейтін еуропалық мемлекеттердің «еркін кедендік 

аймақтары» аумақтарымен құрылған. 

Жалпы еуропалық деңгейде кеден заңнамасының жиынтығын 

білдіретін және ЕО – ға мүше мемлекеттерде кеден ережелерін 

үйлестіретін ЕО-ның қолданыстағы Кеден кодексі 1992 жылы қабылданды.   

Әлемдік сауданың дамуына, ЕО – да жаңа қатысушы елдердің 

қабылдануына және жалпы экономикалық процестерге кеден органдарын 

тартуды кеңейтуге байланысты қолданыстағы Кеден кодексін жекелеген 

бағыттар бойынша ғана емес, тұтастай алғанда жаңғырту қажеттілігі 

туындады. Осы міндетті шешу үшін ЕО Министрлер Кеңесі Кеден 

кодексін қайта өңдеу және оның жаңа редакциясын қабылдау туралы саяси 

шешім қабылдады. Жұмыс бірнеше жыл жалғасты, оған ЕО – ға мүше 

барлық мемлекеттер, сондай-ақ жалпыеуропалық деңгейдегі барлық билік 

органдары қатысты. 
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Мұндай ынтымақтастықтың қорытындысы 2008 жылдың 19 

ақпанында Еуропалық парламент Еуропалық Одақтың жаңғыртылған 

Кеден кодексінің жобасын екінші оқылымда мақұлдады.  

ЕО ККМ кеден органдары үшін де, ЕО шаруашылық жүргізуші 

субъектілері үшін де заңнаманы, кедендік процестер мен рәсімдерді едәуір 

жеңілдетеді. ЕО ККМ-нің басты жаңалығы кедендік ережелерді 

жеңілдететін, кедендік рәсімдерді ұтымды ететін және сонымен бірге ЕО-

ға мүше мемлекеттердің кеден органдарының ақпараттық жүйелерінің 

үлкен салыстырмалылығын қамтамасыз ететін «жаңа электрондық 

кедендік орта» деп аталатын құру болып табылады. 

ЕО ККМ негізгі жаңалықтарына: 

1. Негізгі құжат ретінде кедендік декларациялар мен ілеспе 

құжаттарды электрондық нысанда ұсыну. Бұл ереже ЕО ККМ күшіне 

енгеннен кейін пайда болатын «жаңа электрондық кедендік орта» деп 

аталатын іргетасы болып табылады. 

2. Кеден органдары мен ЕО өзге де құзыретті органдары арасында 

электрондық нысанда ақпарат алмасуды қамтамасыз ету. 

3. «Орталықтандырылған ресімдеу» тұжырымдамасын енгізу, оның 

шеңберінде уәкілетті сауда операторлары тауарларды декларациялауға 

және ЕО-ға мүше қандай мемлекет арқылы тауарлардың кедендік аумаққа 

әкелінгеніне немесе олар ЕО-ға мүше қай мемлекетте пайдаланылғанына 

қарамастан, өзінің орналасқан жері бойынша электрондық нысанда 

кедендік төлемдерді төлеуге мүмкіндігі бар. 

4. «Бір терезе» және «бір аялдама» тұжырымдамаларын дамыту. 

Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ арасындағы 

дипломатиялық қатынастар 1993 жылғы 2 ақпанда орнатылды. 

1993 ж. желтоқсанда Брюссельде ЕО жанында ҚР өкілдігі ашылды. 

1994 жылғы қарашада Алматы қаласында Еуропалық Комиссияның 

(ЕК) өкілдігі ашылды. 

Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ арасындағы саяси 

және сауда-экономикалық қатынастар 1995 жылғы 23 қаңтарда Брюссельде 

қол қойылған Әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімге негізделеді 

(1999 жылғы 1 шілдеде күшіне енді). 

2004 жылғы 1 мамырдан бастап ЕО-ға орталық және Шығыс Еуропа 

елдерінің ішінен 10 жаңа мүше кіруін ескере отырып, 2004 жылғы 30 

сәуірде Брюссельде кеңейтілген Еуроодақ талаптарына Шарттың 

қолданылуын бейімдейтін келісімге, хаттамаға қол қойылды.  

2005 жылғы 28 маусымда ҚР Президенті хаттаманы ратификациялау 

туралы заңға қол қойды. 

Серіктестік және ынтымақтастық туралы келісім экономикалық 

дамуға ықпал етеді, Қазақстандағы реформалар процесін қолдайды, ЕО 

мен Қазақстан арасында қызметтің барлық салаларында тығыз 

байланыстар орнату үшін жағдай жасайды. Атап айтқанда, ол Қазақстан 

мен ЕО арасындағы тауарлар саудасы кезінде барынша қолайлы режим 
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қолдануды көздейді және тауарлар импорты кезінде сандық шектеулерді 

қолдануға тыйым салады. 

Бұдан басқа, келісім Қазақстанның ДСҰ-ға кіруін ынталандырады, 

өйткені онда қамтылған сауда туралы ережелердің көпшілігі ДСҰ-ның 

тиісті баптарына негізделген. 
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3-бөлім. Кедендік бақылау 

 

§1. Кедендік бақылауды жүргізудің негізгі ережелері мен 

қағидаттары 

 

 

Кедендік бақылауды кеден органдары Еуразиялық экономикалық 

одақтың және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес 

жүргізеді. 

Кедендік бақылау кедендік бақылау объектілеріне қатысты оларға 

«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексінде (бұдан әрі - Кодекс) айқындалған кедендік 

бақылау нысандарын және (немесе) кедендік бақылауды жүргізуді 

қамтамасыз ететін шараларды қолдана отырып жүргізіледі. 

Еуразиялық экономикалық одақтың және Қазақстан 

Республикасының кеден заңнамасын бұза отырып, Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларды 

анықтау мақсатында кедендік бақылау Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік шекарасынан өтетін жеке және заңды тұлғаларға қатысты 

жүргізілуі мүмкін. 

Кедендік бақылау нысандарын және (немесе) кедендік бақылауды 

жүргізуді қамтамасыз ететін шараларды қолдана отырып, кедендік 

бақылауды жүргізу тәртібі Еуразиялық экономикалық одақтың және 

Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалады. Кедендік 

бақылауды жүргізу кезінде кеден органдары кедендік бақылау нысандарын 

іріктеу қағидатын, Кедендік бақылау нысандарын және (немесе) кедендік 

бақылауды жүргізуді қамтамасыз ететін шараларды негізге алады. 

Кедендік бақылау объектілерін, Кедендік бақылау нысандарын және 

(немесе) кедендік бақылауды жүргізуді қамтамасыз ететін шараларды 

таңдау кезінде тәуекелдерді басқару жүйесі пайдаланылады. 

Кедендік бақылаудың нысандарын және (немесе) кедендік 

бақылауды жүргізуді қамтамасыз ететін шараларды кеден органдары 

сақталуын бақылау кеден органдарына жүктелген Қазақстан 

Республикасының кеден және өзге де заңнамасының сақталуын 

қамтамасыз ету үшін қолданады. 

Кеден органдарының кедендік бақылау нысандарын және (немесе) 

шығарғанға дейін кедендік тазартуға байланысты кедендік операцияларды 

жасау кезінде кедендік бақылауды жүргізуді қамтамасыз ететін шараларды 

қолдануы тәуекелдерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі негізінде 

ғана жүзеге асырылады. Кеден органдары өз құзыреті шегінде Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес бақылаудың өзге де түрлерін, оның 

ішінде экспорттық, валюталық, радиациялық бақылауды жүзеге асырады. 

Кеден органдарының атынан кедендік бақылауды өздерінің лауазымдық 

(функционалдық) міндеттеріне сәйкес кедендік бақылауды жүргізуге 

уәкілетті кеден органдарының лауазымды адамдары жүргізеді. 
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Кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру 

нысанында, сондай-ақ, өзге де нысандарда немесе кедендік бақылауды 

жүргізуді қамтамасыз ететін шараларды қолдана отырып кедендік 

бақылауды кеден органдары кеден органдарының лауазымды 

адамдарының қатысуынсыз кеден органдарының ақпараттық жүйесі 

арқылы жүргізуі мүмкін. 

Кедендік бақылау Кодекстің 34-бабына сәйкес айқындалатын 

тауарлардың кедендік бақылауда болуы кезеңінде жүргізіледі. Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарлар Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік шекарасынан өткен сәттен бастап 

кедендік бақылауда болады. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағынан әкетілетін Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары 

кедендік декларация тіркелген, не тауарларды Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік аумағынан әкетуді жүзеге асыруға тікелей бағытталған 

іс-әрекет жасалған сәттен бастап кедендік бақылауда болады. 

Алынған (пайда болған) және Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағында орналасқан, осы Кодекске сәйкес шетелдік тауарлар 

мәртебесін алған қайта өңдеу өнімдері, қалдықтар мен оларды алған (пайда 

болған) сәттен бастап кедендік бақылаудағы болып есептеледі. 

Еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен орналастырылған 

шетелдік тауарлардан дайындалған (алынған) тауарлар, сондай-ақ еркін 

кедендік аймақтың кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік 

тауарлардан және Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларынан 

дайындалған (алынған) тауарлар оларды дайындаған (алған) сәттен бастап 

кедендік бақылаудағы тауарлар болып есептеледі. 

Еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік 

тауарлардан дайындалған (алынған) тауарлар, сондай-ақ, еркін қойманың 

кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік тауарлардан және 

Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларынан дайындалған (алынған) 

тауарлар оларды дайындаған (алған) сәттен бастап кедендік бақылауда 

тұрған болып есептеледі. 

Еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен орналастырылатын 

(орналастырылған) Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары порттық 

ЕЭА немесе логистикалық ЕЭА аумағына әкелінетін (әкелінген) және 

оларды порттық ЕЭА немесе логистикалық ЕЭА аумағына әкелген сәттен 

бастап кедендік бақылаудағы Еуразиялық экономикалық одақтың 

тауарларын қоспағанда, осы кедендік рәсімге тауарларды орналастыру 

үшін берілген тауарларға арналған декларацияны тіркеген сәттен бастап 

кедендік бақылауда болады. Еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен 

орналастырылған Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларынан 

дайындалған (алынған) тауарлар және еркін кедендік аймақтың кедендік 

рәсімімен орналастырылған Еуразиялық экономикалық одақтың 

тауарларынан және еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен 

орналастырылмаған Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларынан 

дайындалған (алынған) тауарлар оларды дайындаған (алған) сәттен бастап 
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кедендік бақылаудағы болып есептеледі. Еркін қойманың кедендік 

рәсімімен орналастырылатын (орналастырылған) Еуразиялық 

экономикалық одақтың тауарлары тауарларды осы кедендік рәсімге 

орналастыру үшін берілген тауарларға арналған декларацияны тіркеген 

сәттен бастап кедендік бақылауда болады. 

Еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылған 

Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларынан дайындалған (алынған) 

тауарлар және еркін кеден аймағы кедендік рәсімімен орналастырылған 

Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларынан және еркін кеден 

аймағы кедендік рәсімімен орналастырылмаған Еуразиялық экономикалық 

одақтың тауарларынан дайындалған (алынған) тауарлар дайындалған 

(алынған) кезінен бастап кедендік бақылауда тұр деп есептеледі. 

34-баптың 1 және 3-тармақтарында көрсетілген тауарлар, сондай-ақ 

Кодекстің 290 және 299-баптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық 

одақтың тауарлары деп танылмаған тауарлар мынадай мән-жайлар 

басталғанға дейін кедендік бақылауда болады: 

1) Осы баптың 12-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, 

Кодекске сәйкес Еуразиялық экономикалық одақ тауарлары мәртебесін 

алу; 

2) Осы тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағынан іс жүзінде әкету; 

3) Жою кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларды нақты 

жою; 

4) Кедендік аумақта қайта өңдеу кедендік рәсімімен немесе ішкі 

тұтыну үшін қайта өңдеу кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік 

тауарлардың бір бөлігін өндірістік ысыраптармен тану; 

5) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында қайта 

өңдеу, ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу немесе жою кедендік рәсімімен 

орналастырылған тауарларды одан әрі коммерциялық пайдалану үшін 

жарамсыз тауарларды жою жөніндегі операцияларды жасау нәтижесінде 

пайда болған қалдықтарды Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес тану не кеден органына пайда болған қалдықтарды көму, 

залалсыздандыру, кәдеге жарату немесе жою фактісін не осындай 

операцияларды жасау үшін оларды беру фактісін растайтын құжаттарды 

ұсыну; 

6) Қайтарылатын ұшу ғарыш аппаратын және ондағы тауарларды 

қоспағанда, осы тауарларды ғарыш кеңістігіне ұшыру; 

7) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын 

мемлекеттердің аумақтары арқылы тасымалданатын Еуразиялық 

экономикалық одақтың тауарларына қатысты кедендік транзит кедендік 

рәсімінің қолданылуын аяқтау; 

8) Кеден органы уәкілетті орган бекіткен тәртіппен осы тауарлардың 

аварияның немесе еңсерілмейтін күш әсерінің салдарынан жойылу және 

(немесе) біржола жоғалу фактісін не тасымалдаудың (тасымалдаудың) 
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және (немесе) сақтаудың қалыпты жағдайы кезіндегі табиғи кему 

нәтижесінде осы тауарлардың біржола жоғалу фактісін тануы; 

9) Кодекстің 287-бабы 10-тармағының 1) тармақшасында және 296-

бабы 7-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайларда кеден 

органына осы тауарларды көму, залалсыздандыру, кәдеге жарату немесе 

өзге де тәсілмен жою фактісін растайтын құжаттарды табыс ету; 

10) Кодекстің 287-бабы 10-тармағының 3) тармақшасында 

көрсетілген жағдайда еркін кеден аймағы кедендік рәсімінің қолданылуын 

аяқтау; 

11) Кодекстің 349-бабының 8-тармағына сәйкес белгіленген кедендік 

баждарды, салықтарды төлеуден және (немесе) осы тауарларды пайдалану 

және (немесе) оларға билік ету жөніндегі шектеулерді босата отырып, жеке 

пайдалануға арналған тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағына әкелу шарттарын бұза отырып іс-әрекеттер жасалған 

жағдайда, кедендік баждарды, салықтарды төлеуден босатыла отырып 

әкелінген жеке пайдалануға арналған тауарларға қатысты кедендік 

баждарды, салықтарды төлеу және (немесе) өндіріп алу; 

1) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан уақытша 

әкетілген халықаралық тасымалдау көлік құралдарын шығару; 

Кодекстің 355-бабы 2-тармағының 2) тармақшасының төртінші 

абзацында көрсетілген шартты түрде шығарылған тауарлар болып 

саналатын халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары; 

3) оларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына 

кері әкелу кезінде Кодекстің 355-бабы 2-тармағының 1) тармақшасы; 

13) Кодекстің 362-бабының 8-тармағында көрсетілген мән-жайлар 

туындаған кезде уақытша әкелінген халықаралық тасымалдаудың көлік 

құралдарына қатысты кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке 

қарсы, өтемақы баждарын төлеу және (немесе) өндіріп алу; 

14) Кодекске және (немесе) Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес тауарларды мемлекет пайдасына бас тарту кедендік 

рәсімімен орналастыру немесе мемлекет меншігіне айналдыру; 

15) Кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік рәсімімен 

орналастырылған Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының бір 

бөлігін кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу шарттары туралы құжатқа 

сәйкес өндірістік ысыраптармен тану; 

16) Кодекстің 296-бабы 7-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген 

жағдайда еркін қойма кедендік рәсімінің қолданылуын аяқтау; 

17) Комиссия және (немесе) Кодексте айқындалатын өзге де мән-

жайлар. 

Еуразиялық экономикалық одақ тауарлары. 

Кеден одағының кедендік шекарасын іс жүзінде кесіп өткенге дейін, 

Кодекстің 184-бабына сәйкес кедендік декларацияны кері қайтарып 

алғанға дейін, не осы баптың 9 және 10-тармақтарында көрсетілген мән-

жайлар басталғанға дейін кедендік бақылауда болады. 
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Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетілетін, 

кедендік декларациялауға жатпайтын жеке пайдалануға арналған тауарлар, 

сондай-ақ шығарудан бас тартылған жеке пайдалануға арналған тауарлар 

мынадай жағдайлардың бірі туындаған кезде кедендік бақылаудағы 

тауарлар болып есептелмейді: 

1) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасын іс 

жүзінде кесіп өткенге дейін мұндай тауарлар Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес мемлекет меншігіне не кеден органы уәкілетті орган 

бекіткен тәртіппен айналдырылса, апат немесе еңсерілмейтін күш әсері 

салдарынан олардың жойылу және (немесе) біржола жоғалу фактісі не 

тасымалдаудың және (немесе) сақтаудың қалыпты жағдайы кезіндегі 

табиғи кему нәтижесінде олардың біржола жоғалу фактісі танылса; 

2) Мұндай тауарлар кеден органының рұқсатымен Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағының қалған бөлігіне кету орнынан 

әкетілген жағдайда, Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан 

әкетіледі. 

Кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік рәсімімен немесе 

уақытша әкету кедендік рәсімімен орналастырылған және Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетілген Еуразиялық 

экономикалық одақтың тауарлары тиісті кедендік рәсімнің қолданылуы 

аяқталғанға немесе тоқтатылғанға дейін кедендік бақылауда болады. 

Осы баптың 4-тармағында көрсетілген, осы баптың 4-тармағына 

сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары деп танылған 

тауарлар. 

Сондай-ақ, баптың 5 және 6-тармақтарында көрсетілген Еуразиялық 

экономикалық одақтың тауарлары мынадай мән-жайлар басталғанға дейін 

кедендік бақылауда болады: 

1) Егер еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімінің немесе еркін 

қойманың кедендік рәсімінің қолданылуы осы тауарларды экспорт 

кедендік рәсімімен орналастырумен аяқталған болса, Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік шекарасын іс жүзінде кесіп өту; 

2) Осы тауарларды кері импорт кедендік рәсімімен орналастыру; 

3) Кеден органы уәкілетті орган бекіткен тәртіппен осы тауарлардың 

аварияның немесе еңсерілмейтін күш әсерінің салдарынан жойылу және 

(немесе) біржола жоғалу фактісін не тасымалдаудың және (немесе) 

сақтаудың қалыпты жағдайы кезіндегі табиғи кему нәтижесінде осы 

тауарлардың біржола жоғалу фактісін тануы; 

4) Кеден органына осы тауарларды көму, залалсыздандыру, кәдеге 

жарату немесе өзге де тәсілмен жою фактісін растайтын құжаттарды осы 

тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген жағдайларда табыс ету; 

Кодекстің 287-бабының 10-тармақшасында және 296-бабы 7-

тармағының 1) тармақшасында; 

17) осы кодекстің 287-бабы 10-тармағының 3) тармақшасында 

көрсетілген жағдайда еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі 

қолданылуының аяқталуы. 
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Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының мәртебесін алған 

және кедендік декларациялау кодекстің 190-бабында айқындалған 

ерекшеліктермен жүзеге асырылған тауарлар тауардың соңғы құрамдас 

бөлігі шығарылған күнге дейін не Кодекстің 190-бабының 8-тармағына 

сәйкес тауардың құрамдас бөліктеріне қатысты тауарларға арналған 

декларацияларда қамтылған мәліметтерге өзгерістер (толықтырулар) 

енгізілгенге дейін кедендік бақылауда болады. 

Осы тармақтарда көзделген жағдайларда Кодекстің 287-бабының 12 

және 13-тармақтарында көрсетілген еркін кедендік аймақтың кедендік 

рәсімімен орналастырылған тауарлар осы тауарларға қатысты Кодекстің 

287-бабының 12 және 13-тармақтарына сәйкес еркін кедендік аймақтың 

кедендік рәсімінің қолданылуы аяқталғанға дейін кедендік бақылауда 

болады. 

Кодекстің 296-бабының 8-тармағында көрсетілген еркін қойманың 

кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар осы тармақта көзделген 

жағдайда осы тауарларға қатысты кодекстің 296-бабының 8-тармағына 

сәйкес еркін қойманың кедендік рәсімінің қолданылуы аяқталғанға дейін 

кедендік бақылауда болады. 

Бажсыз сауда кедендік рәсімімен орналастырылатын 

(орналастырылған) Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары осы 

кедендік рәсіммен тауарларды орналастыру үшін берілген кедендік 

декларацияны тіркеген сәттен бастап Кодекстің 327-бабының 1-тармағына 

және 5-тармағының 2) тармақшасына сәйкес бажсыз сауда кедендік 

рәсімінің қолданылуы аяқталғанға дейін кедендік бақылауда болады. 

Алдын ала кедендік декларациялау және мерзімдік кедендік 

декларациялау кезінде Кодекстің 394-бабының бесінші абзацында 

көрсетілген кедендік бақылау объектілеріне қатысты кедендік бақылау 

кедендік декларацияны тіркеген сәттен бастап жүргізіледі. 

Тармақтарда көрсетілген мән-жайлар басталғаннан кейін 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 кедендік бақылау осындай жағдайлар туындаған күннен 

бастап бес жыл өткенге дейін жүргізілуі мүмкін. 

Кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың 

тізіліміне немесе уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне 

енгізілген тұлғалардың қызметін кедендік бақылау олар осындай 

тізілімдерде болған кезеңде, сондай-ақ олар осындай тізілімдерден 

шығарылғаннан кейін бес жыл ішінде жүргізілуі мүмкін. 

Тауарларды шығару фактісін растайтын мәліметтерді тексеру 

мақсатында кеден органдары кеден органдарында тауарлардың 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінгені және 

(немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан 

Республикасының кеден заңнамасын бұза отырып, Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағында тұрғаны туралы ақпарат 

болған кезде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағындағы 

тауарларға қатысты кедендік бақылауды жүргізуі мүмкін. 
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Кедендік бақылауды жүргізу кезінде кеден органдарына оны 

жүргізуге Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдарының 

қандай да бір рұқсаттары, нұсқамалары не қаулылары талап етілмейді. 

Кедендік бақылауды жүргізу кезінде кеден органдары мен олардың 

лауазымды адамдары Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 

заңнамасында, Қазақстан Республикасының кеден және өзге де 

заңнамасында көзделмеген талаптар мен шектеулерді белгілеуге құқылы 

емес. 

Кедендік бақылауды жүргізу кезінде тасымалдаушыға, декларантқа, 

кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға және кедендік 

бақылау жүргізу кезінде кеден органдарының немесе олардың лауазымды 

адамдарының шешімдерімен, әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) мүдделері 

қозғалатын өзге де тұлғаларға, сондай-ақ тауарлар мен көлік құралдарына 

заңсыз зиян келтіруге жол берілмейді. 

Кедендік бақылау кедендік бақылау аймақтарында және кедендік 

бақылауға жататын тауарлар, оның ішінде халықаралық тасымалдаудың 

көлік құралдары және жеке пайдалануға арналған көлік құралдары, 

осындай тауарлар туралы мәліметтерді қамтитын құжаттар және (немесе) 

ақпараттық жүйелер бар (болуы тиіс немесе болуы мүмкін) өзге де 

орындарда жүргізіледі. 

Кодексте көзделген жағдайларда кедендік бақылау нысандарын 

қолдана отырып, кедендік бақылауды жүргізу нәтижелері белгіленген 

нысандағы кедендік құжаттарды жасау жолымен немесе Кодексте 

көзделген өзге де тәсілмен ресімделеді. 

 

§2. Кедендік бақылау аймағы мен заттары 

 

Кедендік бақылаудың заттары: 

– Кодекстің 34-бабына сәйкес кедендік бақылаудағы тауарлар; 

– Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының статусын сатып 

алған ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімдеріне орналастырылған 

тауарлар, еркін айналымға  шығарылған, жеке пайдалануға арналған 

тауарлар, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының 

мәртебесін сақтаған тауарлар – кодекстің 393-бабы 7-тармағының тетігінде 

көрсетілген мерзім ішінде; 

– Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына орналасқан 

тауарлар  - кеден органдарында мұндай тауарлар Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінгені және (немесе) ЕАЭО 

және (немесе) Қазақстан Республикасы кеден заңнамасын бұзуда 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында тұрғаны туралы 

ақпарат бар болған жағдайда; 

– Кеден органы Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 

заңнамасына, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына 

сәйкес табыс етуі көзделген кедендік және өзге  де құжаттар, сондай – ақ, 

осындай құжаттардағы мәліметтер;  
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– Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының статусын сатып 

алған ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімдеріне орналастырылған 

тауарлар; 

– Тұлғалардың, оның ішінде уәкілетті экономикалық оператордың 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

тауарлаврды өткізуге, кеден ісі саласында қызметтер көрсетуге 

байланысты не жекелеген кедендік рәсімдер шеңберінде жүзеге 

асырылатын қызметі; 

– Уақытша сақтау қоймалары, кеден қоймалары, еркін қоймалар, 

бажсыз сауда дүкендері ретінде пайдалануға арналған немесе 

пайдаланылатын, уәкілетті экономикалық операторлар тауарларды 

уақытша сақтауға арналған немесе пайдаланатын, сондай-ақ, Кедендік 

бақылау аймағы ретінде пайдалануға арналған немесе пайдаланылатын 

құрылыстар, үй-жайлар, (үй-жайлардың бөліктері) және (немесе) ашық 

алаңдар (ашық алаңдардың бөліктері). 

Кедендік бақылау аймақтары тауарды Еуразиялық экономикалық 

одақтың кеденлік шекарасы арқылы өткізу орындары, өз тауарларын 

сақтау қоймаларының, уақытша сақтау қоймаларының аумақтары Кедендік 

бақылау аймақтары болып табылады. Кеден қоймалары, еркін қоймалар, 

бажсыз сауда дүкендерінің аумақтары және осы Кодексте белгіленген өзге 

де орындар. 

ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде, көлік 

логистикалық орталықтарында, сондай-ақ кедендік декларациялау және 

өзге де кедендік операцияларды жүргізу орындарында жүзеге асырылатын 

Кедендік бақылау мақсаттары үшін кеден органдары кедендік бақылау 

аймақтарын құрады. 

Кедендік бақылау аймағының өзге де орындарында осы баптың 2-

тармағында  көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларды уақытша 

сақтау, тауарлар мен көлік құралдарына қатысты жүк және өзге де 

операцияларды жасау, тауарларды кедендік тексеру және (немесе) 

кедендік тексеру нысанында кедендік бақылау жүргізу үшін құрылады. 

Кедендік бақылау аймақтарын құрмай: 

1) көшпелі кедендік тексеру барысында не осы Кодекстың 18-

бабының 1-тармағына сәйкес кедендік бақылау аймағынан тыс көлік 

құралын тоқтату кезінде, сондай-ақ ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы 

заңсыз өткізілген тауарлар анықталған кезде жүзеге асырылатын кедендік 

тексеру; 

2) үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру барысында және 

(немесе) көшпелі кедендік тексеру барысында не осы Кодекстың 18-

бабының 1-тармағына сәйкес кедендік бақылау аймағынан тыс көлік 

құралын тоқтату кезінде, сондай-ақ ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы 

заңсыз өткізілген тауарлар анықталған кезде жүзеге асырылатын кедендік 

тексеру; 

Кедендікбақылау аймақтары, егер олар оларда кедендік бақылаудағы 

тауарларды тұрақты орналастыруға арналса, немесе уақытша – олар 
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кедендік бақылауды жүргізу кезінде құрылған, тауарлар мен көлік 

құралдарына қатысты жүк және өзге де операциялар жасалған жағдайда, 

тұрақты болуы мүмкін.  

Кедендік бақылаудың тұрақты аймақтары уәкілетті органның 

аумақты бөлімшесі немесе кеден басшысының (оны алмастыратын 

адамның) осы баптың 1-тармағында көзделген орындарда Кедендік 

бақылау аймақтарын белгілеу туралы бұйрығы негізінде құралады және 

жұмыс істеуін тоқтатады. 

Кедендік бақылаудың уақытша аймақтарын құру (оның ішінде 

мүдделі тұлғаның өтініші бойынша), олардың жұмыс істеуін тоқтату 

тәртібін, оларға қойылатын талаптарды, сондай-ақ кедендік бақылаудың 

уақытша аймағының құқықтық режимін уәкілетті орган бекітеді. 

Кедендік бақылаудың тұрақты аймақтарының шекаралары шартты 

сызықпен шектеледі және: 

1) кедендік рәсімдеулер жүргізетін жерлерде биіктігі – 50 см, ені – 

100 см болатын белгілермен, олардың көкжиегінде биіктігі 10 сантиметр 

және ені 3,7 сантиметр ақ түсті әріптермен, үш тілде (қазақ, орыс және 

ағылшын) «Кедендік бақылау аймағы» деген жазу жазылады; 

2) суда бояудың жарық шағылыстырғыш көмекшісімен орындалған 

«Кедендік бақылау аймағы» деген жазуы бар қызыл түсті түйреуіштер 

орнатылады. 

Кедендік бақылаудың тұрақты аймақтарына рұқсат беру: 

1) Қызметтік куәлігін көрсеткен кезде кедендік бақылау 

аймақтарында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының 

тиісті бақылаушы органдарының лауазымды адамдары үшін тұрақты 

рұқсаттама; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібпен 

құқық қорғау немесе арнаулы органдардың лауазымды үшін қаулылар; 

3) Лауазымдық міндеттерін орындау аталған адамдардың Кедендік 

бақылаудың аймағында тікелей болуына байланысты ұйымдардың 

лауазымды адамдары үшін тұрақты рұқсаттама. Тұрақты рұқсаттамалар 

бір күнтізбелік жыл мерзімге жазбаша өтініш негізінде бақылаушы 

органдарға, ұйымдарға сәйкес келеді және оған уәкілетті органның 

аумақтық бөлімшесінің немесе кеденнің басшысы, не оны алмастыратын 

адам қол қояды. Рұқсаттамаларды арнайы журналда тіркеуді аталған 

рұқсаттаманы берген кеден органы жүргізеді; 

4) Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың лауазымды адамдары 

үшін оларға жүктелген қызметтерді орындау мақсатында көрсетілген 

адамдардың Кедендік бақылау аймағында қысқа мерзімді болуына тікелей 

байланысты уақытша рұқсаттама. 

Уақытша рұқсаттамалар тұлғаның Кедендік бақылау аймағына 

уақытша болу мерзіміне оның жазбаша өтініші негізінде беріледі. 

Тұрақты және уақытша рұқсаттамалардың, тұрақты және уақытша 

рұқсаттамаларды тіркеу журналының нысандарын уакілетті орган бекітеді 
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Кедендік бақылаудың уақытша аймақтарына жіберу мындай 

адамдарға жазбаша өтініш негізінде кедендік бақылау аймағында уақытша 

болу мерзіміне уақытша рұқсаттаманы беру жолымен жүзеге асырылады: 

Кедендік бақылау аймағында қызметін жүзеге асыратын Қазақстан 

Республикасының тиісті бақылаушы органдарының лауазымды 

адамдарына қызметтік куәлігін көрсеткен кезде; 

Құқық қорғау немесе арнаулы органдардың лауазымды адамдарына; 

Лауазымдық міндеттерін орындау көрсетілген тұлғалардың кедендік 

бақылау аймағында тікелей болуына байланысты ұйымдардың лауазымды 

адамдарына; 

Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың лауазымды адамдарына 

өздеріне жүктелген қызметтерді орындау мақсатында көрсетілген 

тұлғалардың кедендік бақылау аймағында қысқа мерзімді болуына 

байланысты. Рұқсаттамаларды ресімдемей, кедендік бақылаудың тұрақты 

аймағына рұқсат ету: 

1) өз жұмыс уақыты кезінде кедендік бақылау аймағында өздеріне 

жүктелген қызметтерді орындайтын кеден органдарының лауазымды 

адамдарын қызметтік куәлігін көрсеткен кезде; 

2) кедендік бақылау аймағындағы тауарлармен көлік құралдарын 

білдіретін тұлғалар, сондай-ақ ЕАЭС кедендік шекарасынан өтетін жеке 

тұлғалар. 

Кеден органы басшысының рұқсатысыз Кедендік бақылау 

аймағында лауазымды кеден органының лауазымды жұмыс уақытынан тыс 

болуына жол берілмейді. Тауарлар мен көлік құралдарының кедендік 

бақылаудың тұрақты аймақтарының шекаралары арқылы және олардың 

шегінде өткізуге кеден органының рұқсатымен жол беріледі. 

Өндірістік және өзге де кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға, сондай-

ақ, режимдік объектілердің Кедендік бақылау аймақтарында болуына жол 

берілмейді. 

 

§3. Кедендік бақылау нысандары 

 

Кедендік бақылауды жүргізу кезінде кеден органдары кедендік 

бақылаудың мынадай нысандарын қолданады: 

- түсініктеме алу; 

- кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру; 

- кедендік тексеру; 

- кедендік тексеру; 

- жеке кедендік тексеру; 

- үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру; 

- кедендік тексеру. 

Түсініктемелерді алу – кеден органдары лауазымды адамдарының 

тасымалдаушылардан, декларанттардан және осындай мәліметтері бар өзге 

де тұлғалардан Кедендік бақылау жүргізу үшін маңызы бар мәліметтерді 

алудан тұратын Кедендік бақылау нысаны болып табылады. Түсініктеме 
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нысанын комиссия айқындайтын кедендік құжатты жасау жолымен 

ресімделеді. 

Адамды түсініктемелер алу үшін шақыру қажет болған кезде кеден 

органы шақырылатын тұлғаға берілетін немесе жіберілетін хабарлама 

ресімдейді. Кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді 

тексеру – кедендік бақылау нысаны: 

1) кедендік декларация; 

2) кеден органдары жасайтын құжаттарды қоспағанда, өзге де 

кедендік құжаттар; 

3) кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын 

құжаттар; 

4) Кодекске сәйкес кеден органына ұсынылған өзге де құжаттар; 

5) кедендік декларацияда мәлімделген және (немесе) кеден органына 

ұсынылған құжаттарда қамтылған мәліметтер; 

6) кеден органына ұсынылған немесе осы Кодекске немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес ол алған өзге де мәліметтерді табыс 

етеді. 

Кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру – 

мәліметтердің дұрыстығын, құжаттарды толтырудың және (немесе) 

ресімдеудің дұрыстығын, кедендік рәсімге сәйкес тауарларды пайдалану 

шарттарының сақталуын, кедендік баждарды, салықтарды төлеу бойынша 

жеңілдіктерді қолдануға байланысты тауарларды пайдалану және (немесе) 

оларға билік ету жөніндегі шектеулердің сақталуын, осы Кодекске сәйкес 

кедендік рәсімдерге орналастыруға жатпайтын тауарлардың жекелеген 

санаттарына қатысты белгіленген тауарларды пайдалану тәртібі мен 

шарттарының сақталуын тексеру мақсатында жүргізіледі, сондай-ақ 

Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан 

Республикасының кеден заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету 

мақсатында жүзеге асырылады. 

Кедендік декларацияға қатысты кедендік, өзге де құжаттарды және 

(немесе) мәліметтерді, кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді 

растайтын құжаттарды, кедендік декларацияда мәлімделген және (немесе) 

кеден органдары ұсынған құжаттарда қамтылған мәліметтерді тексеру 

тауарлар шығарылғанға дейін де, одан кейін де жүргізілуі мүмкін. 

Егер декларант Кодекстің 195-бабында көзделген, кеден органы 

тауарларды шығаруды жүргізетін шарттарды сақтаған жағдайда, сондай-ақ 

тәуекелдерді басқару жүйесімен айқындалатын жағдайларда тауарларды 

шығарғанға дейін басталған кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) 

мәліметтерді тексеру тауарларды шығарғаннан кейін аяқталады. 

Кедендік тексеру жүргізу кезінде кеден органы осы Кодекстің 411-

бабында белгіленген тәртіппен кедендік декларацияларға қатысты 

кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, кедендік 

декларацияларда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды, 

кедендік декларацияда мәлімделген және (немесе) кеден органдарына 
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ұсынылған құжаттарда қамтылған мәліметтерді тексеруді жүргізуге 

құқылы. 

Кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру 

осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді талдау 

жолымен, оның ішінде бір құжаттағы мәліметтерді өзара, сондай-ақ, өзге 

құжаттардағы, оның ішінде кедендік декларацияда мәлімделген 

мәліметтерді растайтын құжаттардағы мәліметтермен, кеден органдары 

пайдаланатын ақпараттық жүйелерден және (немесе) Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік органдарының (ұйымдарының) ақпараттық 

жүйелерінен алынған мәліметтермен салыстыру жолымен жүргізіледі, 

сондай-ақ, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына, 

Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңнамасына сәйкес басқа 

да тәсілдермен жүзеге асырылады. Кедендік, өзге де құжаттарды және 

(немесе) мәліметтерді тексеру шеңберінде кеден органы қосымша 

ақпаратты жинауды және талдауды жүзеге асыруға, оның ішінде 

мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарға сұрау салуды жіберуге 

құқылы. 

Тауарларды шығарғанға дейін басталған кедендік декларацияға 

қатысты кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, 

кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды, 

кедендік декларацияда мәлімделген және (немесе) кеден органдарына 

ұсынылған құжаттарда қамтылған мәліметтерді тексеру Кодекстің 410-

бабына сәйкес жүргізіледі. 

Осы баптың 10-тармағында көзделген жағдайда кедендік, өзге де 

құжаттарға және (немесе) мәліметтерге тексеру жүргізуді қоспағанда, 

Кодекстің 411-бабына сәйкес жүргізіледі. 

Шығарылуы кодекстің 194-бабына сәйкес жүргізілген тауарларға 

қатысты берілген тауарларға арналған декларацияға қатысты кедендік, өзге 

де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, осындай декларацияда 

мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды және тауарларға 

арналған көрсетілген декларацияда мәлімделген және (немесе) кеден 

органдары ұсынған құжаттарда қамтылған мәліметтерді тексеру комиссия 

айқындайтын тәртіппен жүргізіледі. Тауарларға декларация берілгенге 

дейін тауарларды шығару туралы өтінішке, осы кодекстің 194-бабының 4-

тармағына сәйкес осындай өтінішпен бірге табыс етілген құжаттарды және 

көрсетілген өтініште және (немесе) табыс етілген құжаттарда мәлімделген 

мәліметтерге қатысты кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) 

мәліметтерді тексеруді қолданған кезде тауарлар шығарылғанға дейін 

құжаттарды сұрату жүргізілмейді. Тауарлардың кедендік құнын тексеру 

кезінде кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру 

Кодекстің 396-бабында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып 

жүргізіледі. 

Тауарлардың шығу тегін тексеру кезінде кедендік, өзге де 

құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру Кодекстің 397-бабында 

көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып жүргізіледі. 
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Тауарларды шығарғанға дейін басталған кедендік, өзге де 

құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру 

Егер кедендік декларацияны беру кедендік декларацияда 

мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды табыс етпесе, кеден 

органы тексерілетін мәліметтерге қатысты декларанттан олар туралы 

мәліметтер кедендік декларацияда көрсетілген құжаттарды мынадай 

жағдайларда сұратуға құқылы: 

1) тәуекелдерді басқару жүйесімен айқындалатын; 

2) тауарлардың шығу тегі, тыйым салулар мен шектеулердің 

сақталуы туралы мәліметтерді растайтын құжаттар туралы мәліметтерді 

және (немесе) олардың мәліметтерін кодекстің 146-бабының 2-тармағына 

сәйкес кеден органы ала алмаған жағдайда, кеден органы кедендік 

декларацияны табыс етуге міндетті. 

Осы баптың 1-тармағына сәйкес сұрау салынған құжаттарды 

декларант осы Кодекстің 193-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім 

аяқталғанға дейін төрт сағаттан кешіктірмей табыс етуге тиіс. 

Егер декларант осы баптың 1-тармағына сәйкес сұратылған 

құжаттарды ұсынбаған жағдайда, кеден органы кодекстің 201-бабына 

сәйкес тауарларды шығарудан бас тартады. 

Кеден органы мынадай жағдайларда коммерциялық, бухгалтерлік 

құжаттарды, тауардың шығу тегі туралы сертификатты және (немесе) өзге 

де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, оның ішінде кедендік 

декларацияда мәлімделген тексерілетін мәліметтердің және (немесе) өзге 

де құжаттарда қамтылған мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын 

анықтау үшін қажетті жазбаша түсіндірмелерді сұратуға құқылы: 

1) кедендік декларацияны беру кезінде табыс етілген не осы баптың 

2-тармағына сәйкес табыс етілген құжаттарда қажетті мәліметтер болмаса 

немесе мәлімделген мәліметтерді тиісті түрде растамаса;; 

2) кеден органы Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 

заңнамасының, Қазақстан Республикасының кеден және өзге де 

заңнамасының ережелерін сақтамау белгілерін, оның ішінде осындай 

құжаттардағы мәліметтердің дәйексіздігі белгілерін анықтаған 

жағдайларда, кеден органы осы Кодексте көзделген жағдайларды 

қоспағанда, Кеден одағының кеден заңнамасында белгіленген тәртіппен 

және мерзімдерде Кеден одағының кеден заңнамасында белгіленген 

тәртіппен және мерзімдерде Кеден одағының кеден заңнамасында 

көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті. 

Осы баптың 4-тармағына сәйкес декларанттан құжаттарды және 

(немесе) мәліметтерді сұрау негізделген болуға тиіс және кедендік 

декларацияда мәлімделген мәліметтердің және (немесе) өзге де 

құжаттардағы мәліметтердің тиісті түрде расталмағанын, не дұрыс емес 

болуы мүмкін екендігін көрсететін белгілер тізбесін, қосымша сұратылған 

құжаттардың және (немесе) мәліметтердің тізбесін, сондай-ақ, осындай 

құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсыну мерзімдерін қамтуға тиіс.  



 53 

Сұратылған құжаттардың және (немесе) мәліметтердің тізбесін 

тауарлармен жасалатын мәміле шарттарын, тауардың сипаттамаларын, 

оның мақсатын, сондай-ақ өзге де мән-жайларды ескере отырып, 

тексерілетін мәліметтерді негізге ала отырып, кеден органының лауазымды 

адамы айқындайды. 

Кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, 

өтемақы баждарының мөлшеріне әсер ететін мәліметтерді растау 

мақсатында осы баптың 4-тармағына сәйкес құжаттарды және (немесе) 

мәліметтерді сұрату кезінде кеден органы декларантты Кодекстің 195-

бабына сәйкес тауарларды шығаруды жүргізу мүмкіндігі туралы хабардар 

етеді. Бұл ретте кеден органы осы Кодекстің 195-бабына сәйкес 

айқындалған, кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке 

қарсы, өтемақы баждарының төленуін қамтамасыз етуді ұсыну талап 

етілмейтін жағдайларды қоспағанда, декларантқа кедендік баждарды, 

салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу жөніндегі 

міндеттің орындалуын қамтамасыз ету мөлшерінің есебін жібереді. 

Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждарын төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету 

мөлшерін есептеу нысанын, электрондық құжат түріндегі осындай есептің 

құрылымы мен форматын және оларды толтыру тәртібін Комиссия 

айқындайды. 

Осы баптың 4-тармағына сәйкес сұрау салынған құжаттарды және 

(немесе) мәліметтерді не мұндай құжаттарды және (немесе) мәліметтерді 

табыс ете алмайтын және (немесе) жоқ себептердің түсіндірмелерін 

декларант табыс етуге тиіс: 

1) Егер құжаттарды және (немесе) мәліметтерді сұрау салу кедендік 

декларацияда және кедендік декларацияны беру кезінде табыс етілген 

құжаттарда қамтылған мәліметтерді тексеруге байланысты болса, осы 

Кодекстің 193 – бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін 

төрт сағаттан кешіктірмей; 

2) Егер құжаттарды және (немесе) мәліметтерді сұрау салу осы 

баптың 2 – тармағына сәйкес ұсынылған кедендік декларацияда және 

құжаттарда қамтылған мәліметтерді тексеруге байланысты болса және 

тексерілетін мәліметтер кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, 

демпингке қарсы, өтемақы баждарының мөлшеріне әсер етпесе-Кодекстің 

193-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін екі сағаттан 

кешіктірмей; 

3) Егер құжаттарды және (немесе) мәліметтерді сұрау салу кедендік 

декларацияда және осы баптың 2 – тармағына сәйкес ұсынылған 

құжаттарда қамтылған мәліметтерді тексеруге байланысты болса және 

тексерілетін мәліметтер кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, 

демпингке қарсы, өтемақы баждарының мөлшеріне әсер етсе, Кодекстің 

193-бабының 4, 5 және 6-тармақтарына сәйкес тауарларды шығару 

мерзімін ұзарту кезінде кеден органы белгілеген мерзім өткенге дейін бір 

жұмыс күнінен кешіктірмей. Тауарларды шығарғанға дейін басталған 
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кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру. Егер 

кедендік декларацияны беру кедендік декларацияда мәлімделген 

мәліметтерді растайтын құжаттарды табыс етпесе, кеден органы 

тексерілетін мәліметтерге қатысты декларанттан олар туралы мәліметтер 

кедендік декларацияда көрсетілген құжаттарды мынадай жағдайларда 

сұратуға құқылы: 

1) тәуекелдерді басқару жүйесімен айқындалатын; 

2) тауарлардың шығу тегі, тыйым салулар мен шектеулердің 

сақталуы туралы мәліметтерді растайтын құжаттар туралы мәліметтерді 

және (немесе) олардың мәліметтерін кодекстің 146-бабының 2-тармағына 

сәйкес кеден органы ала алмаған жағдайда, кеден органы кедендік 

декларацияны табыс етуге міндетті. 

Осы баптың 1-тармағына сәйкес сұрау салынған құжаттарды 

декларант осы Кодекстің 193-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім 

аяқталғанға дейін төрт сағаттан кешіктірмей табыс етуге тиіс. 

Егер декларант осы баптың 1-тармағына сәйкес сұратылған 

құжаттарды ұсынбаған жағдайда, кеден органы кодекстің 201-бабына 

сәйкес тауарларды шығарудан бас тартады. 

Кеден органы мынадай жағдайларда коммерциялық, бухгалтерлік 

құжаттарды, тауардың шығу тегі туралы сертификатты және (немесе) өзге 

де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, оның ішінде кедендік 

декларацияда мәлімделген тексерілетін мәліметтердің және (немесе) өзге 

де құжаттарда қамтылған мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын 

анықтау үшін қажетті жазбаша түсіндірмелерді сұратуға құқылы: 

1) кедендік декларацияны беру кезінде табыс етілген не осы баптың 

2-тармағына сәйкес табыс етілген құжаттарда қажетті мәліметтер болмаса 

немесе мәлімделген мәліметтерді тиісті түрде растамаса;; 

2) кеден органы Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 

заңнамасының, Қазақстан Республикасының кеден және өзге де 

заңнамасының ережелерін сақтамау белгілерін, оның ішінде осындай 

құжаттардағы мәліметтердің дәйексіздігі белгілерін анықтаған 

жағдайларда, кеден органы осы Кодексте көзделген жағдайларды 

қоспағанда, Кеден одағының кеден заңнамасында белгіленген тәртіппен 

және мерзімдерде Кеден одағының кеден заңнамасында белгіленген 

тәртіппен және мерзімдерде Кеден одағының кеден заңнамасында 

көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті. 

Осы баптың 4-тармағына сәйкес декларанттан құжаттарды және 

(немесе) мәліметтерді сұрау негізделген болуға тиіс және кедендік 

декларацияда мәлімделген мәліметтердің және (немесе) өзге де 

құжаттардағы мәліметтердің тиісті түрде расталмағанын, не дұрыс емес 

болуы мүмкін екендігін көрсететін белгілер тізбесін, қосымша сұратылған 

құжаттардың және (немесе) мәліметтердің тізбесін, сондай-ақ, осындай 

құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсыну мерзімдерін қамтуға тиіс.  

Сұратылған құжаттардың және (немесе) мәліметтердің тізбесін 

тауарлармен жасалатын мәміле шарттарын, тауардың сипаттамаларын, 
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оның мақсатын, сондай-ақ өзге де мән-жайларды ескере отырып, 

тексерілетін мәліметтерді негізге ала отырып, кеден органының лауазымды 

адамы айқындайды. 

Кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, 

өтемақы баждарының мөлшеріне әсер ететін мәліметтерді растау 

мақсатында осы баптың 4-тармағына сәйкес құжаттарды және (немесе) 

мәліметтерді сұрату кезінде кеден органы декларантты Кодекстің 195-

бабына сәйкес тауарларды шығаруды жүргізу мүмкіндігі туралы хабардар 

етеді. Бұл ретте кеден органы осы Кодекстің 195-бабына сәйкес 

айқындалған, кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке 

қарсы, өтемақы баждарының төленуін қамтамасыз етуді ұсыну талап 

етілмейтін жағдайларды қоспағанда, декларантқа кедендік баждарды, 

салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу жөніндегі 

міндеттің орындалуын қамтамасыз ету мөлшерінің есебін жібереді. 

Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждарын төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету 

мөлшерін есептеу нысанын, электрондық құжат түріндегі осындай есептің 

құрылымы мен форматын және оларды толтыру тәртібін Комиссия 

айқындайды. 

Осы баптың 4-тармағына сәйкес сұрау салынған құжаттарды және 

(немесе) мәліметтерді, не мұндай құжаттарды және (немесе) мәліметтерді 

табыс ете алмайтын және (немесе) жоқ себептердің түсіндірмелерін 

декларант табыс етуге тиіс: 

1) Егер құжаттарды және (немесе) мәліметтерді сұрау салу кедендік 

декларацияда және кедендік декларацияны беру кезінде табыс етілген 

құжаттарда қамтылған мәліметтерді тексеруге байланысты болса, осы 

Кодекстің 193 – бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін 

төрт сағаттан кешіктірмей; 

2) Егер құжаттарды және (немесе) мәліметтерді сұрау салу осы 

баптың 2 – тармағына сәйкес ұсынылған кедендік декларацияда және 

құжаттарда қамтылған мәліметтерді тексеруге байланысты болса және 

тексерілетін мәліметтер кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, 

демпингке қарсы, өтемақы баждарының мөлшеріне әсер етпесе-Кодекстің 

193-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейін екі сағаттан 

кешіктірмей; 

3) Егер құжаттарды және (немесе) мәліметтерді сұрау салу кедендік 

декларацияда және осы баптың 2 – тармағына сәйкес ұсынылған 

құжаттарда қамтылған мәліметтерді тексеруге байланысты болса және 

тексерілетін мәліметтер кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, 

демпингке қарсы, өтемақы баждарының мөлшеріне әсер етсе, Кодекстің 

193-бабының 4, 5 және 6-тармақтарына сәйкес тауарларды шығару 

мерзімін ұзарту кезінде кеден органы белгілеген мерзім өткенге дейін бір 

жұмыс күнінен кешіктірмей. 

Егер осы баптың 4-тармағына сәйкес сұрау салынған құжаттар және 

(немесе) мәліметтер, оның ішінде жазбаша түсініктемелер не мұндай 
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құжаттар және (немесе) мәліметтер табыс етілмейтін және (немесе) жоқ 

себептердің түсіндірмелері осы баптың 7-тармағында белгіленген 

мерзімдерде табыс етілмеген және осы Кодекстің 195-бабында көзделген 

шарт сақталмаған жағдайда, кеден органы Кодекстің 201-бабына сәйкес 

тауарларды шығарудан бас тартады. Осы баптың 1 және 4-тармақтарына 

сәйкес сұрау салынған құжаттарды және (немесе) мәліметтерді сұрау 

салынған адамдар әрбір сұрау салу бойынша бір жиынтықпен (бір 

мезгілде) табыс етуге тиіс. 

Кеден органы сұратқан құжаттармен және (немесе) мәліметтермен 

бір мезгілде кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтердің және 

(немесе) өзге де құжаттардағы мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын 

растау мақсатында өзге де құжаттар және (немесе) мәліметтер ұсынылуы 

мүмкін. 

Егер осы бапқа сәйкес табыс етілген құжаттар және (немесе) 

мәліметтер, не осындай құжаттар және (немесе) мәліметтер табыс 

етілмейтін және (немесе) жоқ себептердің түсіндірмелері, не кедендік 

бақылаудың өзге де нысандарындағы және (немесе) тауарлардың кедендік 

сараптамасының және (немесе) осындай тексеру шеңберінде жүргізілген 

құжаттардың нәтижелері тексерілетін мәліметтердің дұрыстығын және 

(немесе) толықтығын растаған жағдайда, кедендік, өзге де құжаттарды 

және (немесе) мәліметтерді тексеру аяқталған кезде, кеден органы 

Кодекстің 192-бабына сәйкес тауарларды шығаруды жүргізеді. 

Кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру 

аяқталған кезде, осы бапқа сәйкес ұсынылған құжаттар және (немесе) 

мәліметтер не осындай құжаттар және (немесе) мәліметтер табыс 

етілмейтін және (немесе) жоқ себептердің түсіндірмелері не кедендік 

бақылаудың өзге де нысандарындағы және (немесе) тауарлардың кедендік 

сараптамасының және (немесе) осындай тексеру шеңберінде жүргізілген 

құжаттардың нәтижелері тексерілетін мәліметтердің дұрыстығын және 

(немесе) толықтығын растамаған және (немесе) кедендік тексеру жүргізу 

үшін негіздерді жоймаған, кеден органы өзінің иелігіндегі ақпараттың 

негізінде Кодекстің 183-бабына сәйкес тауарларды шығарғанға дейін 

кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) 

туралы талап жібереді. 

Егер кедендік, өзге де құжаттарды (немесе) мәліметтерді тексеру 

Кодекстің 193-бабында белгіленген тауарларды шығару мерзімінде, оның 

ішінде осы баптың 7-тармағында белгіленген мерзімде құжаттарды және 

(немесе) мәліметтерді ұсынбауына байланысты аяқтала алмайтын 

жағдайда, кеден органы декларантты Кодекстің 195-бабына сәйкес 

тауарларды шығаруды жүргізу мүмкіндігі туралы хабардар етеді. 

Кодекстің 195-бабына сәйкес тауарларды шығарған кезде кедендік, 

өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру осы баптың 14, 15, 

16, 17 және 18-тармақтарына сәйкес тауарларды шығарғаннан кейін 

аяқталады. Кеден органы сұратқан және осы баптың 7-тармағында 

көрсетілген мерзімде табыс етілмеген құжаттарды және (немесе) 
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мәліметтерді кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді 

тексеруді аяқтау үшін Кодекстің 397-бабының 2-тармағында көзделген 

жағдайды қоспағанда, декларант тауарлар шығарылғаннан кейін кедендік 

декларация тіркелген күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен аспайтын 

мерзімде табыс етуі мүмкін. 

Кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеруді 

кеден органы сұрау салынған құжаттар және (немесе) мәліметтер 

ұсынылған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, ал егер 

мұндай құжаттар және (немесе) мәліметтер осы тармақтың бірінші 

абзацында белгіленген мерзімде табыс етілмесе – осындай мерзім өткен 

күннен бастап аяқталады. 

Егер осы бапқа сәйкес ұсынылған құжаттар және (немесе) 

мәліметтер не мұндай құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынудың 

мүмкін еместігінің және (немесе) олардың болмауының себептерін 

түсіндіру кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеруді 

жүргізу үшін негіздерді жоймаса, кеден органы осы баптың 14-

тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзім өткенге дейін қосымша 

құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, оның ішінде кедендік 

декларацияда мәлімделген тексерілетін мәліметтердің және (немесе) өзге 

құжаттардағы мәліметтердің анықтығын және толықтығын анықтау үшін 

қажетті жазбаша түсініктер сұратуға құқылы. Мұндай қосымша құжаттар 

және (немесе) мәліметтер, оның ішінде жазбаша түсініктер кеден органы 

сұрау салуды тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей 

ұсынылуға тиіс. 

Қосымша құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, оның ішінде 

жазбаша түсініктерді ұсыну туралы сұрау салу жіберілген кезде осы 

баптың 14-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген мерзімінің өтуі кеден 

органы мұндай сұрау салуды тіркеген күннен бастап тоқтатыла тұрады 

және кеден органы қосымша құжаттарды және (немесе) мәліметтерді, 

оның ішінде жазбаша түсініктерді алған күннен бастап, ал олар 

ұсынылмаған жағдайда – оларды ұсыну мерзімі өткен күннен бастап қайта 

басталады. 

Кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру 

аяқталған кезде, осы бапқа сәйкес ұсынылған құжаттар және (немесе) 

мәліметтер не осындай құжаттар және (немесе) мәліметтер табыс 

етілмейтін және (немесе) жоқ себептердің түсіндірмелері не кедендік 

бақылаудың өзге де нысандарындағы және (немесе) тауарлардың кедендік 

сараптамасының және (немесе) осындай тексеру шеңберінде жүргізілген 

құжаттардың нәтижелері Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 

заңнамасының, Қазақстан Республикасының кеден және өзге де 

заңнамасының, оның ішінде тексерілетін мәліметтердің анықтығы және 

(немесе) толықтығы және (немесе) кедендік, өзге де құжаттарды және 

(немесе) мәліметтерді тексеру жүргізу үшін негіздерді жоймайды, кеден 

органы өзінің иелігіндегі ақпарат негізінде Кодекстің 183-бабына сәйкес 
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кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерге өзгерістер 

(толықтырулар) енгізу туралы шешім қабылдайды. 

Кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру 

аяқталған кезде, осы баптың 4 және 15-тармақтарына сәйкес кеден органы 

сұратқан құжаттар және (немесе) мәліметтер не осындай құжаттар және 

(немесе) мәліметтер табыс етілмейтін және (немесе) жоқ себептердің 

түсіндірмелері осы бапта белгіленген мерзімде табыс етілмеген жағдайда, 

кеден органы өзінің иелігіндегі ақпараттың негізінде Кодекстің 183-бабына 

сәйкес кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерге өзгерістер 

(толықтырулар) енгізу туралы шешім қабылдайды. 

Кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру 

аяқталған кезде, егер осы бапқа сәйкес ұсынылған құжаттар және (немесе) 

мәліметтер, мұндай тексеру шеңберінде жүргізілген, тауарларды және 

(немесе) құжаттарды өзге нысандарда кедендік бақылаудың және (немесе) 

олардың кедендік сараптамасының нәтижелері тексерілетін мәліметтердің 

анықтығын және (немесе) толықтығын растаған жағдайда, кеден органы 

декларантқа кедендік, өзге құжаттарды және (немесе) мәліметтерді 

тексерудің аяқталғаны туралы және осы Кодекстің 195-бабының 1-

тармағына сәйкес берілген кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, 

демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу бойынша міндеттің 

орындалуын қамтамасыз етуді есепке жатқызу (қайтару) мүмкіндігі туралы 

хабарлайды. 
Кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждарын төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз етуді есепке 

жатқызу (қайтару) кодекстің 97-бабының 7-тармағына, 11-тарауына және 

141-бабына сәйкес жүзеге асырылады. 

Кедендік декларацияға қатысты кедендік, өзге құжаттарды және 

(немесе) мәліметтерді, кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді 

растайтын құжаттарды, кедендік декларацияларда мәлімделген және 

(немесе) кеден органдарына ұсынылған құжаттардағы мәліметтерді 

тауарлар шығарылғанға дейін басталған және тауарлар шығарылғаннан 

кейін аяқталатын, сондай-ақ тауарлар шығарылғаннан кейін басталған не 

осы Кодекске сәйкес кедендік бақылаудың осы нысанын қолданудың өзге 

жағдайларында тексеруді жүргізу кезінде кеден органы осы Кодекстің 426-

бабына сәйкес кедендік бақылауды жүргізу үшін қажетті құжаттарды және 

(немесе) мәліметтерді сұратуға және алуға құқылы. 
Кедендік декларацияға қатысты кедендік, өзге де құжаттарға және 

(немесе) мәліметтерге, кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді 

растайтын құжаттарға, кедендік декларацияда мәлімделген және (немесе) 

тауарларды шығарғаннан кейін басталған кеден органдарына ұсынылған 

құжаттарда қамтылған мәліметтерге тексеру жүргізу нәтижелері бойынша 

кеден органы Кодекске сәйкес шешімдер қабылдайды. 
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Тұлғаны осы тармақта көрсетілген тексеру жүргізу туралы, сондай-

ақ осындай тексеру жүргізудің нәтижелері туралы хабардар ету тәртібін 

уәкілетті орган бекітеді. 

Кедендік тексеру – үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру 

нысанында кедендік бақылау барысында жүргізілетін осындай байқауды 

қоспағанда, көлік құралдарының жүк үй-жайларын (бөліктерін) ашпай 

тауарларды, оның ішінде жеке тұлғалардың көлік құралдары мен багажын, 

жүк ыдыстарын, кедендік пломбаларды, мөрлерді және өзге де 

сәйкестендіру құралдарын көзбен шолып қарауды, тексерілетін 

объектілерді (жеке тұлғалардың багажын қоса алғанда) және олардың 

бөліктерін өзге де тәсілдермен бөлшектеуді, бөлшектеуді, бөлшектеуді, 

тұтастығын бұзуды жүргізуден тұратын кедендік бақылау нысаны. 

Кедендік тексеру оларға қатысты кедендік бақылау жүргізілетін 

тауарлар туралы мәліметтерді тексеру және (немесе) алу мақсатында, 

сондай-ақ, тауарларда, көлік құралдарында және олардың жүк үй-

жайларында (бөліктерінде) кедендік пломбалардың, мөрлердің және басқа 

да сәйкестендіру құралдарының болуын тексеру мақсатында жүргізіледі. 

Кедендік қарап тексеруді жүргізу тәртібін уәкілетті орган бекітеді. 

Кедендік тексеру декларант, тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге де 

тұлғалар және олардың өкілдері болмаған кезде, аталған тұлғалар кедендік 

тексеру кезінде қатысуға ниет білдірген жағдайларды қоспағанда, 

жүргізілуі мүмкін. 

Кедендік қарап тексеруді жүргізу нәтижелері нысанын комиссия 

айқындайтын кедендік қарап тексеру актісін жасау, не кеден органына 

ұсынылған көліктік (тасымалдау), коммерциялық немесе кедендік 

құжаттарға кедендік қарап тексеруді жүргізу фактісі туралы белгі қою 

жолымен ресімделеді. 

Жеке тұлғалардың багажына және (немесе) жеке пайдалануға 

арналған көлік құралдарына кедендік тексеру жүргізу кезінде кедендік 

тексеру актісі, егер оны кеден органдары кедендік операцияларды жасау 

және (немесе) Кедендік бақылау жүргізу кезінде пайдаланатын жағдайда 

ғана жасалады. 

Егер кедендік қарап тексеруді жүргізу нәтижелері кеден органына 

ұсынылған көліктік (тасымалдау), коммерциялық немесе кедендік 

құжаттарға кедендік қарап тексеруді жүргізу фактісі туралы белгілер қою 

жолымен ресімделген жағдайда, тауарларға қатысты өкілеттіктері бар 

тұлғаның талабы бойынша кеден органының лауазымды адамдары 

кедендік қарап тексеру актісін жасауға міндетті: 

1) тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

шекарасы арқылы өткізу орындарында кедендік тексеру жүргізу кезінде, 

кедендік тексеру жүргізілгеннен кейін жұмыс уақытының екі сағаттан 

кешіктірмей; 

2) өзге жерлерде кедендік қарап тексеруді жүргізу кезінде, кедендік 

қарап тексеру жүргізілген күннен кейінгі жұмыс күні басталған сәттен 

бастап екі сағаттан кешіктірмей жүргізіледі. 
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Кедендік тексеру актісі екі данада жасалады, оның біреуі тауарларға 

қатысты өкілеттіктері бар тұлғаға не егер бұл тұлғалар анықталса, 

бұзушылық анықталған жағдайда немесе оның талап етуі бойынша оның 

өкіліне тапсырылады (жіберіледі). 

Кедендік тексеріп қарау-тауарлардың орамасын, көлік құралдарының 

жүк үй-жайларын (бөліктерін), ыдыстарды, контейнерлерді немесе 

тауарлар бар немесе болуы мүмкін өзге де орындарды аша отырып және 

(немесе) оларға қолданылған кедендік пломбаларды, мөрлерді немесе өзге 

де сәйкестендіру құралдарын алып тастай отырып, тексерілетін объектілер 

мен олардың бөліктерін өзге де тәсілдермен бөлшектеуді, бөлшектеуді 

немесе олардың тұтастығын бұзуды қарау және оларға қатысты өзге де іс-

әрекеттер жасауды қамтитын Кедендік бақылау нысаны. 

Кедендік тексеру оларға қатысты кедендік бақылау жүргізілетін 

тауарлар туралы мәліметтерді тексеру және (немесе) алу мақсатында 

жүргізіледі. Кедендік тексеріп қарауды жүргізу тәртібін уәкілетті орган 

бекітеді. Кеден органы хабарлама алу фактісін растауға мүмкіндік беретін 

кез келген тәсілмен кедендік тексеріп қарауды жүргізу орны мен уақыты 

туралы декларантты немесе тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге 

тұлғаны, егер бұл тұлғалар анықталса, хабардар етеді. Бұл ретте 

декларанттың, тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге де тұлғалардың 

келуі үшін мерзімдер Кодекстің 193-бабының 6-тармағына сәйкес кедендік 

бақылауды жүргізу мерзімдерін ескеруге тиіс. 

Декларант, тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге де тұлғалар 

және олардың өкілдері осы баптың 6-тармағында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, өз бастамасы бойынша кедендік тексеріп қарауды жүргізу 

кезінде қатысуға құқылы. 

Кеден органының талабы бойынша декларант немесе тауарларға 

қатысты өкілеттіктері бар өзге де тұлғалар және олардың өкілдері кедендік 

тексеріп қарауды жүргізу кезінде қатысуға және кеден органының 

лауазымды адамдарына қажетті жәрдем көрсетуге міндетті. 

Тасымалдаушы арнайы уәкілеттік берген өкіл болмаған кезде көлік 

құралын басқаратын жеке тұлға осындай болып табылады. 

Кеден органы декларант, тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге 

де тұлғалар және олардың өкілдері болмаған кезде мынадай жағдайларда 

кедендік тексеріп қарауды жүргізуге құқылы:: 

1) аталған адамдар келмеген не мұндай адамдар анықталмаған 

жағдайлар; 

2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің ұлттық 

(мемлекеттік) қауіпсіздігіне, адамның, жануарлар мен өсімдіктердің өмірі 

мен денсаулығына, қоршаған ортаға, ұлттық мәдени игілік объектілерін 

сақтауға және кейінге қалдыруға болмайтын өзге де мән-жайлардың 

туындауына, оның ішінде тауарлардың тез тұтанатын заттар, жарылыс 

қаупі бар заттар, жарылғыш, уландырғыш, қауіпті химиялық және 

биологиялық заттар, есірткі құралдары, психотроптық, күшті әсер ететін, 
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улы, уытты заттар болып табылатындығын көрсететін белгілердің болуы; 

сондай-ақ, тауарлар жағымсыз иіс таратқан жағдайларды қоспағанда; 

3) тауарларды халықаралық почта жөнелтімдерімен жіберу; 

4) тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағынан әкетуді көздейтін кедендік рәсімді немесе Кодекске сәйкес 

кедендік рәсімдермен орналастыруға жатпайтын тауарлардың жекелеген 

санаттарын пайдалану үшін белгіленген Шарттарды бұза отырып 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында қалдыру. 

Осы баптың 6 – тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында 

көрсетілген жағдайларда кедендік тексеру екі куәгердің қатысуымен, ал 

осы баптың 6 – тармағының 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда-

пошта байланысының тағайындалған операторы өкілінің қатысуымен, ал 

ол болмаған кезде-екі куәгердің қатысуымен жүргізіледі. 

Кедендік тексеріп қарауды жүргізу нәтижелері Кодекстің 401-

бабының 3-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, нысанын 

комиссия айқындайтын кедендік тексеріп қарау актісін жасау жолымен 

ресімделеді. 

Кедендік тексеріп қарау актісінде мынадай мәліметтер көрсетіледі: 

1) кедендік тексеріп қарауды жүргізген кеден органының лауазымды 

адамдары және оны жүргізу кезінде қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер; 

2) декларант немесе тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге тұлға 

болмаған кезде кедендік тексеріп қарауды жүргізу себептері; 

3) кедендік тексеріп қарау нәтижелері; 

4) акт нысанында көзделген өзге де мәліметтер. 

Кедендік тексеріп қарау актісі екі данада жасалады, оның біреуі 

декларантқа немесе тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге тұлғаға не 

егер бұл тұлғалар анықталған жағдайда немесе оның талап етуі бойынша 

олардың өкілдеріне тапсырылады (жіберіледі). 

Жеке кедендік тексеріп қарау – жеке тұлғаларды тексеріп қарауды 

жүргізуден тұратын Кедендік бақылау нысаны. Жеке кедендік тексеру 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өтетін 

және кедендік бақылау аймағында немесе халықаралық әуежайдың 

транзиттік аймағында орналасқан жеке тұлғаларға қатысты, мұндай 

тұлғалар Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын, Қазақстан 

Республикасының кеден және өзге де заңнамасын бұза отырып, 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін 

тауарларды өзімен бірге жасырады және өз еркімен бермейді деп 

пайымдауға жеткілікті негіздер болған кезде ғана жүргізілуі мүмкін. 

Жеке кедендік тексеру Осы баптың 2-тармағында көрсетілген жеке 

тұлғаларда өзімен бірге жасырылған, Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік шекарасы арқылы Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 

заңнамасын, Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңнамасын 

бұза отырып өткізілетін тауарларды анықтау мақсатында жүргізіледі және 

кедендік бақылаудың ерекше нысаны болып табылады. 
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Жеке кедендік тексеру кеден органы басшысының, ол уәкілеттік 

берген кеден органы басшысы орынбасарының, не оларды алмастыратын 

адамдардың шешімі бойынша немесе кеден органы бөлімшесі (кеден 

бекеті, бақылау-өткізу пункті) басшысының, ол уәкілеттік берген кеден 

органы бөлімшесі басшысы орынбасарының, не оларды алмастыратын 

адамдардың шешімі бойынша жүргізіледі. 

Көрсетілген шешім жазбаша нысанда ресімделеді. Жеке кедендік 

тексеріп қарауды өзіне қатысты жеке кедендік тексеріп қарау жүргізілетін 

адаммен бір жыныстағы кеден органының лауазымды адамдары сол 

жыныстағы екі куәгердің қатысуымен санитариялық-гигиеналық 

талаптарға жауап беретін оқшауланған үй-жайда жүргізеді. Осы бапта 

көрсетілгендерден басқа, жеке тұлғалардың үй-жайына кіруіне және басқа 

жеке тұлғалардың жеке кедендік тексеріп қарауды жүргізуін қадағалау 

мүмкіндігі алып тасталуға тиіс. 

Өзіне қатысты жеке кедендік тексеріп қарау жүргізілетін жеке 

тұлғаның денесін тексеруді қажет болған жағдайда арнайы медициналық 

техниканы пайдалана отырып, медицина қызметкері ғана жүргізеді. 

Кәмелетке толмаған немесе әрекетке қабілетсіз жеке тұлғаның жеке 

кедендік тексеріп қарауды жүргізу кезінде оның заңды өкілдері (ата-

аналары, асырап алушылары, қорғаншылары не қамқоршылары) немесе 

оны алып жүретін адамдар қатысуға міндетті. 

Оған қатысты жеке кедендік тексеріп қарау жүргізілетін жеке 

тұлғаның кедендік тексеріп қарау жүргізуге құқығы бар: 

1) жеке кедендік тексеріп қарауды жүргізу туралы шешіммен және 

жеке кедендік тексеріп қарауды жүргізу басталғанға дейін оны жүргізу 

тәртібімен танысуға; 

2) өз құқықтары мен міндеттерімен танысу; 

3) түсініктемелер беруге және өтінішхаттар мәлімдеуге; 

4) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын, Қазақстан 

Республикасының кеден және өзге де заңнамасын бұза отырып, 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін, 

өзімен бірге жасырылған тауарларды өз еркімен беруге; 

5) жеке кедендік тексеріп қарауды жүргізетін кеден органының 

лауазымды адамы оны жеке кедендік тексеріп қарау актісіне міндетті 

түрде енгізе отырып, өтініш жасауға; 

6) ана тілін және аудармашының қызметін пайдалануға; 

7) жеке кедендік тексеріп қарау актісімен оны жасау аяқталғаннан 

кейін танысуға және онда жазбаша нысанда өтініш жасауға; 

8) жеке кедендік тексеріп қарауды жүргізетін кеден органы 

лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне осы Кодекске сәйкес 

шағымдануға құқылы. 

Жеке кедендік тексеріп қарауды жүргізу барысында өзіне қатысты 

жүргізілетін жеке тұлға және оның заңды өкілі жеке кедендік тексеріп 

қарауды жүргізетін кеден органы лауазымды адамының заңды талаптарын 

орындауға міндетті. 
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Жеке кедендік тексеріп қарауды жүргізу нәтижелері жеке кедендік 

тексеріп қарау актісін жасау жолымен ресімделеді, оның нысанын 

комиссия айқындайды. Көрсетілген акт жеке кедендік тексеріп қарауды 

жүргізу барысында, не ол аяқталғаннан кейін бір сағат ішінде жасалуға 

тиіс. 

Жеке кедендік тексеріп қарау актісіне жеке кедендік тексеріп 

қарауды жүргізген кеден органының лауазымды адамы, оған қатысты жеке 

кедендік тексеріп қарау жүргізілген жеке тұлға немесе оның заңды өкілі 

немесе оны алып жүретін тұлға, куәгерлер, ал жеке кедендік тексеріп қарау 

жүргізілген жеке тұлғаның мәйітіне тексеру жүргізген кезде – медицина 

қызметкері қол қояды. 

Жеке кедендік тексеріп қарау актісі екі данада жасалғаннан кейін 

жасалады, оның біреуі жеке кедендік тексеріп қарау жүргізілген жеке 

тұлғаға, оның заңды өкіліне немесе оны алып жүретін тұлғаға дереу 

тапсырылады. 

Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру – үй-жайлар мен 

аумақтарды, сондай-ақ, көрсетілген жерлердегі тауарларды және (немесе) 

құжаттарды көзбен шолып қарауды жүргізуден тұратын Кедендік бақылау 

нысаны. Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру тексерілетін үй-

жайларда немесе тауарлардың аумақтарында және (немесе) Кедендік 

бақылау объектілері болып табылатын құжаттардың болуын немесе 

болмауын тексеру мақсатында, сондай-ақ осындай тауарлар және (немесе) 

құжаттар туралы мәліметтерді тексеру және (немесе) алу және тауарларда, 

көлік құралдарында және олардың жүк үй-жайларында (бөліктерінде) 

кедендік пломбалардың, мөрлердің және басқа да сәйкестендіру 

құралдарының болуын тексеру мақсатында жүргізіледі. 

Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеруді кеден органдары өз 

тауарларын сақтау қоймалары, уақытша сақтау қоймалары, кеден 

қоймалары, еркін қоймалар, бажсыз сауда дүкендері ретінде пайдалануға 

арналған немесе пайдаланылатын құрылыстардың, үй-жайлардың (үй-

жайлардың бөліктерінің) және (немесе) ашық алаңдардың (ашық 

алаңдардың бөліктерінің), сондай-ақ уәкілетті экономикалық операторлар 

тауарларды уақытша сақтауға арналған немесе пайдаланатын 

құрылыстардың, үй-жайлардың (үй-жайлардың бөліктерінің) және 

(немесе) ашық алаңдардың (ашық алаңдардың бөліктерінің) осы Кодекстің 

165-бабының 3-тармағына, кодекстің 200-бабының 3-тармағына, 503, 509, 

516, 523-баптарына және 532-бабы 3-тармағының 4) тармақшасына сәйкес 

әзірленді. 

Тұрғын үй-жайлардағы Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік 

тексеруді жүргізуге жол берілмейді. 

Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру Үй-жайлар мен 

аумақтарды кедендік тексеруді жүргізуге нұсқаманы және кеден органы 

лауазымды адамының қызметтік куәлігін көрсеткен кезде жүргізіледі. 
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Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеруді жүргізуге арналған 

нұсқаманың нысанын, сондай-ақ осындай нұсқаманы тіркеу журналының 

нысанын уәкілетті орган бекітеді. 

Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген құжаттарды ұсыну 

оларға қатысты көшпелі кедендік тексеру жүргізілетін тұлғалардың үй-

жайлары мен аумақтарына кедендік тексеру жүргізу кезінде талап 

етілмейді. 

Үй-жайға және аумаққа кіруден бас тартқан жағдайда кеден 

органдарының лауазымды адамдары үй-жайға және аумаққа екі куәгердің 

қатысуымен қарсылықтың жолын кесу және (немесе) жабық үй-жайларды 

ашу арқылы кіруге құқылы. Қарсылықтың жолын кесу және (немесе) 

жабық үй-жайларды ашу арқылы үй-жайларға кірудің барлық жағдайлары 

туралы кеден органдары жиырма төрт сағат ішінде прокурорды хабардар 

етеді. Кеден органдары лауазымды адамдарының аумақтарға және үй-

жайларға кіруіне кедергі келтіретін адамдар Қазақстан Республикасының 

заңдарында белгіленген жауаптылықта болады. 

Мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының жекелеген 

объектілерге қол жеткізуінің арнайы тәртібі Қазақстан Республикасының 

заңдарымен айқындалады. Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру 

оны жүргізу үшін қажетті мүмкіндігінше қысқа мерзімде жүргізілуі тиіс 

және бір жұмыс күнінен артық жалғасуы мүмкін емес. Кедендік қарап 

тексеруді жүргізу уақыты кезеңін кеден органының басшысы не оны 

алмастыратын тұлға не кеден органы басшысының орынбасары ұзартуы 

мүмкін, бірақ үй-жайлар мен аумақтарды кедендік қарап тексеруді 

жүргізуге арналған нұсқамада ұзарту туралы мәліметтерді көрсете отырып, 

бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін. 

Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеруді жүргізу нәтижелері 

үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру актісін жасау жолымен 

ресімделеді, оның нысанын комиссия айқындайды. 

Үй-жайлар мен аумақтарды кедендік тексеру актісі екі данада 

жасалады, оның біреуі үй-жайлары және (немесе) аумақтары тексерілген 

адамға тапсырылуға (жіберілуге) жатады, егер бұл тұлға анықталса. 

Кедендік тексеру – тұлғалардың Еуразиялық экономикалық одақтың 

және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасын сақтауын 

тексеру мақсатында осы Кодексте белгіленген өзге де Кедендік бақылау 

нысандарын және осы Кодексте көзделген кедендік бақылауды жүргізуді 

қамтамасыз ететін шараларды қолдана отырып, тауарлар шығарылғаннан 

кейін кеден органы жүргізетін Кедендік бақылау нысаны болып табылады. 

Кедендік тексеру кедендік декларацияда мәлімделген және (немесе) 

кеден органдарына ұсынылған құжаттарда қамтылған мәліметтерді және 

(немесе) кеден органына ұсынылған немесе Қазақстан Республикасының 

кеден және өзге де заңнамасына сәйкес ол алған өзге де мәліметтерді 

бухгалтерлік есеп пен есептілік құжаттарымен және (немесе) деректерімен, 

шоттармен және Қазақстан Республикасының кеден және өзге де 
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заңнамасында белгіленген тәртіппен алынған өзге де ақпаратпен 

салыстырудан тұрады. 

Кедендік тексеру Кодекстің 393-бабының 8-тармағына сәйкес 

кедендік бақылауды жүргізу кезінде, сондай-ақ Кодекстің 484-бабының 4-

тармағында және 528-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларда 

қолданылуы мүмкін. 

Кедендік тексеруді кеден органы Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес құрылған, тіркелген және (немесе) Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрақты тұратын тексерілетін тұлғаларға 

қатысты жүргізеді. 

Тексерілетін адамдар деп мынадай адамдар түсініледі: 

1) декларант; 

2) тасымалдаушы; 

3) тауарларды уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын 

орындарда уақытша сақтауды жүзеге асыратын тұлға; 

4) кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлға; 

5) тауарлар шығарылғаннан кейін оларға қатысты өкілеттіктері бар 

тұлға; 

6) уәкілетті экономикалық оператор; 

7) кедендік рәсіммен орналастырылған тауарлармен мәмілелерге 

тікелей немесе жанама қатысқан тұлға; 

8) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын, Қазақстан 

Республикасының кеден және өзге де заңнамасын бұза отырып, оның 

иелігінде және (немесе) пайдалануында тауарлар, оның ішінде Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы заңсыз өткізілген 

тауарлар бар (бар) екендігі туралы куәландыратын, оған қатысты ақпарат 

бар тұлға. 

Кедендік тексеру жүргізу кезінде кеден органдарымен не тексерілуі 

мүмкін: 

1) тауарларды кедендік рәсіммен орналастыру фактісін; 

2) кедендік декларацияда мәлімделген және (немесе) кедендік 

декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттардағы 

мәліметтердің дұрыстығын; 

3) шартты түрде шығарылған тауарларды пайдалану және (немесе) 

оларға билік ету жөніндегі шектеулердің сақталуын; 

4) Кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың 

Кеден ісі саласындағы қызметтің әрбір түрі үшін Кодексте көзделген 

міндеттерді орындауын; 

5) уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізуге үміткер 

заңды тұлғаның осындай тізілімге енгізу шарттарын сақтауы, сондай-ақ 

уәкілетті экономикалық оператордың уәкілетті экономикалық операторлар 

тізіліміне енгізу шарттарын сақтауы және осы Кодексте көзделген өзге де 

міндеттерді орындауын; 

6) Кодексте көзделген кедендік рәсімдерге сәйкес тауарларды 

пайдалану шарттарының сақталуын; 
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7) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасында, 

Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңнамасында белгіленген 

өзге де талаптардың сақталуын. 

Сонымен қатар кедендік тексеру камералдық немесе көшпелі 

болады.  

Арнайы білім мен дағдыларды талап ететін мәселелерді зерттеу және 

кеңестер алу үшін кеден органдары кедендік тексеруге Қазақстан 

Республикасының басқа да бақылаушы мемлекеттік органдарының 

лауазымды адамдары тартылуы әбден мүмкін.  

Кедендік тексеруге қатысушы болып табылатын кеден органының 

лауазымды адамы қойған жазбаша мәселелер бойынша кедендік тексеруге 

тартылған лауазымды тұлға кедендік тексеру барысында пайдаланылатын 

қорытынды жасайды. Мұндай қорытындылардың көшірмелері кедендік 

тексеру актісіне қоса беріледі. 

Кедендік тексеру жүргізу барысында әкімшілік немесе қылмыстық 

құқық бұзушылық белгілері анықталған кезде кеден органдары Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылдайды. 

Кедендік тексеру нәтижелері мен кедендік тексеру нәтижелері 

бойынша шешімдер қабылдау тәртібі осы тарауда айқындалады. 

Кедендік рәсімге сәйкес тауарларды пайдалану шарттарының 

сақталуын Кедендік бақылау. Кедендік рәсімге сәйкес тауарларды 

пайдалану шарттарының сақталуын кедендік бақылауды кеден органдары 

жүргізеді. 

Осы баптың 1-тармағында көрсетілген кеден органы тауарларды 

кедендік рәсімге орналастырған Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекетке қарағанда Еуразиялық экономикалық одаққа мүше өзге 

мемлекеттің аумағында орналасқан тауарларға қатысты кедендік бақылау 

Еуразиялық экономикалық комиссия (бұдан әрі-Комиссия) айқындайтын 

ерекшеліктерді ескере отырып, Кодекстің 447-бабына сәйкес жүргізіледі. 

Аумағында тауарлар аумағы бойынша осындай тауарларды тасымалдау 

жүзеге асырылатын және (немесе) аумағында кедендік транзит кедендік 

рәсімінің қолданылуы аяқталатын кедендік рәсімге орналастырылған 

Еуразиялық экономикалық одақ мүшесінің кедендік рәсімімен 

орналастырылған тауарларға қатысты кодекстің 24-тарауының 

талаптарының сақталуын Кедендік бақылау. 

Тауарлардың кедендік құнына Кедендік бақылау жүргізудің 

ерекшеліктері. Кедендік декларациялау кезінде мәлімделген әкелінетін 

тауарлардың кедендік құнына Кедендік бақылау жүргізу кезінде (бұдан әрі 

осы бапта – әкелінетін тауарлардың кедендік құнын бақылау) кеден органы 

тауарлардың кедендік құнын айқындау мен мәлімдеу дұрыстығын 

тексеруді (тауарлардың кедендік құнын айқындау әдісін, тауарлардың 

кедендік құнының құрылымы мен шамасын, тауарлардың кедендік құны 

туралы мәліметтерді құжаттамалық растауды таңдау және қолдану) жүзеге 

асырады. 
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Әкелінетін тауарлардың кедендік құнына бақылау жүргізу кезінде 

кеден органы декларанттан тауарлардың бағасын қалыптастыруға әсер 

ететін факторлар туралы, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағына әкелінетін тауарларға қатысы бар өзге де мән-жайлар 

туралы жазбаша нысанда түсініктеме сұратуға құқылы. 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінетін 

тауарлардың кедендік құнын бақылаудың өзге де ерекшеліктерін, оның 

ішінде тауарлардың кедендік құнын дұрыс емес айқындау белгілерін, 

тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтерді дұрыс емес деп тану үшін 

негіздерді комиссия айқындайды. 

Комиссия кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу бойынша 

міндет Кодекстің 216-бабы 2-тармағының бірінші абзацына және 306-бабы 

2-тармағының бірінші абзацына сәйкес туындамайтын әкелінетін 

тауарлардың кедендік құнын бақылау ерекшеліктерін айқындауға құқылы. 

Кедендік декларациялау кезінде мәлімделген Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетілетін тауарлардың 

кедендік құнына Кедендік бақылау жүргізу кезінде кеден органы 

әкетілетін тауарлардың кедендік құнын (тауарлардың кедендік құнының 

құрылымы мен шамасын, тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтерді 

құжаттамалық растауды) айқындау мен мәлімдеудің дұрыстығын тексеруді 

жүзеге асырады. 

Әкетілетін тауарлардың кедендік құнына бақылау жүргізу кезінде 

кеден органы декларанттан тауарлардың бағасын қалыптастыруға әсер 

ететін факторлар туралы, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағына әкетілетін тауарларға қатысы бар өзге де мән-жайлар 

туралы жазбаша нысанда түсініктеме сұратуға құқылы. 

Тауарлардың шығарылуын кедендік бақылаудың ерекшеліктері. 

Тауарлардың шығу тегіне Кедендік бақылау жүргізу кезінде тауарлардың 

шығу тегі туралы құжаттар, кедендік декларацияда мәлімделген және 

(немесе) кеден органдарына ұсынылған құжаттарда қамтылған 

тауарлардың шығу тегі туралы мәліметтер, оның ішінде тауарлардың шығу 

тегі туралы құжаттарда қамтылған мәліметтердің дұрыстығы, сондай-ақ 

тауарлардың шығу тегі туралы сертификаттардың дұрыстығы, оларды 

ресімдеудің және (немесе) толтырудың дұрыстығы тексеріледі. Кеден 

органы тауардың шығу тегі туралы сертификатта қамтылған мәліметтердің 

дұрыстығына, сондай-ақ тауардың шығу тегі туралы сертификаттың 

түпнұсқалығына тексеру жүргізу және (немесе) әкелінетін тауарлардың 

шығу тегін айқындау қағидаларына сәйкес қосымша құжаттар және 

(немесе) мәліметтер алу мақсатында тауардың шығу тегі туралы 

сертификатты берген және (немесе) тексеруге уәкілетті мемлекеттік 

органға немесе уәкілетті ұйымға сұрау (сұрау салулар) жіберуге құқылы.  

Кедендік бақылаудың нысаны тауарларды шығарғанға дейін 

басталған кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді 

тексеру кеден органы осы баптың 2-тармағына сәйкес жіберілген сұрау 

салуларға жауаптарды алған күннен бастап не әкелінетін тауарлардың 
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шығу тегін айқындау ережесінде белгіленген осындай жауаптарды алу 

мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей 

аяқталады. 

Егер кедендік декларацияда тауарлардың шығу тегі белгісіз екендігі 

туралы мәлімделсе және кедендік бақылау жүргізу кезінде 

декларацияланатын тауарларға қатысты кедендік-тарифтік реттеу 

шаралары, тыйым салулар мен шектеулер, тауарлардың шығу тегіне 

байланысты ішкі нарықты қорғау шаралары қолданылуы мүмкін екендігі 

анықталған жағдайда, кеден органы тауарлардың шығу тегі туралы 

құжаттарды сұратуға құқылы. 

Тауардың шығу тегі мынадай жағдайларда расталмаған болып 

есептеледі: 

1) ұсынылмаса, оның ішінде Кедендік бақылау нысанын қолдану 

кезінде кедендік, өзге де құжаттарды және (немесе) мәліметтерді тексеру, 

егер мұндай құжаттар Кодекстің 56-бабына сәйкес табыс етілуге тиіс 

болса, тауарлардың шығарылуы туралы құжаттар табыс етілмеуі тиіс; 

2) тауарлардың шығу тегіне жүргізілген кедендік бақылау 

нәтижелері бойынша тауарлардың шығу тегі туралы құжаттардағы 

мәліметтердің дұрыс еместігі анықталған; 

3) тауарлардың шығу тегіне жүргізілген кедендік бақылау 

нәтижелері бойынша тауардың шығу тегі туралы сертификат түпнұсқа 

болып табылмайтыны не тауардың шығу тегі туралы мұндай сертификат 

оны ресімдеу және (немесе) толтыру тәртібіне қойылатын талаптарды бұза 

отырып ресімделгені және (немесе) толтырылғаны анықталса; 

4) егер мұндай сұрау салу осы баптың 2-тармағына сәйкес жіберілген 

болса, тауардың шығу тегі туралы сертификатты берген және (немесе) 

тексеруге уәкілеттік берілген мемлекеттік орган немесе уәкілетті ұйым 

әкелінетін тауарлардың шығу тегін айқындау қағидаларында белгіленген 

мерзімде сұрау салуға және (немесе) қосымша құжаттарға және (немесе) 

мәліметтерге жауап бермеген жағдайда, мұндай сұрау салу осы баптың 2-

тармағына сәйкес жіберілген болса; 

5) Комиссия айқындайтын өзге де жағдайлар. Егер кедендік 

декларацияда тауарлардың шығу тегі белгісіз деп мәлімделсе не 

тауарлардың шығу тегі расталмаған деп саналады: 

– егер одақ туралы Шартқа сәйкес өзгеше белгіленбесе, кедендік 

әкелу баждары Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік 

тарифінде белгіленген мөлшерлемелер негізге алына отырып есептеледі; 

– арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, егер одақ туралы 

Шартқа сәйкес өзгеше белгіленбесе, сыртқы экономикалық қызметтің 

тауар номенклатурасына және (немесе) атауына сәйкес сол кодтың 

тауарына қатысты белгіленген арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждарының ең жоғары ставкалары негізге алына отырып есептеледі; 

– егер одақ туралы Шартқа сәйкес өзгеше белгіленбесе, тауарға 

қатысты кедендік-тарифтік реттеудің өзге де шаралары, тыйым салулар 

мен шектеулер, мұндай шараларды қолдану тауарлардың шығу тегіне 
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байланысты болған жағдайларда ішкі нарықты қорғау шаралары 

қолданылады. 

Тауарлардың шығарылғаны кейіннен расталған кезде кедендік-

тарифтік реттеу шаралары, тыйым салулар мен шектеулер, мұндай 

шараларды қолдану тауарлардың шығарылуына байланысты болған 

жағдайларда ішкі нарықты қорғау шаралары тауарлардың расталған 

шығарылуына байланысты қолданылады. Сонымен қатар одақ туралы 

Шартқа сәйкес өзгеше белгіленбесе, тарифтік реттеу, тыйым салулар мен 

шектеулер, мұндай шараларды қолдану тауарлардың шығу тегіне 

байланысты болған жағдайларда ішкі нарықты қорғау шаралары. 

Тауарлардың шығарылғаны кейіннен расталған кезде кедендік-

тарифтік реттеу шаралары, тыйым салулар мен шектеулер, мұндай 

шараларды қолдану тауарлардың шығарылуына байланысты болған 

жағдайларда ішкі нарықты қорғау шаралары тауарлардың расталған 

шығарылуына байланысты қолданылады. 

 

§4. Тәуекелдерді басқару жүйесі 

 

 Қазақстан Республикасында кедендік бақылауды жүргізу кезінде 

тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану ЕАЭО Кедендік кодексінің 50 

тарауымен және «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 

Қазақстан Республикасы кедендік кодексінің 51 тарауымен (450-452 

баптарымен) реттелген. 

Тәуекелдерді басқару жүйесін пайдаланған кезде, кедендік реттеу 

саласындағы уәкілетті органның лауазымды тұлғалары Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 1 ақпандағы №100 

«Мемлекеттік кірістер органдарының тәуекелдерді басқару жүйесін 

қолдану стратегиясы мен тактикасын бекіту туралы» және 2018 жылғы 13 

ақпандағы №170 ҚБПҮ «Мемлекеттік кірістер органдарының тәуекелдерді 

басқару процесінің ережелерін бекіту туралы» бұйрықтарын басшылыққа 

алады. Кедендік реттеу саласындағы уәкілетті органдар халықаралық 

тасымалдаудағы көлік құралдарын, құжаттарды және кедендік бақылауға 

жататын тұлғаларды, тауарларды анықтау үшін, осындай тауарларға, 

халықаралық тасымалдаудағы көлік құралдарына, құжаттарға, тұлғаларға 

және кедендік бақылауды жүргізуге қатысты кедендік бақылаудың 

түрлеріне тәуекелдерді басқару жүйесін қолданады. Кедендік органдардың 

тәуекелдерді басқару процесі уәкілетті органның анықталған ретімен 

жүзеге асырылады. 

АСТАНА – 1 АЖ-дегі тәуекелдерді басқару жүйесі. Қазақстанда 

кедендік рәсімдерді автоматтандыру бойынша нақты жұмыс жүргізілуде. 

Жеке алғанда, 2017 жылдың 1 қазанынан бастап АСТАНА – 1 Ақпараттық 

жүйесінің (АЖ)  «Кедендік транзит» бағыныңқы жүйесі енгізілді, 2018 

жылдың 1 қаңтарынан бастап «Тауар экспорты» кедендік рәсіміне сәйкес 

«Кедендік ресімдеу» бағыныңқы жүйесі енгізілді, 2018 жылдың 1 сәуірінен  
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бастап осы бағыныңқы жүйе барлық қалған кедендік рәсімдеріне де 

енгізілді. 

Бірыңғай ақпараттық жүйе процесінің барлық қатысушылары үшін: 

- 100 % электрондық ресімдеуді қамтамасыз етеді және қағаз 

тасымалынан бас тарту; 

- тауарлардың кедендік тазарту процесін автоматтандырылған 

бақылауды және автоматтандырылған тапсыруды, декларациялардың және 

басқа да кедендік құжаттардың мәртебесін, алдын-ала ақпаратты 

тапсырған кезден бастап және уақытша сақтау қоймасынан іс жүзінде 

шығарылғанға дейін кеңседен шықпай қадағалауды жүзеге асырады; 

- тауарлар декларациясын (ТД) автоматты шығаруды қамтамасыз 

етеді; 

- әкелінген сәттен бастап соңғы сатуға дейін тауарларды 

қадағалайды; 

- кедендік тазарту кезеңінде СЭҚ қатысушысына тыйым салулар мен 

шектеулер бар екендігін және қосымша құжаттама ұсыну қажеттілігі 

туралы хабардар етуге мүмкіндік береді; 

- кедендік құжатты қалыптастыру кезеңінде және оны кеден қызметі 

органына бергенге дейін форматтық-логистикалық бақылауды жүргізуге 

мүмкіндік береді; 

- ақпараттық жүйелер санын қысқарту есебінен деректерді 

жоғалтуды болдырмауға, бизнестің уақытша және қаржылық 

шығындарын, деректерді өңдеуді қысқартуға мүмкіндік береді; 

- СЭҚ қатысушылары мен қызметкерлер арасындағы нақты 

байланысты азайту есебінен сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендетеді; 

- ТБЖ барлық бизнес-процеске қолдану (тауар туралы АА (алдын-

ала ақпараттандыру) берілген сәттен бастап және мәлімделген кедендік 

рәсімде шығарғанға дейін, тауарларды жеткізуді және декларация беруді 

қоса алғанда); 

- ЕАЭО мүше-елдердің кеден қызметтерімен және басқа да елдермен 

деректермен алмасуды жүзеге асыру; 

- кеден және салық төлемдері үшін бірыңғай жеке шот жүргізу; 

- тауарларды шығарғаннан кейін бақылауды қамтамасыз ету; 

- басқа мемлекеттік органдармен деректер алмасуды жүргізу; 

-кеден қызметкерлерімен СЭҚ қатысушыларының тікелей  

байланысының болмауы;  

- тәуекелдер болмаған кезде тауарларды кедендік тазарту уақытының 

1 минутқа дейін айтарлықтай төмендеуі (жасыл дәліз);  

- тауарларды декларациялау кезінде СЭҚ қатысушыларының 

қаржылық шығындарын қысқарту; 

- АСТАНА – 1 АЖ Е-терезе құру үшін негіз болып табылады. 

АЖ-ні  салық және дербес шоттармен интеграциялау мынадай 

мүмкіндіктер береді: 

- СЭҚ қатысушыларын автоматты тіркеуді жүзеге асырады; 
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- кедендік және салықтық түсімдер үшін бүкіл Қазақстан бойынша 

бірыңғай дербес шот жүргізуге; 

- төлемдердің автоматтандырылған есебін және түсімдерді 

автоматты түрде таратуды жүргізу. 

Электрондық декларациялауды енгізумен кедендік бақылау 

тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде жүзеге асырылады, бұл тауарларға 

қатысты шешім қабылдауға адам факторының әсерін азайтуға мүмкіндік 

береді. 

Осы мақсатта бағдарламада тауарлар өтудің төрт дәлізі қаралған: 

1. Жасыл дәлізге тәуекелдер анықталмаған декларациялар жіберіледі. 

Мұндай декларациялар жүйемен автоматты түрде, лауазымды тұлғаның 

қатысуысыз шығарылады. 

Төмен тәуекел деңгейдегі тапсырылған тауарлар декларациясы 

автоматты түрде жасыл дәліз арқылы шығарылады (тыйым  салулар мен 

шектеулерге байланысты тәуекелдерді қоспағанда). 

Жүйе автоматты түрде шығарылған декларацияның үлесі 69%-ды 

құрайды (тамыз айында 75%).  

2. Көк дәлізге декларациялар тауарлар шығарылғаннан кейін 

кедендік бақылау жүргізу үшін жіберіледі. Декларацияны көк дәлізге 

жіберген кезде тауарларды автоматты түрде шығару көзделген. 

Тауарды шығарғаннан кейін, құжаттық бақылау жүргізу үшін 

іріктелген декларациялардың үлесі шамамен 5 %-ды құрайды (тамызда 

6%). 

3. Сары дәлізге декларациялар тауарды кедендік тазарту кезеңінде 

құжаттар мен мәліметтерге (құжаттық бақылау) тексеру жүргізу үшін 

жіберіледі. 

Тәуекелдің орташа деңгейіндегі СЭҚ қатысушыларымен берілген 

тауарлар декларациясы сары дәлізге жіберіледі. 

Құжаттық бақылау жүргізу үшін іріктелген декларациялардың үлесі 

шамамен 22 % құрайды (тамызда 15%).  

4. Қызыл дәлізге декларация тауарды  кедендік тазарту кезеңінде 

физикалық бақылауды (кедендік тексеру, кедендік тексеріп қарау, 

тауарлардың кедендік сараптамасы) жүргізу үшін жіберіледі. Қызыл 

дәлізге орташа (сирек) және жоғары (әрқашан) тәуекел деңгейі бар СЭҚ 

қатысушыларымен берілген тауарлар декларациялары жіберіледі. 

Физикалық бақылауды жүргізу үшін іріктелген декларацияның үлесі 

шамамен 4 % құрайды. (тамызда сондай-ақ 4%).  

Тәуекелдерді басқару жүйесін дамыту перспективалары. 1. Жаңа IT-

технологияларды пайдалану арқылы тәуекелдерді басқару жүйесін 

жетілдіру; 

2. Кедендік бақылаудың тиімділігін арттыру мақсатында 

тәуекелдерді басқару жүйесін, оның ішінде: 

- ТБЖ қолдану стратегиясы мен тактикасын қайта қарау («Атамекен» 

ҚР ҰКП ұсыныстары МКК бейінді бөлімшелерінің қарауында); 
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- бақылау акценттерін тауарды тазарту кезеңінен шығарылғаннан 

кейінгі кезеңге көшіру жөніндегі жұмысты жалғастыру (кейбір тыйым 

салулар мен шектеулер, тауар кодымен манипуляция, тауарларды шартты 

шығару бойынша бақылау тауарларды шығарғаннан кейінгі кезеңге 

ауыстырылды); 

СЭҚ қатысушыларын санаттау тәртібін қайта қарау, сондай-ақ 

жеткізу тізбегінің барлық қатысушыларына санаттауды қолдану 

(критерийлерді қайта қарау бойынша жұмыс жүргізіледі). 

 

§5. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасында 

мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) жүзеге асыратын Қазақстан 

Республикасы кеден органдары мен басқа да мемлекеттік органдары 

арасындағы өзара қарым-қатынас 

 

Еуразиялық экономикалық одағының (бұдан әрі - ЕАЭО) кедендік 

шекарасы арқылы өткізілетін және ЕАЭО кедендік шекарасында 

мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) жүзеге асыратын Қазақстан 

Республикасы басқа мемлекеттік органдарының бақылауына жататын 

тауарларға қатысты кедендік бақылау жүргізу кезінде, кеден органдары 

бақылаушы мемлекеттік органдардың іс-қимылдарын жалпы үйлестіруді 

және бірлескен нормативтік актіде айқындалатын тәртіппен бірлескен 

бақылауды бір мезгілде жүргізуді қамтамасыз етеді. 

Кеден органдары және ЕАЭО кедендік шекарасында мемлекеттік 

бақылауды (қадағалауды) жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының 

басқа да мемлекеттік органдары ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, 

кедендік және мемлекеттік бақылаудың (қадағалаудың) өзге де түрлерін 

жүргізу үшін қажетті құжаттармен және (немесе) ақпаратпен 

(мәліметтермен) алмасады. ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы тауарларды 

өткізу кезінде мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) жүргізуді жеделдету 

мақсатында кедендік тексеру ЕАЭО кедендік шекарасында мемлекеттік 

бақылауды (қадағалауды) жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының 

басқа мемлекеттік органдарының қатысуымен жүргізілуі мүмкін. Бұл ретте 

кедендік тексеру актісі жасалады. 

Автомобиль, теңіз өткізу пункттерінде және ЕАЭО кедендік 

шекарасы арқылы тауарларды өткізудің өзге де органдарына кеден 

органдарына жүктелген көліктік бақылау жеке және заңды тұлғалардың 

автомобиль көлігі саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарын сақтауын тексеру мақсатында жүзеге асырылады. Автомобиль, 

теңіз өткізу пункттерінде және ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы 

тауарларды өткізудің өзге де орындарында кеден органдарына жүктелген 

көліктік бақылауды көлік саласындағы уәкілетті орган арасындағы 

бірлескен актіде айқындалған тәртіппен мемлекеттік кірістер 

органдарының лауазымды адамдары жүзеге асырады. 

Кеден одағының сыртқы шекарасындағы автомобиль өткізу 

пункттерінде көліктік бақылау Қазақстан Республикасының қолданыстағы 



 73 

заңнамасымен белгіленген, өткізілетін автокөлік құралдарының салмақтық 

және көлемдік параметрлерінің сақталуын бақылауды жүргізуге мүмкіндік 

беретін тауарлардың жеткізілуін бақылаудың автоматтандырылған 

жүйесін (ТЖБАЖ) пайдалану арқылы жүзеге асырылады. 

Көліктік бақылаудың сапасын жетілдіру және арттыру, көліктік 

бақылау нәтижелері туралы мәліметтерді көлік дерекқорының ақпараттық-

талдау жүйесіне (бұдан әрі – КД АТЖ) енгізу рәсімін жүзеге асыруды 

оңайлату мақсатында Көлік комитетімен бірлесіп, көліктік бақылау және 

Мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерін интеграциялау 

бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Нәтижесінде ірі көлемді және ауыр салмақты автокөлік 

құралдарының жүріп өтуі үшін алымдарды есептеу, тасымалдаушылардың 

рұқсат беру жүйесі талаптарын сақтауын автоматтандырылған бақылау, 

алымдар мен айыппұлдардың төленуін бақылау және Министрліктің 

көліктік бақылаудың басқа да мәселелерін автоматтандыру жоспарланып 

отыр. 

«Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік кірістер органдары 

лауазымды тұлғаларының көліктік бақылауды жүзеге асыру ережелері» 

(бұдан әрі - Ереже) 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 

2018 жылғы 27 ақпандағы №141 және Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2018 жылғы 19 ақпандағы №230 бірлескен бұйрығына сәйкес, 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда 

№16597 тіркелген, 2017 жылғы 26 желтоқсандағы «Қазақстан 

Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы 

Кодексінің 402-бабының 9-тармағына сәйкес әзірленді. 

Санитарлық-карантиндік бақылау Еуразиялық экономикалық 

одағының кедендік аумағына инфекциялық және паразиттік аурулардың, 

сондай-ақ адам денсаулығы үшін ықтимал қауіпті заттар мен өнімдердің 

әкелінуіне жол бермеу мақсатында өткізілетін Еуразиялық экономикалық 

одағының кедендік шекарасы арқылы адамдар мен тауарларды (жүктерді) 

өткізу кезінде тауарлардың (жүктердің) санитарлық-эпидемиологиялық 

жағдайын және адамдардың денсаулық жағдайын бақылау болып 

табылады. 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

автомобиль өткізу пункттерінде санитарлық-карантиндік бақылауды 

уәкілетті орган мен халықтың санитарлық-эпидемиологиялық 

салауаттылығы саласындағы уәкілетті орган арасындағы бірлескен актімен 

айқындалған тәртіппен кеден органдарының лауазымды тұлғалары жүзеге 

асырады. 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын басқа 

мемлекеттерден инфекциялық және паразиттік аурулардың, сондай-ақ 

адам денсаулығы үшін ықтимал қауіпті заттар мен өнімдердің әкелінуінің 

нақты қаупі туындаған жағдайда, кеден органдары санитарлық-
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карантиндік бақылау жүргізу мақсатында уәкілетті органның және 

халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы 

уәкілетті мемлекеттік органның бірлескен актілерінде айқындалатын 

тәртіппен халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы 

саласындағы аумақтық органдарды тартады. 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік ветеринариялық-

санитариялық бақылау Қазақстан Республикасының ветеринария 

саласындағы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында жүзеге 

асырылады және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағын 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын басқа 

мемлекеттерден жануарлардың жұқпалы және экзотикалық аурулары 

қоздырғыштарының әкелінуі мен таралуынан қорғауға бағытталған. 

Кеден органдарының лауазымды тұлғаларының Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы автомобиль өткізу 

пункттерінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды 

жүзеге асыру тәртібі, зертханалық бақылауды қоспағанда, сондай-ақ кеден 

органдары мен ветеринария саласындағы уәкілетті органдарының өз ара 

қарым-қатынас тәртібі уәкілетті орган мен ветеринария саласындағы 

уәкілетті органмен келісім бойынша бекітеді.  

ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде 

мемлекеттік карантиндік фитосанитарлық бақылау Қазақстан 

Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасының 

талаптарын орындау мақсатында жүзеге асырылады және ЕАЭО кедендік 

аумағын ЕАЭО мүшелері болып табылмайтын басқа мемлекеттерден 

Еуразиялық экономикалық одақтың карантиндік объектілерінің бірыңғай 

тізбесіне енгізілген карантиндік объектілерді қорғауға бағытталған. 

Зертханалық сараптаманы қоспағанда, кеден органдары лауазымды 

тұлғаларының  Еуразиялық  экономикалық одақтың кедендік шекарасы 

арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік карантиндік 

фитосанитариялық бақылауды жүзеге асыру тәртібін, сондай-ақ өсімдіктер 

карантині жөніндегі уәкілетті органның және кеден органдарының өзара 

қарым-қатынас жасау тәртібін өсімдіктер карантині саласындағы уәкілетті 

орган уәкілетті органмен келісім бойынша бекітеді.   

 

§6. Еуразиялық кеден одағы шеңберіндегі кедендік транзит 

рәсімі  

 

6.1 Транзиттік декларацияны және халықаралық жол тасымалдары 

кітапшасын (ХЖТ) пайдалана отырып, тауарларды кедендік бақылаумен 

өткізу.  

«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» кодекстің              

18 бөліміне сәйкес мәлімделетін кедендік рәсімдерге байланысты 

тауарларды өткізу кезінде кедендік декларациялардың 4 түрі қолданылады: 

1) тауарлар декларациясы; 
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2) транзиттік декларация; 

3) жолаушылар кедендік декларациясы; 

4) көлік құралына арналған декларация.  

Кедендік транзит «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу 

туралы» Кодексіне сәйкес (бұдан әрі - Кодекс), он жеті кедендік 

рәсімдердің бірі. 

Кодексте кедендік транзиттің кедендік рәсіміне толығымен бір тарау 

арналған (24-тарау). 

Кедендік транзит кедендік рәсімі тауарларды осы кедендік рәсіммен 

орналастыру шарттары сақталған кезде тауарлар жөнелтуші кеден 

органынан межелі кеден органына дейін кедендік баждар, салықтар, 

арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары төленбестен тасымалданатын 

(тасылатын) кедендік рәсім болып табылады. 

Кедендік транзит кедендік рәсімі тауарларды: 

1) келу орнындағы кеден органынан кету орнындағы кеден органына 

дейін;           

2) келу орнындағы кеден органынан ішкі кеден органына дейін;           

3) ішкі кеден органынан кету орнындағы кеден органына дейін; 

4) бір ішкі кеден органынан басқа ішкі кеден органына дейін; 

5) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын 

мемлекеттердің аумағы арқылы және  кеден органдары арасында 

тасымалдау (тасу) кезінде қолданылады. 

  4. Кедендік транзит кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік 

тауарлар шетелдік тауарлар мәртебесін сақтайды. 

Транзиттік декларация ретінде көліктік (тасымалдау), коммерциялық 

және (немесе) өзге де құжаттарды пайдалануға жол беріледі. 

Сондай-ақ транзиттік декларация ретінде электрондық құжат түрінде 

ұсынылған алдын ала ақпаратты пайдалануға жол беріледі. 

Тауарларды кедендік транзиттің кедендік рәсімімен орналастыру 

кезінде жөнелтуші кеден органы кедендік транзиттің кедендік рәсімімен 

орналастырылатын тауарлар жеткізілетін орынды анықтайды. 

Тауарларды жеткізу орны көліктік (тасымалдау) құжаттарында 

көрсетілген межелі пункт туралы мәліметтердің негізінде анықталады. 

Межелі кеден органының қызмет аймағындағы кедендік бақылау 

аймағы тауарларды жеткізу орны болып табылады. Бұл ретте олардың келу 

орнынан тасымалданатын тауарлар кеден органының орналасқан жеріне 

жеткізіледі. 

Теміржол көлігімен өткізілетін тауарларды межелі станциядағы 

жеткізу орны, межелі станцияның кірме жолдарында немесе тікелей 

межелі станцияға жанасатын жалпыға ортақ пайдаланылатын темір 

жолдарда кедендік бақылау аймағы болып табылады.  

Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тауарларды көлік 

(тасымалдау) кезінде жөнелтуші кеден органы көліктік (тасымалдау) 

құжаттарында көрсетілген мәліметтерге қарамастан, тауарларды жеткізу 

орнын белгілеуге құқылы: 



 76 

1) көліктік (тасымалдау) құжаттарда көрсетілген мәліметтерге 

қарамастан жеткізу орнын белгілеу үшін негіздеме болатын құжаттарды 

ұсынған жағдайда, тауарға қатысты өкілеттіктері бар тұлғаның дәлелді 

сұрау салуы бойынша; 

2) тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде айқындалады. Бұл ретте 

жөнелтуші кеден органы белгілеген жеткізу орнына дейін тауарларды 

жеткізу жөніндегі тасымалдаушының шығындары көліктік (тасымалдау) 

құжаттарда көрсетілген жеткізу орнына дейін тауарларды жеткізу 

жөніндегі шығындарға сәйкес келуі тиіс. 

Тауарларды жеткізу орнын өзгертуге рұқсат кеден органымен осы 

тармақтың екінші абзацында көрсетілген өтініш пен құжаттарды алған 

күннен кейінгі күннен кешіктірмей қабылданады. 

Жеткізу орнын өзгертуге рұқсат берілгеннен кейін, жеткізу орны 

өзгертілген тауарларға қатысты кедендік транзит кедендік рәсімінің 

қолданылуы аяқталады және тауарлар кедендік транзит кедендік рәсімімен 

орналастырылуға жатады. 

Транзиттік декларацияда көрсетілуге жататын мәліметтер: 

1) көліктік (тасымалдау) құжаттарына сәйкес тауарларды жөнелтуші 

және алушы, декларант, тасымалдаушы туралы; 

2) тауарларды жөнелтуші ел және межелі ел туралы; 

3) тауарлар тасымалданатын көлік құралы туралы; 

4) коммерциялық, көліктік (тасымалдау) құжаттарға сәйкес 

тауарлардың атауы, саны және құны туралы; 

5) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес 

кемінде алғашқы алты белгі деңгейіндегі тауарлардың коды туралы. Бір 

немесе бірнеше көлік құралдарымен белгілі бір кезең ішінде жиналмаған 

немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе 

жасалып бітпеген түрде ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы өткізілетін 

тауарларға (тауарлар құрауыштарына) қатысты қабылданған тауарларды 

сыныптау туралы алдын ала шешімге не тауарларды сыныптау туралы 

шешімге сәйкес он белгі деңгейіндегі сыртқы экономикалық қызметтің 

тауар номенклатурасына сәйкес тауар коды туралы мәліметтер көрсетілуі 

мүмкін, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрінде; 

6) Егер де ЕАЭО бірыңғай кедендік тарифімен декларацияланатын 

тауарға қатысты сыртқы экономикалық қызметтің тауар 

номенклатурасының әрбір коды бойынша қосымша өлшем бірлігі 

белгіленсе, тауарлардың брутто салмағы немесе көлемі, сондай-ақ 

қосымша өлшем бірліктеріндегі тауарлардың саны туралы; 

7) жүк орындарының саны туралы; 

8) көліктік (тасымалдау) құжаттарына сәйкес тауарлардың межелі 

пункті туралы; 

9) Кодекстің 8-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулерді сақтау 

туралы;  

10) жолда тауарларды жоспарлы қайта тиеу немесе жүк 

операциялары туралы. 
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Транзиттік декларацияда мәліметтерді мәлімдеу ерекшеліктерін және 

тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткізу кезінде 

оны пайдалану тәртібін уәкілетті орган бекітеді. 

6.2 Кедендік транзит мерзімі.  

Жөнелтуші кеден органы тауарларды кедендік транзит кедендік 

рәсімімен орналастыру кезінде тауарлар жөнелтуші кеден органынан 

межелі кеден органына дейін жеткізілуге тиіс мерзімді белгілейді. 

Теміржол көлігімен тасымалданатын тауарларға қатысты кедендік 

транзит мерзімі бір айға екі мың километр есебінен белгіленеді, бірақ ол 

күнтізбелік жеті күннен кем болмауға тиіс. 

Көліктің өзге де түрлерімен тасымалдау (тасу) жүзеге асырылатын 

тауарларға қатысты кедендік транзит мерзімі көліктің түрі және көлік 

құралының мүмкіндіктері, тауарлар тасымалдаудың белгіленген 

маршруты, басқа да тасымалдау шарттары және (немесе) декларанттың 

немесе тасымалдаушының өтініші негізге алына отырып, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес көлік 

құралы жүргізушісінің еңбек пен демалыс режимінің талаптары ескеріле 

отырып, тауарлар тасымалдаудың (тасудың) қалыпты мерзіміне сәйкес 

белгіленеді, бірақ ол кедендік транзиттің шекті мерзімінен аспауға тиіс. 

Кедендік транзиттің шекті мерзімі бір айға екі мың километр 

есебінен айқындалатын мерзімнен не кедендік транзит кедендік рәсімімен 

орналастырылған тауарларды тасымалдау ерекшеліктерін негізге ала 

отырып, Комиссия айқындайтын мерзімнен аспауға тиіс. 

Кеден органы белгілеген кедендік транзит мерзімі декларанттың 

немесе тасымалдаушының уәжді өтініш жасауы бойынша белгіленген 

мерзімнің шегінде ұзартылуы мүмкін. 

6.3 Кедендік алып жүру 

1. Кеден органдары кедендік бақылаудағы тауарлардың Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы тасымалдануын 

қамтамасыз ету мақсатында кедендік алып жүруді қолданады. 

2. Кедендік алып жүру кедендік бақылаудағы тауарларды 

тасымалдайтын көлік құралдарын немесе кедендік бақылаудағы көлік 

құралдарын алып жүруді білдіреді. 

3. Кедендік алып жүруді кеден органдарының лауазымды тұлғалары 

жүзеге асырады.                 

4. Кеден органдары кедендік алып жүруді: 

 1) Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тауарлар мынадай 

жағдайларда: 

 - кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпинге қарсы, 

өтемақы баждарын төлеу бойынша міндеттің орындалуын қамтамасыз ету 

ұсынылмаған; 

- тасымалдаушы, егер әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы заңды 

күшіне енген қаулылардың кемінде біреуі орындалмаса, көрсетілген 

қаулыларда белгілі болған, кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес 

тауарларды тасымалдау кезінде міндеттерді бірнеше рет орындамаған; 
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- тасымалдаушы кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, 

демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу бойынша міндетті белгіленген 

мерзімде орындамаған; 

Еуразиялық экономикалық одақтың құқығын құрайтын халықаралық 

шарттарды және актілерді және Қазақстан Республикасының заңнамасын 

сақтамау белгілері анықталған кездегі өзге де жағдайларда тасымалданған 

кезде. 

Кеден органы кедендік алып жүруді қолдану туралы шешім 

қабылдаған жағдайда, кеден органы тасымалдаушыға мұндай шешімнің 

қабылданғаны туралы хабарлайды және мұндай шешім қабылданған 

кезден бастап жиырма төрт сағаттан кешіктірмей кедендік алып жүруді 

ұйымдастырады. 

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ғана көлік құралдарын 

кедендік алып жүру кезінде кедендік алып жүруді ұйымдастыру тәртібін 

уәкілетті орган айқындайды. 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше екі және одан көп 

мемлекеттің аумақтары арқылы көлік құралдарын кедендік алып жүру 

кезінде кедендік алып жүруді ұйымдастыру тәртібі Еуразиялық 

экономикалық одақ шеңберіндегі халықаралық шартта айқындалады. 

Кедендік алып жүру үшін кедендік алым жатады. Бірнеше 

автомобильдік көлік құралымен өткізілетін тауарларды кедендік алып 

жүру кезінде кедендік алым сомасы көрсетілген көлік құралдарының 

санына пропорционалды түрде бөлінеді. 

Төлеуші кедендік алып жүру үшін кедендік алымды кеден органы 

кедендік алып жүру туралы шешім қабылдағаннан кейін, бірақ кеден 

органы осындай шешім қабылдаған күнді қоса алғанда, кедендік алып 

жүруді ұйымдастыру басталған күннен кешіктірмей төлейді. 

Электрондық кедендік алып жүру. Спутниктік навигацияның 

техникалық құралдарын қолдана отырып, жанама түрде көзге көрінетіндей 

алып жүруді пайдалану арқылы кедендік транзиттің кедендік рәсімінің 

сақталуын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылатын, тауарларды 

кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалдайтын көлік 

құралдарын алып жүру электрондық кедендік алып жүру болып табылады. 

Электрондық кедендік алып жүру тәуекелдерді басқару жүйесінде 

айқындалатын жағдайларда жүзеге асырылады. 

Электрондық кедендік алып жүру: 1) Қазақстан Республикасының 

аумағына келу орнындағы кеден органынан Қазақстан Республикасының 

аумағынан кету орнындағы кеден органына дейін; 2) Қазақстан 

Республикасының аумағына келу орнындағы кеден органынан Қазақстан 

Республикасының аумағындағы ішкі кеден органына дейін; 3) Қазақстан 

Республикасының аумағындағы ішкі кеден органынан Қазақстан 

Республикасының аумағынан кету орнындағы кеден органына дейін; 4) 

Қазақстан Республикасының аумағындағы бір ішкі кеден органынан 

екінші кеден органына дейін кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес 

өткізілетін шетелдік тауарларға қатысты қолданылады. 
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Электрондық кедендік алып жүру байланыс арналары бойынша 

дабыл беру арқылы көлік құралының орналасқан жерін айқындауға 

мүмкіндік беретін спутниктік навигация жүйесінің техникалық жабдығы 

орнатылған көлік құралын өткізуді бақылау жолымен жүзеге асырылады. 

Кеден органы электрондық кедендік алып жүруді қолдану туралы 

шешімді қабылдаған жағдайда, кеден органы тасымалдаушыға мұндай 

шешімнің қабылданғаны туралы хабарлайды және электрондық кедендік 

алып жүруді мұндай шешім қабылданған кезден бастап жиырма төрт 

сағаттан кешіктірмей қолданады. 

Көлік құралдарын электрондық кедендік алып жүруді қолдану 

тәртібін уәкілетті орган айқындайды. 

6.4 Тауарларды тасымалдау маршруты.  

1. Тауарларды тасымалдау маршрутын кеден органдары Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы кедендік бақылаудағы 

тауарларды тасымалдауға бақылауды қамтамасыз ету мақсатында 

белгілейді. 

2. Тауарларды тасымалдау маршруты кедендік транзиттің кедендік 

рәсімімен орналастырылған тауарларға қатысты не осы Кодекске сәйкес 

кедендік бақылаудағы тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағы арқылы кедендік транзиттің кедендік рәсімімен 

орналастырылмай тасымалдануы мүмкін болатын осындай тауарларға 

қатысты белгіленеді. 

3. Тауарларды тасымалдау маршруты шетелдік тауарларды 

Қазақстан Республикасының және (немесе) Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше мемлекеттердің ішкі су жолдарына кірмей, Қазақстан 

Республикасының және (немесе) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекеттердің теңіз порттары арасында су кемелерімен, оның ішінде 

аралас жүзу (өзен-теңіз) кемелерімен тасымалдауды қоспағанда, 

тауарларды автомобиль және су көлігімен тасымалдау кезінде белгіленеді. 

4. Кедендік транзиттің кедендік рәсімімен орналастырылған 

тауарларға қатысты белгіленген тауарларды тасымалдау маршрутын 

жөнелтуші кеден органы көліктік (тасымалдау) құжаттарда көрсетілген 

мәліметтерді негізге ала отырып белгілейді. 

5. Тасымалдаушының кедендік транзиттің кедендік рәсімімен 

орналастырылған тауарларға қатысты белгіленген тауарларды тасымалдау 

маршрутын өзгертуіне жөнелтуші кеден органының не оның жүру 

жолындағы кез келген кеден органының рұқсатымен жол беріледі, ол 

тасымалдаушының назарына электрондық немесе жазбаша нысанда 

жеткізіледі. 

6. Тауарларды тасымалдау маршруты Қазақстан Республикасының 

аумағы арқылы тасымалданатын тауарларға қатысты белгіленген 

жағдайда, кеден органдары көлік құралдарының орын ауыстыруына және 

тауарларды тасымалдаудың белгіленген маршрутын сақтауға 

қашықтықтан бақылауды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді және 

кедендік бақылаудың техникалық құралдарын пайдалануы мүмкін. 
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6.5 Тауарларды уақытша сақтау және тауарларды уақытша сақтауға 

орналастыруға байланысты кедендік операциялар. 

«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» кодексінің                  

17 – тарауында тауарларды уақытша сақтауға орналастыруға байланысты 

кедендік операциялар айқындалған. 

Тауарларды кедендік транзит рәсімі бойынша жеткізу аяқталғаннан 

кейін тауарлар көп жағдайларда уақытша сақтауға орналастырылады.  

Уақытша сақтау сыртқы экономикалық қызметке қатысушыға 

белгіленген мерзім ішінде қажетті құжаттар мен мәліметтерді дайындауға, 

сондай-ақ тауарды декларациялауға мүмкіндік береді. 

Тауарларды уақытша сақтау деп шетелдік тауарларды уақытша 

сақтау орындарында оларды кеден органы шығарғанға дейін не шетелдік 

тауарлар ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу 

орындарында сақталатын болса, ЕАЭО кедендік аумағынан тауарлардың 

кетуіне кеден органының рұқсатын алғанға дейін, не қылмыстық құқық 

бұзушылық туралы хабарламаны тексеру барысында, қылмыстық іс 

бойынша немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс 

жүргізу барысында алып қою немесе тыйым салуды қолдану күніне дейін 

сақтау деп түсініледі. 

Тауарларды уақытша сақтау құбыржол көлігімен немесе электр беру 

желілері бойынша өткізілетін тауарларға қатысты, сондай-ақ осы Кодексте 

көзделген жағдайларда қолданылмайды. 

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» кодекстің 165-

бабына сәйкес тауарларды уақытша сақтау орындары нақтыланды: 

Уақытша сақтау қоймалары және өзге де орындар тауарларды 

уақытша сақтау орындары болып табылады. 

Өзге де уақытша сақтау орындарына жататындар: 

1) өз тауарларын сақтау қоймасында; 

2) аумақтарда (үй-жайларда); 

3) кеден қоймасы; 

4) еркін қойма; 

5) арнайы экономикалық аймақ; 

6) бажсыз сауда дүкені. 

Уақытша сақтау орындары кедендік бақылау аймағы болып 

табылады. Басқа тауарларға зиян келтіруі мүмкін немесе сақтаудың ерекше 

жағдайларын талап ететін тауарлар осындай тауарларды сақтау үшін 

арнайы бейімделген уақытша сақтау орындарында сақталуға тиіс. 

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы кедендік 

реттеу туралы» кодексінің 171-бабында тауарларды уақытша сақтауға 

орналастыруға байланысты кедендік операциялар айқындалған. 

Осы Кодекстің 172-бабында  тауарларды уақытша сақтау мерзімі 

белгіленген. Тауарларды уақытша сақтау мерзімі кеден органы тауарларды 

уақытша сақтауға орналастыру үшін ұсынылған құжаттарды тіркеген 

күннен кейінгі күннен бастап есептеледі және төрт айды құрайды. 
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Халықаралық пошта алмасу орындарында (мекемелерінде) 

сақталатын халықаралық пошта жөнелтілімдеріне қатысты, сондай-ақ 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы әуе 

көлігімен өткізілетін жолаушы алмаған немесе талап етпеген жүкке 

қатысты уақытша сақтау мерзімі алты айды құрайды. 

6.5 Халықаралық жол тасымалдары (ХЖТ) кітапшасын қолдана 

отырып  жүктерді халықаралық тасымалдау туралы Кеден конвенциясы.  

Қазақстан бір мезгілде ЕАЭО мүшесі бола отырып, кедендік 

бақылаумен халықаралық жүк тасымалдарын жеңілдетуге арналған ХЖТ 

(TIR) кітапшасын қолдана отырып, жүктерді халықаралық тасымалдау 

туралы Кеден конвенциясының қатысушылары болып қалады. 

Жүктердің халықаралық автомобиль тасымалдары бір немесе 

бірнеше мемлекеттің аумағынан өтуді болжайды, бұл ретте тиісті кеден 

органдары өздерінің ұлттық бақылау жүйелері мен кедендік рәсімдерін 

қолданады. 

Бұл жүйелер әртүрлі елдерде әр түрлі, алайда, әдетте, әрбір ұлттық 

шекарада жүкті қарауды және әрбір аумақ бойынша жүктер транзиті 

кезінде баждар мен алымдардың ықтимал сомасын жабу мақсатында 

Ұлттық кепілдік талаптарын қолдануды болжайды. Бұл тасымалдау 

кезінде елеулі шығыстарға, кідірістерге және тоқтап тұруға әкеледі. 

Халықаралық тасымалдар көлемінің ұлғаюына байланысты кеден 

органдары үшін тым ауыртпалықсыз және тасымалдаушылар үшін тым 

күрделі болмауы тиіс кедендік формальдылықтарды оңайлату қажеттілігі 

туындады. 

Осы мақсаттар үшін тасымалдаушы тап болатын қиындықтарды 

қысқарту мақсаты бар ХЖТ (Халықаралық жол тасымалдары) рәсімі 

әзірленді және сонымен бірге аумағы бойынша жүк тасымалдау жүзеге 

асырылатын әрбір мемлекетке тиісті түрде табыс алуды қамтамасыз ете 

отырып, дәстүрлі ұлттық рәсімдерді ауыстыруға қабілетті халықаралық 

бақылау жүйесін кеден органдарының қарамағына берілді. 

ХЖТ рәсімін құқықтық бекіту алғаш рет 1949 жылы Еуропа 

экономикалық комиссиясының қолдауымен Еуропа елдерінің шағын 

санымен жасалған Келісімде көзделген. 

Осы шектеулі жүйені қолданудың оң нәтижелері 1959 жылғы ХЖТ 

Конвенциясын жасасуға алып келді. 

Осы Конвенция 1975 жылы Женевада осы жүйенің практикалық 

жұмыс істеу тәжірибесін, сондай-ақ техникалық жетістіктер мен өзгермелі 

талаптарды ескере отырып қайта қаралды. Осының нәтижесінде 1978 

жылғы 20 наурызда ХЖТ 1975 жылғы Конвенциясы күшіне енді. Күшіне 

енгеннен кейін ол уағдаласушы тараптар арасындағы қатынастарда күші 

тоқтатылған 1959 жылғы ХЖТ Конвенциясын алмастырды. Қазіргі 

уақытта 1975 жылғы ХЖТ Конвенциясында Еуропалық экономикалық 

қоғамдастықты қоса алғанда, 68 уағдаласушы тараптар бар. 

Қазақстан Республикасы Конвенцияға Қазақстан Республикасы 

Президентінің 1995 жылғы 12 мамырдағы N 2275 Жарлығымен қосылды. 
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ХЖТ рәсімін пайдаланудың басты мақсаты – кедендік мөрлермен 

және пломбалармен жүктерді халықаралық тасымалдауды барынша 

мүмкін дәрежеде жеңілдету, кедендік бақылаудың қажетті сенімділігін 

және тиісті кепілдіктерді қамтамасыз ету. TIR конвенциясы 

тасымалдаушылар тап болатын қиындықтарды азайтуға мүмкіндік береді 

және сонымен қатар кеден органдарына жұмыс үшін қолайлы 

халықаралық бақылау жүйесін және түрлі мемлекеттік жүйелермен 

кедендік бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігін береді. 

Тасымалдау кезеңінде жүктердің ең аз тұрып қалуын қамтамасыз ету 

және сонымен бірге транзиттің барлық елдерінде кеден органдары үшін ең 

жоғары кепілдіктер беру үшін ХЖТ жүйесінде мынадай төрт негізгі 

талаптар болуы тиіс: 

- жүктер қауіпсіз көлік құралдарында немесе контейнерлерде 

тасымалдануы тиіс; 

- төлемеу тәуекелі бар баждар мен алымдар тасымалдың барлық 

кезеңінде халықаралық кепілдікпен қамтамасыз етілуі тиіс; 

- жүкпен халықаралық масштабта танылған, жөнелтуші елде 

пайдалануға қабылданған және жөнелтуші, транзит және межелі елдерде 

бақылау құжаты ретінде әрекет ететін кітапша ілесіп жүруі тиіс; 

- жөнелтуші елде жүзеге асырылатын кедендік бақылау шаралары 

транзит және межелі елдерде танылуы тиіс. 

ХЖТ Конвенциясына сәйкес жүктерді тасымалдау көлік 

құралдарының контейнерлерінде немесе жүк бөлімдерінде жүзеге 

асырылуы тиіс, олардың конструкциясы кеден мөрлері мен пломбалары 

болған кезде ішіндегіге кіруге кедергі келтіреді және осы ішіндегіге жетуге 

кез келген әрекет бірден көрінетін болады. Конвенцияда көлік құралдары 

мен контейнерлердің конструкциясына және тасымалдауға рұқсат беру 

рәсімдеріне стандарттар белгіленген. Осылайша, жүктерді тасымалдау 

жоғарыда аталған кеден конвенциясының талаптарына сәйкес жол 

берілген көлік құралдарында немесе контейнерлерде ғана ХЖТ қолдана 

отырып жүзеге асырылуы мүмкін. 

ХЖТ операциясы TIR Конвенциясында белгіленген ХЖТ рәсімі деп 

аталатын рәсімдерді сақтай отырып, жөнелту кеденінен межелі кеденге 

дейін жүктерді тасымалдауды білдіреді. 

Жөнелту орнының кедені барлық жүк немесе оның бір бөлігі үшін 

ХЖТ рәсімін сақтай отырып халықаралық тасымалдау басталатын 

уағдаласушы тараптың кез келген кеденін білдіреді. 

Межелі орынның кедені барлық жүк немесе оның бір бөлігі үшін 

ХЖТ рәсімін сақтай отырып халықаралық тасымалдау аяқталатын 

Уағдаласушы Тараптың кез келген кеденін білдіреді. 

Аралық кедені ол арқылы өтетін жол көлік құралы, көлік 

құралдарының құрамы немесе контейнері ХЖТ операциясы барысында 

әкелінетін немесе әкетілетін уағдаласушы тараптың кез келген кеденін 

білдіреді. 
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ХЖТ рәсімін сақтай отырып тасымалданатын жүктер аралық 

кедендерде әкелу немесе әкету баждары мен алымдарын төлеуден немесе 

депозиттен босатылады. 

Пломбаланған жол көлік құралдарында, көлік құралдарының 

пломбаланған құрамдарында немесе пломбаланған контейнерлерде ХЖТ 

рәсімін сақтай отырып тасымалданатын жүктер, әдетте, аралық кедендерде 

кедендік тексеруден босатылады. 

Алайда теріс пайдаланушылықтың алдын алу мақсатында кеден 

органдары ерекше жағдайларда және атап айтқанда, бұзушылықтарға күдік 

болған кезде осы кедендерде жүктерді тексеріп қарауды жүргізе алады. 

Қарапайым көлік құралдарымен жүзеге асырылуы мүмкін емес ауыр 

салмақты және ауыр салмақты жүктерді тасымалдаушыларға арнайы 

ережелер қолданылады. Уағдаласушы тараптардан өз аумақтарында 

кепілдіктердің халықаралық жүйесіне жататын кепілдік бірлестіктерді тану 

және оның аумағында туындайтын талаптарға қатысты осы жүйенің басқа 

бірлестіктері төлеуге жататын кедендік баждарға қатысты кепілдіктердің 

осы жүйесі бойынша кез келген жауапкершілікті өзіне міндеттеме 

қабылдау талап етіледі. Мұндай кепілдік жүйелері оларға кіретін кепілдік 

бірлестіктердің пайдалануы үшін ХЖТ кітапшаларын береді және 

транзиттік операцияға байланысты ХЖТ мұндай кітапшасын ұсыну 

кепілдіктің болуын растайды. 

Демек, мұндай жүйе ұлттық шараларға емес, керісінше халықаралық 

шараларға негізделген ұлттық транзиттік операциялардың бірізділігі, яғни 

жөнелтуші елдің кеден органдары куәландырған халықаралық транзиттік 

құжатты пайдалана отырып және жөнелтуші елде салынған мөрлер мен 

пломбалардың көмегімен кеден органдары бақылайтын жүктің сақталуы 

жағдайында халықаралық кепілдік бойынша тасымалдау ретінде қаралуы 

мүмкін. ХЖТ жүйесі шеңберінде әрекет ететін жалғыз кепілдік жүйесі 

Женевадағы, Швейцария халықаралық автомобиль тасымалдаушылары 

қауымдастығының (АМАЖ) басқаруымен жұмыс істейді. 

Бастапқыда ХЖТ жүйесі жүктердің халықаралық автомобиль 

тасымалдары үшін ғана арналған. Алайда, осы жүйенің әрекет ету саласын 

тек автомобиль көлігімен ғана шектеу сыртқы сауданың қажеттіліктерін 

ескере отырып, бірте-бірте жеңілдетілді. 

Қазір 1975 жылғы ХЖТ Конвенциясы кем дегенде тасымалдаудың 

бір бөлігін автомобиль көлігімен жүзеге асыруды талап етеді. 

Осының салдарынан қазіргі уақытта Конвенция тек 

автомобильдермен ғана емес, сонымен қатар аралас темір жол-автомобиль 

қатынасындағы тіркемелермен де тасымалдауды, сондай-ақ 

контейнерлерді көліктің әртүрлі түрлерімен тасымалдауды жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

Осылайша, қазіргі уақытта көлік операцияларының кең ауқымын 

жүзеге асыру кезінде фирмалар үшін де, кеден органдары үшін де 

құндылығы бар тексерілген халықаралық транзит жүйесінің 

артықшылықтарын пайдалануға болады. 
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Бұл жүйе, сөзсіз, кеден органдары үшін артықшылыққа ие, өйткені 

ол ұлттық транзиттік рәсімдермен белгіленген әдеттегі талаптардың 

(кепілдіктер, құжаттама, бақылау шаралары) санын қысқартуға немесе 

оларды неғұрлым қатаң етуге мүмкіндік береді. Бұдан басқа, халықаралық 

транзиттік операциялар бір транзиттік құжат – ХЖТ кітапшасы бойынша 

жүзеге асырылатындығының артықшылығы да бар, бұл кеден органдарына 

дұрыс емес ақпарат беру қаупін төмендетеді. 

Сауда және көлік фирмаларының артықшылықтары одан да айқын. 

Жүктер ұлттық шекараны кеден органдары тарапынан аз кідіріспен кесіп 

өтеді. Сыртқы сауда жүктерінің қозғалысы жолындағы транзиттік 

кедергілерді қысқарту жолымен ХЖТ жүйесі халықаралық сауданы 

дамытуға ықпал етеді. Ол жолда кідірістерді қысқарту есебінен көлік 

шығындарын айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, 1975 

жылғы ХЖТ Конвенциясының қайта қаралған ережелері контейнерлерде 

жүктерді тасымалдау үшін оның артықшылықтарын кеңінен пайдалануға 

мүмкіндік береді. Кедендік бақылауды жүргізуге негізделген халықаралық 

автомобиль тасымалдары жолындағы кедергілерді жоя отырып, ол 

экспорттаушыларға олардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

неғұрлым қолайлы көлік түрін таңдау тұрғысынан үлкен еркіндік береді. 

ХЖТ-ның кең таралуын Еуропа орталығынан тыс шығып кетуінен 

айтуға болады. Енді ХЖТ жүйесі барлық еуропалық елдерді қамтиды. 

Оның қолданылу аясы кеңейді және қазіргі уақытта Таяу Шығыс 

аймағынан Ауғанстанға дейін созылып жатқан елдерді қамтиды. Ол 

Америка Құрама Штаттары мен Канадада қолданылады және Африкада 

Магриб елдеріне тарады. 

ХЖТ жүйесін мүмкіндігінше оны пайдалануға тілек білдірген 

барлық елдер үшін барынша қолжетімді ету үшін 1975 жылғы ХЖТ 

Конвенциясы Біріккен ұлттар ұйымына мүше барлық елдердің немесе 

оның кез келген мамандандырылған мекемелерінің, сондай – ақ оларға 

ұқсас халықаралық органдардың қосылуы үшін ашық. Ол сондай-ақ 

Біріккен ұлттар ұйымының Бас Ассамблеясының шақыруы бойынша кез 

келген басқа мемлекет үшін ашық. Осы Конвенцияға байланысты 

әкімшілік мәселелерді шешу барлық уағдаласушы тараптар мүшелері 

болуға құқылы әкімшілік Комитетке жүктелген. Комитет жыл сайын 

Конвенцияны қолдануға байланысты мәселелерді қарау мақсатында 

жиналады және қажет болған жағдайда оған қазіргі заманғы талаптарға 

сәйкес өзгерістер енгізеді. 

Комитет жыл сайын Конвенцияны қолдануға байланысты 

мәселелерді қарау мақсатында жиналады және қажет болған жағдайда оған 

қазіргі заманғы талаптарға сәйкес өзгерістер енгізеді. 
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4-бөлім. Кедендік рәсімдер 

 

§1.  Кедендік рәсімдерді қолдану 

 

Кедендік рәсім кедендік формальдылықтарды одан әрі жүзеге асыру 

спектрін дұрыс анықтауына байланысты кеден ісінің базалық, іргелі 

санатын білдіреді. 

Кедендік рәсімдер жүйесін қолдану сыртқы сауданың тауар ағынын 

кедендік шекара арқылы өткізу қауіпті, ұлттық мүдделер үшін орынсыз 

заттардан қорғауға, сондай-ақ кедендік ресімдеу мақсаттарына қол жеткізу 

үшін экспорттық-импорттық жүктердің массивін оңтайлы бөлуге 

мүмкіндік береді. 

Кедендік рәсімдерді пайдалану тауарларды әкелу немесе әкету 

мақсатына, мерзіміне, сондай-ақ өзге де жағдайларға байланысты оларға 

құқықтық реттеудің түрлі құралдарын қолдануға мүмкіндік береді, бұл 

сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың қажеттіліктері мен 

мүдделерін неғұрлым толық ескеруге мүмкіндік береді және, сайып 

келгенде, сыртқы сауда алмасуды, сондай-ақ халықаралық саудамен 

тікелей байланысты өзге де қызмет нысандарын дамытуға ықпал етеді. 

Кедендік рәсімдердің мәні оларда тиісті рәсімге орналастырылған 

тауарларға қатысты сақталуы тиіс шарттар мен формальдылықтар 

көрсетілген. 

Кедендік рәсім жүйесінде шартты түрде үш құрамдас бөлікті бөліп 

көрсетуге болады. Олар – кіші жүйелер: 1) нормативтік-реттеуші; 2) 

ұйымдастырушылық; 3) материалдық-техникалық. 

Нормативтік-реттеуші кіші жүйе құқықтық реттеудің негізгі 

бастарынан (қағидаттарынан), кедендік рәсімдерді қолдану тәртібін 

белгілейтін, сондай-ақ «рәсімдік» іс-шараларды бұзғаны үшін 

жауапкершілікті белгілейтін нормативтік құқықтық актілерден тұрады. 

Ұйымдық кіші жүйе «процедуралық» органдар мен органдардың 

жиынтығы болып табылады, олармен «процедуралық» органдар өзара іс-

қимыл жасайды. 

Материалдық-техникалық кіші жүйе тиісті кедендік 

инфрақұрылымды (қойма үй-жайлары, көлік, күзет және сигнал беру 

жүйелері, бажсыз сауда дүкендерінің үй-жайлары, кеден зертханалары 

және т.б.) қамтиды. 

Осылайша, кедендік рәсім кедендік мақсаттар үшін Кеден одағының 

кедендік аумағында немесе одан тысқары жерлерде тауарларды пайдалану 

және (немесе) билік ету талаптары мен шарттарын айқындайтын 

нормалардың жиынтығын білдіреді 

«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан 

Республикасы Кодексінің 21-тарауы кедендік рәсімдер туралы жалпы 

ережелерді айқындайды. Осылайша, Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар және осы Кодексте 

белгіленген жағдайларда өзге де тауарлар Еуразиялық экономикалық 
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одақтың кедендік аумағында болу және пайдалану, Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету және (немесе) 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тыс жерде болу 

және пайдалану үшін, егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, кедендік 

рәсімдермен орналастырылуға жатады. 

Тауарлардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағында болу және пайдалану, оларды Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік аумағынан әкету және (немесе) Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағынан тыс жерде болу және 

пайдалану мақсаттарына байланысты тауарларға қатысты мынадай 

кедендік рәсімдер қолданылады: 

1) ішкі тұтыну үшін шығару; 

2) экспорт; 

3) кедендік транзит; 

4) кеден қоймасы; 

5) кедендік аумақта қайта өңдеу; 

6) кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу; 

7) ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу; 

8) еркін кеден аймағы; 

9) еркін қойма; 

10) уақытша әкелу (рұқсат беру); 

11) уақытша әкету; 

12) кері импорт; 

13) кері экспорт; 

14) бажсыз сауда; 

15) жою; 

16) мемлекет пайдасына бас тарту; 

17) арнайы кедендік рәсім. 

 

§2. Тауарларды ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімі 

 

Осы кедендік рәсім кезінде шетелдік тауарлар, егер Кодексте өзгеше 

белгіленбесе, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасында 

шетелдік тауарларға қатысты көзделген Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік аумағында оларды иелену, пайдалану және (немесе) 

билік ету бойынша шектеусіз болады және пайдаланылады. 

Тауарларды ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімімен 

орналастыру шарттары: 

1) осы Кодекске сәйкес кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу; 

2) осы Кодекске сәйкес арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын 

төлеу; 

3) осы Кодекстің 8-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулерді 

сақтау; 
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4) арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарынан өзгеше түрде 

белгіленген ішкі нарықты қорғау шараларын және (немесе) одақ туралы 

шарттың 50-бабына сәйкес белгіленген өзге де баждарды сақтау жатады. 

2.1 Экспорттың кедендік рәсімі. 

Бұл кедендік рәсім Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларына 

қатысты қолданылады, оған сәйкес мұндай тауарлар Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағынан оның шегінен тыс жерлерде 

тұрақты болу үшін әкетіледі. 

Тауарларды экспорт кедендік рәсімімен орналастыру шарттары. 

Тауарларды экспорттың кедендік рәсімімен орналастыру шарттары: 

- осы Кодекске сәйкес кедендік әкету баждарын төлеу; 

- осы Кодекстің 8-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулерді 

сақтау; 

- Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі халықаралық 

шарттарда, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер 

арасындағы екіжақты халықаралық шарттарда және Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарында көзделген өзге де шарттарды 

сақтау. 

2.2 Кедендік транзиттің кедендік рәсімі. 

Кедендік транзит кедендік рәсімі-оған сәйкес тауарларды осы 

кедендік рәсіммен орналастыру шарттары сақталған кезде кедендік 

баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын 

төлемей жөнелтуші кеден органынан межелі кеден органына дейін 

тауарлар тасымалданатын (тасымалданатын) кедендік рәсім. 

Тауарларды кедендік транзиттің кедендік рәсіміне орналастыру 

шарттары. 

1. Тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы 

бойынша Тасымалдау (тасымалдау) үшін кедендік транзит кедендік 

рәсімімен орналастыру шарттары: 

1) шетелдік тауарларға қатысты – осы Кодекстің 226-бабына сәйкес 

кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің 

орындалуын қамтамасыз ету; 

2) Комиссия айқындайтын жағдайларда шетелдік тауарларға 

қатысты осы Кодекстің 226 – бабына сәйкес арнайы, демпингке қарсы, 

өтемақы баждарын төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету; 

3) тауарларды осы Кодекстің 427-бабында көзделген тәсілдермен 

сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамасыз ету; 

4) егер тауарлар көлік құралының кедендік пломбалары мен мөрлері 

қолданылатын жүк үй-жайларында (бөліктерінде) тасымалданатын болса, 

халықаралық тасымалдау көлік құралының осы Кодекстің 28-бабында 

көрсетілген талаптарға сәйкестігі; 

5) осы Кодекстің 8-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулерді 

сақтау. 

2.3 Кедендік транзит мерзімі. 
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Тауарларды кедендік транзиттің кедендік рәсімімен орналастыру 

кезінде жөнелтуші кеден органы тауарлар жөнелтуші кеден органынан 

межелі кеден органына дейін жеткізілуі тиіс мерзімді (бұдан әрі – кедендік 

транзит мерзімі) белгілейді. 

Темір жол көлігімен тасымалданатын тауарларға қатысты кедендік 

транзит мерзімі бір ай үшін екі мың километр, бірақ кемінде күнтізбелік 

жеті күн есебінен белгіленеді. 

Тасымалдау (тасымалдау) өзге де көлік түрлерімен жүзеге 

асырылатын тауарларға қатысты кедендік транзит мерзімі көлік түрі мен 

көлік құралының мүмкіндіктеріне, тауарларды тасымалдаудың белгіленген 

бағытына, тасымалдаудың басқа да жағдайларына және (немесе) 

декларанттың немесе тасымалдаушының өтінішіне сәйкес, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес көлік 

құралы жүргізушісінің Еңбек және демалыс режимінің талаптарын ескере 

отырып, бірақ кедендік транзиттің шекті мерзімінен аспайтын мерзімге 

сәйкес белгіленеді. 

Кедендік транзиттің шекті мерзімі бір ай үшін екі мың километр 

есебімен айқындалатын мерзімнен не кедендік транзит кедендік рәсімімен 

орналастырылған тауарларды тасымалдау ерекшеліктерін негізге ала 

отырып, Комиссия айқындайтын мерзімнен аспауға тиіс. 

Декларанттың немесе тасымалдаушының дәлелді өтініші бойынша 

кеден органы белгілеген кедендік транзит мерзімі осы баптың 3-

тармағында белгіленген мерзім шегінде ұзартылуы мүмкін. 

Кедендік транзиттің мерзімін ұзартуға байланысты кедендік 

операцияларды жасау тәртібін Комиссия айқындайды.  

2.4 Кеден қоймасының кедендік рәсімі. 

Кеден қоймасының кедендік рәсімі – шетелдік тауарларға қатысты 

қолданылатын кедендік рәсім, оған сәйкес мұндай тауарлар осы кедендік 

рәсімге тауарларды орналастыру және оларды осындай кедендік рәсімге 

сәйкес пайдалану шарттары сақталған кезде кедендік әкелу баждарын, 

салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлемей кеден 

қоймасында сақталады. 

Тауарларды кеден қоймасының кедендік рәсімімен орналастыру 

шарттары: 

1) тауарлардың кеден қоймасының кедендік рәсіміне сәйкес оларды 

кедендік декларациялау күніне жарамдылық және (немесе) өткізу мерзімі 

күнтізбелік жүз сексен күннен астам уақытты құрайды; 

2) осы Кодекстің 8-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулерді 

сақтау. 

Кеден қоймасы кедендік рәсімінің қолданылу мерзімі осы баптың 3 

және 4-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларды 

осындай кедендік рәсімге орналастырған күннен бастап үш жылдан 

аспауға тиіс. 

2.5 Кедендік аумақта қайта өңдеудің кедендік рәсімі. 
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Кедендік аумақта қайта өңдеу кедендік рәсімі – мұндай тауарларға 

қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы 

баждарды төлеместен, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағынан кейіннен әкетуге арналған, оларды қайта өңдеу өнімдерін алу 

мақсатында осындай тауарлармен Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағында қайта өңдеу бойынша операциялар жасалатын 

шетелдік тауарларға қатысты қолданылатын кедендік рәсім, осы кедендік 

рәсімге тауарларды орналастыру және оларды осындай кедендік рәсімге 

сәйкес пайдалану шарттары сақталған кезде өтемақы баждарын төлеуден 

босатылады. 

Кедендік аумақта қайта өңдеу кедендік рәсімімен орналастырылған 

тауарлар шетелдік тауарлардың мәртебесін сақтайды, ал кедендік аумақта 

қайта өңдеу жөніндегі операциялардың нәтижесінде алынған (пайда 

болған) тауарлар (қайта өңдеу өнімдері, қалдықтар мен қалдықтар) 

шетелдік тауарлар мәртебесін алады. 

Тауарлардың жекелеген санаттары үшін ЕЭК шешімімен ЕАЭО 

кедендік аумағында қайта өңдеу мерзімі ЕАЭО Кодексімен белгіленгеннен 

анағұрлым ұзақ белгіленуі мүмкін. Бұл азаматтық авиақұрылыс және кеме 

жасау өнімдері (әуе кемелері, теңіз кемелері, «өзен - теңіз» жүзу кемелері), 

әскери мақсаттағы өнімдер, күрделі машина-техникалық өнімдер болып 

табылатын тауарларды дайындауға, күрделі жөндеуге, жаңғыртуға 

арналған тауарлар. 

2.6 Кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік рәсімі. 

Кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік рәсімі – Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағына кейіннен әкелуге арналған, 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тыс қайта өңдеу 

бойынша операцияларды жасау нәтижесінде оларды қайта өңдеу өнімдерін 

алу мақсатында Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан 

әкетілетін Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларына қатысты 

қолданылатын кедендік рәсім, тауарларды осы кедендік рәсімге 

орналастыру және оларды осындай кедендік рәсімге сәйкес пайдалану 

шарттары сақталған кезде Еуразиялық экономикалық одақтың мұндай 

тауарларына қатысты кедендік әкету баждарын төлемей-ақ кедендік 

баждарды төлеуден босатылады. 

Кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік рәсімімен 

орналастырылған және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағынан іс жүзінде әкетілген тауарлар Еуразиялық экономикалық одақ 

тауарларының мәртебесін жоғалтады. 

2.7 Ішкі тұтыну үшін қайта өңдеудің кедендік рәсімі. 

Ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу кедендік рәсімі-шетелдік тауарларға 

қатысты қолданылатын кедендік рәсім, оған сәйкес мұндай тауарларға 

қатысты тауарларды осы кедендік рәсімге орналастыру және оларды 

осындай кедендік рәсімге сәйкес пайдалану шарттары сақталған кезде 

мұндай шетелдік тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын төлемей, 

ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен кейіннен орналастыруға 
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арналған оларды қайта өңдеу өнімдерін алу мақсатында ішкі тұтыну үшін 

қайта өңдеу жөніндегі операциялар жасалады. 

Ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу кедендік рәсімімен орналастырылған 

тауарлар шетелдік тауарлардың мәртебесін сақтайды, ал ішкі тұтыну үшін 

қайта өңдеу бойынша операция нәтижесінде алынған (пайда болған) 

тауарлар (қайта өңдеу өнімдері, қалдықтар мен қалдықтар) шетелдік 

тауарлар мәртебесін алады. 

2.8 Еркін қойманың кедендік рәсімі. 

Еркін қойманың кедендік рәсімі – Еуразиялық экономикалық 

одақтың шетелдік тауарлары мен тауарларына қатысты қолданылатын 

кедендік рәсім, оған сәйкес мұндай тауарлар еркін қоймада кедендік 

баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын 

төлемей, тауарларды осы кедендік рәсімге орналастыру шарттары 

сақталған және оларды осындай кедендік рәсімге сәйкес пайдаланған кезде 

орналастырылады және пайдаланылады. 

Еркін қоймада еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған 

тауарлар, сондай-ақ еркін қойманың кедендік рәсімімен 

орналастырылмаған Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары және 

өзге кедендік рәсімдерге орналастырылған шетелдік тауарлар 

орналастырылуы және пайдаланылуы мүмкін. 

Осы тармақтың екінші абзацында көрсетілген тауарларды 

қоспағанда, Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары декларанттың 

таңдауы бойынша еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылады. 

Қазақстан Республикасының аумағында құрылған еркін қоймада 

орналастыру үшін еркін қойманың кедендік рәсімімен міндетті түрде 

орналастыруға жататын Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының 

жекелеген санаттарының тізбесін уәкілетті орган бекітеді. 

Тауарларды еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастыру шарты 

шетелдік тауарларға қатысты осы Кодекстің 8-бабына сәйкес тыйым 

салулар мен шектеулерді сақтау болып табылады. 

2.9 Еркін кеден аймағының кедендік рәсімі. 

Еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі – Еуразиялық 

экономикалық одақтың шетелдік тауарлары мен тауарларына қатысты 

қолданылатын кедендік рәсім, оған сәйкес мұндай тауарлар ЕЭА 

аумағының немесе оның бір бөлігінің шегінде кедендік баждарды, 

салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлемей 

орналастырылады және пайдаланылады. 

Тауарларды еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен 

орналастыру және оларды осындай кедендік рәсімге сәйкес пайдалану 

шарттары. 

Тауарларды еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен 

орналастыру шарттары: 

1) тауарлар АЭА аумағында қызметті жүзеге асыру туралы шартқа 

сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық 

аймақтар туралы заңнамасында айқындалған өзге де мақсаттарда 



 91 

қатысушылардың, АЭА-ның аумағында орналастыруға және (немесе) 

пайдалануға арналған; 

2) тауарлар порттық ЕЭА-ның немесе логистикалық ЕЭА-ның 

қатысушылары болып табылмайтын және порттық ЕЭА-ның немесе 

логистикалық ЕЭА-ның қатысушыларымен қызметтер көрсету туралы 

шарт жасасқан тұлғалардың, мұндай қызметтерді көрсету кезінде 

тауарлармен жасалатын операциялар сыртқы экономикалық қызметтің 

тауар номенклатурасына сәйкес кодтың өзгеруіне байланысты 

тауарлардың сипаттамаларын өзгертпеуі шартымен порттық ЕЭА-ның 

немесе логистикалық ЕЭА-ның аумағында орналастыруға арналған;; 

3) шетелдік тауарларға қатысты осы Кодекстің 8-бабына сәйкес 

тыйым салулар мен шектеулерді сақтау. 

2.10 Уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімі. 

Уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімі) – тауарларды осы кедендік 

рәсімге орналастыру және оларды осындай кедендік рәсімге сәйкес 

пайдалану шарттары сақталған кезде, кедендік әкелу баждарын, 

салықтарды ішінара төлей отырып және арнайы, демпингке қарсы, 

өтемақы баждарын төлемей не кедендік әкелу баждарын, салықтарды 

төлемей және арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлемей 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында оған сәйкес 

мұндай тауарлар уақытша болатын және пайдаланылатын шетелдік 

тауарларға қатысты қолданылатын кедендік рәсім. 

Уақытша әкелудің (жіберудің) кедендік рәсімі тауарлардың мынадай 

санаттарына қатысты қолданылмайды: 

1) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына 

жарнамалық және (немесе) көрсету мақсатында немесе көрме 

экспонаттары не өнеркәсіптік үлгілер ретінде бірлі-жарым данада әкелу 

жағдайларын қоспағанда, алкоголь, темекі және темекі бұйымдарын, 

шикізат пен жартылай фабрикаттарды, жұмсалатын материалдар мен 

үлгілерді қоса алғанда, тамақ өнімдері, сусындар; 

2) қалдықтар, оның ішінде өнеркәсіптік қалдықтары; 

3) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелуге 

тыйым салынған тауарлар. 

Тауарларды уақытша әкелудің (жіберудің) кедендік рәсімімен 

орналастыру шарттары: 

1) уақытша әкелудің (жіберудің) кедендік рәсімімен 

орналастырылатын тауарларды осы кедендік рәсімнің қолданылуын аяқтау 

мақсатында кейіннен кедендік рәсіммен орналастыру кезінде 

сәйкестендіру мүмкіндігі. 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес 

уақытша әкелінген тауарларды ауыстыруға жол берілген жағдайларда 

тауарларды сәйкестендіру талап етілмейді; 

2) осы Кодекстің 300-бабының 3-тармағына сәйкес тауарлардың 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында уақытша әкелудің 

(жіберудің) кедендік рәсіміне сәйкес уақытша болуына және 
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пайдаланылуына кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеместен жол 

берілетін жағдайды қоспағанда, осы Кодекстің 304-бабына сәйкес кедендік 

әкелу баждарын, салықтарды ішінара төлеуге;; 

3) егер мұндай шарттарды осы Кодекстің 300-бабының 3-тармағына 

сәйкес Комиссия айқындаған және (немесе) Қазақстан Республикасының 

халықаралық шарттарында көзделген болса, кедендік баждарды, 

салықтарды төлеместен, уақытша әкелудің (жіберудің) кедендік рәсіміне 

сәйкес тауарларды уақытша болу және пайдалану шарттарын сақтау; 

4) осы Кодекстің 8-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулерді 

сақтау. 

Тауарлардың жекелеген санаттары үшін оларды Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу мақсаттарына қарай 

Комиссия екі жылдан астам неғұрлым қысқа немесе неғұрлым ұзақ 

мерзімді уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімінің қолданылу мерзімін 

айқындауға құқылы. 

Көлік құралдары болып табылатын уақытша әкелінген тауарларды, 

егер олар халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары ретінде 

пайдаланылса және оларға осы Кодекстің 40-тарауының ережелері 

қолданылатын болса, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағынан тысқары жерлерде пайдалануға жол беріледі. 

Көлік құралдары болып табылатын уақытша әкелінген тауарларды 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тысқары жерлерде 

осындай тауарларға қатысты пайдалану кезінде осы Кодекстің 360-

бабының 1 және 2-тармақтарында көзделген операцияларды жасауға жол 

беріледі. 

2.11 Уақытша әкету кедендік рәсімі. 

Уақытша әкету кедендік рәсімі – Еуразиялық экономикалық одақтың 

тауарларына қатысты қолданылатын кедендік рәсім, оған сәйкес мұндай 

тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан 

тауарларды осы кедендік рәсімге орналастыру және оларды осындай 

кедендік рәсімге сәйкес пайдалану шарттары сақталған кезде кедендік 

әкету баждарын төлемей, олардың уақытша болуы және одан тысқары 

жерлерде пайдалану үшін әкетіледі. 

Уақытша әкету кедендік рәсімімен орналастырылған және 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан іс жүзінде 

әкетілген тауарлар (бұдан әрі осы тарауда – уақытша әкетілген тауарлар) 

Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының мәртебесін жоғалтады. 

Осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, 

уақытша әкету кедендік рәсімінің қолданылу мерзімі шектелмеген. 

Бұл ретте тауарларды уақытша әкетудің кедендік рәсімімен 

орналастыру кезінде кеден органы декларанттың өтініші негізінде 

тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан 

әкетудің мақсаттары мен мән-жайларын негізге ала отырып, осы кедендік 

рәсімнің қолданылу мерзімін белгілейді. 
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Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларға қатысты 

оларды Қазақстан Республикасының аумағына қайтару міндеттілігі және 

мұндай тауарларды қайтару мерзімі белгіленген тауарлар үшін уақытша 

әкету кедендік рәсімінің қолданылу мерзімін мұндай тауарларды 

Қазақстан Республикасының аумағына қайтару үшін көзделген мерзімдер 

шегінде кеден органы белгілейді. 

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерінің, сондай-

ақ олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін қоса алғанда, олардың 

қызметкерлерінің ресми және жеке пайдалануы үшін әкетілетін 

тауарларды осындай өкілдіктер мен аталған адамдарды шет мемлекетте  

аккредиттеудің бүкіл мерзіміне Қазақстан Республикасынан уақытша 

әкетуге жол беріледі. 

Кеден органы белгілеген уақытша әкету кедендік рәсімінің 

қолданылу мерзімі өткенге дейін осы кедендік рәсімнің қолданылуы осы 

баптың 4-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, 

уақытша әкетілген тауарларды кері импорт кедендік рәсімімен 

орналастырумен аяқталады. 

Кеден органы белгілеген уақытша әкету кедендік рәсімінің 

қолданылу мерзімі өткенге дейін осы кедендік рәсімнің қолданылуы осы 

баптың 4-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, 

уақытша әкетілген тауарларды экспорт, кедендік аумақтан тыс қайта 

өңдеу, уақытша әкету кедендік рәсімдеріне орналастырумен аяқталуы 

мүмкін, сондай-ақ егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

уақытша әкетілген тауарлар Қазақстан Республикасының аумағына 

міндетті түрде қайтарылуға жататын болса. 

2.12 Кері импорттың кедендік рәсімі. 

Кері импорттың кедендік рәсімі – шетелдік тауарларға қатысты 

қолданылатын кедендік рәсім, оған сәйкес Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік аумағынан бұрын әкетілген мұндай тауарлар Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарларды осы кедендік 

рәсіммен орналастыру шарттары сақталған кезде кедендік әкелу баждарын, 

салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлемей 

әкелінеді. 

Кері импорттың кедендік рәсімі оларға қатысты қолданылған 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан бұрын әкетілген 

тауарларға қатысты қолданылады: 

1) экспорттың кедендік рәсімі; 

2) осы Кодекстің 264-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 

осы кедендік рәсімнің қолданылуын аяқтау үшін кедендік аумақтан тыс 

қайта өңдеу кедендік рәсімі; 

3) осы Кодекстің 312-бабының 1-тармағына сәйкес осы кедендік 

рәсімнің қолданылуын аяқтау үшін уақытша әкету кедендік рәсімі болып 

табылады. 

Кері импорттың кедендік рәсімін қолдануға жол беріледі: 
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1) осы кодекстің 287-бабы 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес 

еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімінің немесе осы Кодекстің 296-

бабы 5-тармағының 2) тармақшасына сәйкес еркін қойманың кедендік 

рәсімінің қолданылуын аяқтау үшін Еуразиялық экономикалық одақтың 

тауарларын; 

2) Осы Кодекстің 264-бабы 1-тармағының екінші абзацында 

көрсетілген тауарларды қайта өңдеу өнімдерін қоспағанда, Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағынан оларды өтеусіз (кепілдік) 

жөндеу үшін әкетілген, кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік 

рәсімімен орналастырылған тауарларды қайта өңдеу өнімдерін қоспағанда, 

тауарларды қайта өңдеу өнімдерін кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу 

кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларды қайта өңдеу өнімдері 

болып табылады. 

2.13 Кері экспорт кедендік рәсімі. 

Кері экспорт кедендік рәсімі шетелдік тауарларға және Еуразиялық 

экономикалық одақтың тауарларына қатысты қолданылатын кедендік 

рәсім болып табылады, оған сәйкес шетелдік тауарлар – Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағынан кедендік әкелу баждары, 

салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары төленбей және 

(немесе) осы Кодекстің 323-бабына сәйкес осындай баждар мен 

салықтардың сомалары есепке жатқызылып (қайтарылып), ал Еуразиялық 

экономикалық одақтың тауарлары – тауарларды осы кедендік рәсіммен 

орналастыру шарттары сақталған кезде кедендік әкету баждары төленбей 

әкетіледі. 

Кері экспорт кедендік рәсімі: 

1) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген 

және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында орналасқан 

шетелдік тауарларды, оның ішінде кедендік рәсімдерге орналастырылған 

шетелдік тауарларды; 

2) осы Кодекстің 253-бабының 1-тармағына сәйкес кедендік аумақта 

қайта өңдеу кедендік рәсімінің қолданылуын аяқтау үшін Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағында қайта өңдеу жөніндегі 

операциялар нәтижесінде алынған (пайда болған) тауарларды (осы 

Кодекстің 250-бабының 3-тармағында көрсетілген қалдықтарды және 

(немесе) қалдықтарды қоспағанда, қайта өңдеу өнімдерін, қалдықтарды); 

3) осы кодекстің 275-бабының 3-тармағында көрсетілген 

қалдықтарды және (немесе) осы Кодекстің 277-бабы 2-тармағының 1) 

тармақшасына сәйкес ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу кедендік рәсімінің 

қолданылуын аяқтау үшін ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу жөніндегі 

операцияларды жасау нәтижесінде пайда болған қалдықтарды қоспағанда, 

қалдықтарды; 

4) осы кодекстің 287-бабы 5-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 

еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімінің қолданылуын аяқтау үшін 

еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік 

тауарлардан дайындалған (алынған) тауарлар; 
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5) осы Кодекстің 296-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 

еркін қойманың кедендік рәсімінің қолданылуын аяқтау үшін еркін 

қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік тауарлардан 

дайындалған (алынған) тауарлар; 

6) егер тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

шекарасынан оның негізінде тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік шекарасы арқылы өткізілген мәміле шарттарының орындалмауы 

себебі бойынша, оның ішінде саны, сапасы, сипаттамасы немесе 

қаптамасы бойынша әкетілсе, осы Кодекстің 320-бабының 2-тармағында 

белгіленген шарттар сақталған жағдайда ішкі тұтыну үшін шығару 

кедендік рәсімі қолданылған Еуразиялық экономикалық одақтың 

тауарларын; 

7) Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі халықаралық 

шарттарға немесе Еуразиялық экономикалық одаққа кіру туралы 

халықаралық шарттарға сәйкес оларға қатысты Еуразиялық экономикалық 

одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен белгіленген кедендік әкелу 

баждарының неғұрлым төмен ставкалары қолданылған, егер көрсетілген 

тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан мәміле 

шарттарының орындалмауы себебінен әкетілсе, ішкі тұтыну үшін шығару 

кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларды, тауарлардың 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы, оның 

ішінде саны, сапасы, сипаттамасы немесе қаптамасы бойынша өткізілуіне 

негіз болған жағдайда, осы Кодекстің 320-бабының 2-тармағында 

белгіленген шарттарды сақтай отырып, тауарлар Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы, оның ішінде саны, 

сапасы, сипаттамасы немесе қаптамасы бойынша өткізілуге тиіс. 

Осы Кодекстің 319-бабы 2-тармағының 6) және 7) тармақшаларында 

көрсетілген тауарларды кері экспорт кедендік рәсімімен орналастыру 

шарттары болып табылады: 

1) тауарларды кері экспорт кедендік рәсімімен орналастыру оларды 

ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастыру күнінен кейінгі 

күннен бастап бір жыл ішінде; 

2) кеден органына тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағына әкелу мән-жайлары, соның негізінде тауарлар 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілген 

мәміле шарттарының орындалмауы, осы тауарларды ішкі тұтыну үшін 

шығарудың кедендік рәсімімен орналастыру, осы тауарларды ішкі тұтыну 

үшін шығарудың кедендік рәсімімен орналастырғаннан кейін пайдалану 

туралы мәліметтерді табыс ету, олар кедендік және (немесе) өзге 

құжаттарды не осындай құжаттар туралы мәліметтерді табыс етеді. 

Тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізілген мәміле шарттарының орындалмауын растау мақсаттары үшін 

кеден органына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті 

ұйымдар беретін құжаттар ұсынылуы мүмкін.;  
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3) тауарларды пайдалану ақауларды немесе тауарларды Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетуге әкеп соққан өзге де 

жағдайларды анықтау үшін қажет болған жағдайларды қоспағанда, 

тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында 

пайдаланбау және оларды жөндеуді жүргізбеу; 

4) кеден органының тауарларды сәйкестендіру мүмкіндігі; 

5) осы Кодекстің 8-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулерді 

сақтау. 

2.14 Бажсыз сауданың кедендік рәсімі. 

Бажсыз сауданың кедендік рәсімі – Еуразиялық экономикалық 

одақтың шетелдік тауарлары мен тауарларына қатысты қолданылатын 

кедендік рәсім, оған сәйкес тауарларды осы кедендік рәсімге орналастыру 

және оларды осындай кедендік рәсімге сәйкес пайдалану шарттары 

сақталған кезде шетелдік тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, 

салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеместен, 

мұндай тауарлар бажсыз сауда дүкендерінде сатылатын және болатын 

кедендік рәсім. 

Бажсыз сауда кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарлардың 

декларанты осы тауарлар болатын және сатылатын бажсыз сауда дүкенінің 

иесі болып табылатын тұлға ғана бола алады. 

Бажсыз сауда кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік 

тауарларға қатысты бажсыз сауда кедендік рәсімінің қолданылуы аяқталуы 

мүмкін: 

1) осы Кодексте көзделген шарттарда шетелдік тауарларға қатысты 

қолданылатын кедендік рәсімдермен тауарларды орналастырумен; 

2) Осы Кодекстің 41-тарауына сәйкес Еуразия экономикалық 

одағының кедендік аумағынан су немесе әуе кемелерінің борттарында 

әкетілетін керек-жарақтар ретінде пайдалану үшін тауарларды шығаруға 

тыйым салынады. 

Бажсыз сауда кедендік рәсімімен орналастырылған Еуразиялық 

экономикалық одақтың тауарларына қатысты бажсыз сауда кедендік 

рәсімінің қолданылуы аяқталуы мүмкін: 

1) тауарларды экспорт кедендік рәсімімен орналастыру; 

2) тауарларды бажсыз сауда дүкенінен Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік аумағына осындай тауарлар декларантының өтініші 

негізінде әкетумен жүзеге асырылады. 

Бажсыз сауда дүкенінің жұмыс істеуі көрсетілген бажсыз сауда 

дүкенінің жұмыс істеуі тоқтатылған күннен кейінгі күннен бастап үш ай 

ішінде тоқтатылған жағдайда, бажсыз сауда кедендік рәсімімен 

орналастырылған шетелдік тауарлар шетелдік тауарларға қолданылатын 

кедендік рәсімдерге орналастыруға, ал Еуразиялық экономикалық одақтың 

тауарлары экспорттың кедендік рәсімімен орналастыруға немесе бажсыз 

сауда дүкенінен Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына 

әкетуге жатады. 
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Егер мұндай әрекеттер көрсетілген мерзімде жасалмаған жағдайда, 

бажсыз сауда кедендік рәсімінің қолданылуы осы мерзім өткеннен кейін 

тоқтатылады, ал тауарларды кеден органдары осы Кодекстің 52-тарауына 

сәйкес ұстайды. 

2.15 Жою кедендік рәсімі. 

Жою кедендік рәсімі – шетелдік тауарларға қатысты қолданылатын 

кедендік рәсім, оған сәйкес мұндай тауарлар тауарларды осындай кедендік 

рәсімге орналастыру шарттары сақталған кезде кедендік әкелу баждарын, 

салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлемей 

жойылады. 

Тауарларды жою деп тауарларды олар ішінара немесе толық 

жойылатын не өзінің тұтынушылық және (немесе) өзге де қасиеттерін 

жоғалтатын және экономикалық тиімді тәсілмен бастапқы жай-күйде 

қалпына келтірілмейтін жағдайға келтіру деп түсініледі. 

Жою кедендік рәсімі мынадай тауарларға қатысты қолданылмайды: 

1) мәдени, археологиялық, тарихи құндылықтар; 

2) індеттердің, эпизоотиялардың және карантиндік объектілердің 

таралуының жолын кесу мақсатында оларды жою талап етілетін 

жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және 

(немесе) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес 

қорғалатын түрлерге жататын жануарлар мен өсімдіктер, олардың 

бөліктері мен дериваттары; 

3) кепіл қатынастары тоқтатылғанға дейін кеден органдары кепіл 

заты ретінде қабылдаған тауарлар; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алып қойылған 

тауарлар немесе тыйым салынған, оның ішінде заттай дәлелдемелер болып 

табылатын тауарлар. 

2.16 Мемлекет пайдасына бас тартудың кедендік рәсімі. 

Мемлекет пайдасына бас тартудың кедендік рәсімі-шетелдік 

тауарларға қатысты қолданылатын кедендік рәсім, оған сәйкес мұндай 

тауарлар осы кедендік рәсіммен тауарларды орналастыру шарттары 

сақталған кезде кедендік әкелу баждарын, салықтарды, арнайы, демпингке 

қарсы, өтемақы баждарын төлемей мемлекет меншігіне өтеусіз беріледі. 

Мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсімімен орналастырылған 

тауарлар Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының мәртебесіне ие 

болады. 

Мемлекет пайдасына бас тарту кедендік рәсімі мынадай тауарларға 

қатысты қолданылмайды: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айналымға 

тыйым салынған тауарларды;; 

2) жарамдылық (тұтыну, өткізу) мерзімі өткен тауарлар. 

2.17 Арнайы кедендік рәсім. 

Арнайы кедендік рәсім – шетелдік тауарлардың жекелеген 

санаттарына және Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларына 

қатысты қолданылатын, оған сәйкес мұндай тауарлар Еуразиялық 
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экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін кедендік 

рәсім тауарларды осы кедендік рәсімге орналастыру және (немесе) оларды 

осындай кедендік рәсімге сәйкес пайдалану шарттары сақталған кезде 

кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждарын төлемей, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағында немесе одан тысқары жерлерде болады және (немесе) 

пайдаланылады. 

Арнайы кедендік рәсім тауарлардың мынадай санаттарына қатысты 

қолданылады: 

1) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан 

әкетілетін, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан 

тысқары жерлерде орналасқан Қазақстан Республикасының 

дипломатиялық өкілдіктерінің, консулдық мекемелерінің, халықаралық 

ұйымдар жанындағы өкілдіктерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 

арналған тауарлар; 

2) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізілетін, құрметті консулдық лауазымды адамдар басқаратын 

консулдық мекемелерді қоспағанда, Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағында орналасқан дипломатиялық өкілдіктер мен консулдық 

мекемелердің ресми пайдалануына арналған тауарлар; 

3) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінетін, 

өкілдігін жіберген мемлекеттен немесе өкілдігін жіберген мемлекеттің 

талабы бойынша консулдық мекемелер алатын, Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік аумағында орналасқан консулдық мекемелердің ресми 

пайдалануына арналған, өкілдігін жіберген мемлекеттен немесе өкілдігін 

жіберген мемлекеттің талабы бойынша консулдық мекемелер алатын, 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында орналасқан 

консулдық мекемелердің ресми пайдалануына арналған мемлекеттік 

елтаңбалар, жалаулар, маңдайшалар, мөрлер мен мөртабандар, кітаптар, 

ресми баспа; 

4) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізілетін, оларға қатысты Қазақстан Республикасының халықаралық 

шарттарына сәйкес кедендік баждарды, салықтарды төлеуден босату 

көзделген, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында 

орналасқан халықаралық ұйымдар жанындағы мемлекеттер өкілдіктерінің, 

халықаралық ұйымдардың немесе олардың өкілдіктерінің ресми 

пайдалануына арналған тауарлар; 

5) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізілетін, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзге де 

ұйымдардың немесе олардың өкілдіктерінің ресми пайдалануына арналған, 

оларға қатысты Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына 

сәйкес кедендік баждарды, салықтарды төлеуден босату көзделген 

тауарлар. Комиссия тауарлардың осы санатына жатпайтын тауарларды 

айқындауға құқылы; 
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6) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізілетін, Жауынгерлік әзірлікті қолдау, Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік аумағында және (немесе) оның шегінен тыс жерлерде 

орналасқан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 

әскери бөлімдерінің (мекемелерінің, құралымдарының) қойылған 

міндеттерін орындау үшін қолайлы жағдайлар жасау мақсатында 

Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары болып табылатын қару-

жарақ, әскери техника, оқ-дәрілер және өзге де материалдық құралдар; 

7) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің және 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше емес мемлекеттердің Қарулы 

Күштерінің (басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының, уәкілетті 

ұйымдарының) бірлескен (халықаралық) оқу-жаттығуларға, жарыстарға, 

сондай-ақ парадтар мен өзге де салтанатты іс-шараларға қатысуы үшін 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін 

қару-жарақ, әскери техника, оқ-дәрілер және өзге де материалдық 

құралдар; 

8) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізілетін табиғи зілзалалардың және өзге де төтенше жағдайлардың 

алдын алуға және олардың салдарларын жоюға арналған тауарлар мен 

көлік құралдары, оның ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

органдарының, олардың құрылымдық бөлімшелерінің немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілеттік берілген ұйымдардың 

төтенше жағдайлар салдарынан зардап шеккен адамдарға тегін таратуына 

арналған тауарлар, сондай-ақ тауарлар мен көлік құралдары, апаттық-

құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу және апаттық-құтқару 

құралымдарының, өкілеттігіне төтенше жағдайлардың медициналық-

санитариялық салдарларын жою, медициналық көшіруді қоса алғанда, 

медициналық көмекті ұйымдастыру және көрсету саласындағы 

мәселелерді шешу кіретін медициналық қызметтер мен ұйымдардың 

тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету үшін қажетті, алкоголь өнімін (этил 

спиртінен басқа), сыраны, темекі өнімдерін, бағалы металдар мен асыл 

тастарды, сондай-ақ олардан жасалған бұйымдарды қоспағанда; 

9) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізілетін, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 

мүддесінде коммерциялық емес негізде Арктикада және Антарктикада 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ көрсетілген 

жұмыстарды жүргізу үшін ұйымдастырылған Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше мемлекеттердің ғылыми-зерттеу экспедицияларының 

қызметін қамтамасыз етуге арналған тауарлар; 

10) допинг-бақылау мақсаттарына арналған Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар. 

Тауарлардың осы санатына жататын тауарларды комиссия айқындайды; 

11) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізілетін, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 

мүддесінде коммерциялық емес негізде спорт түрлері бойынша ұлттық 
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және құрама командаларға үміткерлерге және осындай командалардың 

мүшелеріне қатысты емдеу және қалпына келтіру іс-шараларын жүргізуге, 

сондай-ақ жоғары (жоғары) жетістіктер спорты саласындағы ғылыми-

зерттеу топтарының қызметін қамтамасыз етуге арналған шетелдік 

тауарлар (дәрілік препараттар (дәрілік заттар), арнайы спорттық тамақ, 

тағамға биологиялық белсенді қоспалар);, Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше мемлекеттердің; 

12) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізілетін (өткізілген) спорттық жабдықтар мен жабдықтар, ресми 

халықаралық спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу кезінде 

немесе жаттығу іс-шараларын өткізу кезінде оларға дайындық бойынша 

ғана пайдалануға арналған өзге де тауарлар. Тауарлардың осы санатына 

жататын тауарларды комиссия айқындайды; 

13) Қазақстан Республикасы өздеріне қатысты айрықша 

юрисдикцияға ие болатын, Қазақстан Республикасының аумағынан 

тысқары жерлерде орналасқан жасанды аралдарды, қондырғыларды, 

құрылыстарды немесе өзге де объектілерді салуға (құруға, салуға), 

олардың жұмыс істеуін (пайдалануға, пайдалануға) қамтамасыз етуге 

арналған шетелдік тауарлар. Тауарлардың осы санатына жатпайтын 

тауарларды комиссия айқындайды; 

14) ғарыш кеңістігін зерттеу және пайдалану саласындағы 

халықаралық ынтымақтастық шеңберінде пайдалануға, оның ішінде ғарыш 

аппараттарын ұшыру жөнінде қызметтер көрсетуге арналған тауарлар. 

Тауарлардың осы санатына жататын тауарларды комиссия айқындайды; 

15) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізілетін, сипаттамаларын Комиссия айқындайтын ресми халықаралық 

көрмелерді ұйымдастыруға және өткізуге арналған шетелдік тауарлар. 

Тауарлардың осы санатына жатпайтын тауарларды комиссия айқындайды. 

 

§3. Кедендік рәсімдердің өтпелі ережелері 

 

3.1 Кедендік рәсімдерді қолдану туралы өтпелі ережелер. 

1. Осы Кодекс күшіне енген күні қолданылуы аяқталмаған кедендік 

рәсімдермен орналастырылған тауарларға қатысты осы Кодекс күшіне 

енген күннен бастап осы Кодексте көзделген осындай кедендік рәсімдерге 

сәйкес тауарларды пайдалану шарттары сақталуға тиіс. 

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген, орындалу мерзімі (төлеу 

мерзімі) осы Кодекс күшіне енгенге дейін туындамаған тауарларға 

қатысты туындаған кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке 

қарсы, өтемақы баждарын төлеу жөніндегі міндет осы Кодексте көзделген 

тәртіппен, мерзімдерде және мөлшерде мән-жайлар туындаған кезде 

орындалуға жатады және (немесе) осы Кодекске сәйкес тоқтатылады. 

3. Осы баптың ережелері, сондай-ақ: 
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1) Кеден одағы Кеден кодексінің 376-бабының 4 және 6-

тармақтарына сәйкес кедендік рәсімдермен орналастырылған деп танылған 

тауарларды; 

2) 2010 жылғы 18 маусымдағы Еркін қоймалар және еркін қойманың 

кедендік рәсімі туралы Келісімнің 19-бабының 1-тармағына сәйкес еркін 

қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған деп есептелетін 

тауарларды; 

3) 2010 жылғы 18 маусымдағы Кеден одағының кедендік 

аумағындағы еркін(арнайы, ерекше) экономикалық аймақтар және еркін 

кедендік аймақтың кедендік рәсімі мәселелері жөніндегі келісімнің 23-

бабының 1-тармағына сәйкес еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен 

орналастырылған деп есептелетін тауарлар. 

3.2 Уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімін қолдану туралы өтпелі 

ережелер. 

Осы Кодекс күшіне енгенге дейін кедендік әкелу баждарын, 

салықтарды төлеуден толық немесе ішінара шартты түрде босатыла 

отырып, уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған 

тауарларға осы кодекстің күшіне енген күнінен бастап тиісінше кедендік 

әкелу баждарын, салықтарды төлемей немесе ішінара төлей отырып, 

уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларға 

қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды есептеу мен төлеудің 

ерекшеліктерін реттейтін осы Кодекстің ережелері қолданылады. 

Уақытша әкелудің (жіберудің) кедендік рәсімімен орналастырылған 

тауарларға қатысты осы Кодекс күшіне енгенге дейін туындаған және 

орындауға жататын, осы кодекстің күшіне енген күніне толық мөлшерде 

орындалмаған кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу бойынша 

міндет, егер мұндай тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын 

төлеуден ішінара босату қолданылса, төленуге жататын кедендік әкелу 

баждары, салықтар сомасының мөлшерінде орындалуға жатады., Кеден 

одағының кедендік аумағынан тауарларды әкету күні бойынша кедендік 

әкелу баждарын, салықтарды төлеу мерзімі басталған күннен бастап, бірақ, 

егер уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған 

тауарлар кеден органының кедендік декларацияны тіркеген күніне 

есептелген ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімімен орналастырылса, 

төленуге жататын кедендік әкелу баждарының, салықтардың сомасынан 

артық емес, уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімімен орналастыру үшін 

берілген тауарлар. 

Осы тармақтың ережелері Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағынан уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімінің қолданылу 

мерзімі аяқталғаннан кейін әкетілген көрсетілген тауарларға қатысты 

қолданылады. 

3.3. Еркін кеден аймағының кедендік рәсімін қолданудың 

ерекшеліктері туралы өтпелі ережелер. 

Осы Кодекстің 290-бабының 4-тармағында көзделген және еркін 

кедендік аймақтың кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік 
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тауарлардан дайындалған (алынған) тауарларды еркін кедендік аймақтың 

кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік тауарларды пайдалана 

отырып дайындалған (алынған) тауарларды Еуразиялық экономикалық 

одақтың тауарлары деп тану мақсатында еркін кедендік аймақтың кедендік 

рәсімімен орналастырылған шетелдік тауарлардан дайындалған (алынған) 

тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары деп тану үшін 

жеткілікті шарттардың, өндірістік және технологиялық операциялардың 

тізбесін айқындайтын, Беларусь Республикасына, Қазақстан 

Республикасына және Қырғыз Республикасына осы Еуразиялық 

экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес 

белгіленген жеткілікті қайта өңдеу өлшемдері қолданылады. 

Шығу тегі Армения Республикасы, Беларусь Республикасы және 

Қырғыз Республикасы үшін СТ-1 нысанындағы тауардың шығу тегі 

туралы сертификатпен, Қазақстан Республикасы үшін СТ – KZ 

нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатпен расталған осы 

тармақтың бірінші абзацында көрсетілген тауарлар Еуразиялық 

экономикалық одақтың тауарлары болып танылады. 

Осы кодекстің 288-бабы 7-тармағының 5) тармақшасында 

көрсетілген мән-жайлар басталған кезде осы кодекстің 288-бабының 10-

тармағы осы кодекстің күшіне енген күніне дейін еркін кедендік аймақтың 

кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларға қатысты қолданылмайды. 

3.4 Еркін қойманың кедендік рәсімін қолданудың ерекшеліктері 

туралы өтпелі ережелер. 

Егер мұндай тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағынан әкетілмеген жағдайда, иесі 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін 

Қазақстан Республикасында еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізілген 

еркін қоймада еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған 

шетелдік тауарлардан дайындалған (алынған) тауарлардың мәртебесі осы 

баптың 2 және 3-тармақтарының ережелерін ескере отырып, осы Кодекстің 

299-бабына сәйкес 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін айқындалады. 

Иелері 2010 жылғы 1 мамырға дейін еркін қоймалар иелерінің 

тізіліміне енгізілген еркін қоймалар үшін Комиссия осы Кодекстің 299-

бабына сәйкес айқындалған жеткілікті қайта өңдеу өлшемдерін орындауға 

қарамастан, еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған және 

шетелдік тауарлар мәртебесін алатын шетелдік тауарлардан дайындалған 

(алынған) тауарлардың тізбесін айқындауға құқылы. Көрсетілген тауарлар 

тізбесі, егер мұндай тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағынан әкетілмеген жағдайда қолданылады. 

2010 жылғы 1 мамырға дейін еркін қоймалар иелерінің тізіліміне 

енгізілген еркін қоймалардың жекелеген иелеріне қатысты Комиссия, егер 

мұндай тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына 

шығару осындай мөлшерде және осындай шарттарда жүргізілген 

жағдайда, Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары болып танылуы 

мүмкін, еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік 

тауарлардан дайындалған (алынған) тауарлардың саны бойынша 
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шектеулерді айқындауға құқылы., экономикалық одаққа мүше мемлекеттің 

экономика саласына елеулі экономикалық залал келтіреді немесе осындай 

залал келтіру қаупін туғызады. Көрсетілген шектеулерді белгілеу туралы 

шешім Комиссия айқындайтын тәртіппен қабылданады және егер мұндай 

тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан 

әкетілмеген жағдайда қолданылады. 

Еркін қойманың кедендік рәсімімен орналастырылған шетелдік 

тауарлардан дайындалған (алынған) тауарларды Еуразиялық 

экономикалық одақтың тауарлары деп тану үшін жеткілікті шарттардың, 

өндірістік және технологиялық операциялардың тізбесін айқындайтын осы 

Кодекстің 299-бабының 4-тармағында көзделген комиссияның шешімі 

күшіне енгенге дейін көрсетілген тауарларды Еуразиялық экономикалық 

одақтың тауарлары деп тану мақсатында Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жеткілікті қайта өңдеу өлшемдері қолданылады. 

Осы баптың 4-тармағында көрсетілген, шығу тегі Қазақстан 

Республикасы үшін СТ – КZ нысанындағы тауардың шығу тегі туралы 

сертификатпен расталған тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың 

тауарлары деп танылады. 

 

§4. Кедендік бақылауда қолданылатын техникалық құралдар 

 

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 

кедендік реттеу туралы» кодексіне кедендік бақылауды жүргізу уақытын 

қысқарту және оның тиімділігін арттыру мақсатында кеден органдары 

кедендік бақылаудың техникалық құралдарын пайдалана алады, олардың 

тізбесі мен қолдану тәртібі ЕАЭО мүше мемлекеттерінің заңнамасымен 

белгіленеді. Көрсетілген техникалық құралдар адамның өмірі мен 

денсаулығы, жануарлар мен өсімдіктер үшін қауіпсіз болуға тиіс және 

адамдарға, тауарлар мен көлік құралдарына зиян келтірмеуге тиіс. 

ТСТК-ны қолдану қажеттілігі міндеттердің кең тізбесімен 

негізделеді: кедендік бақылауды жүргізу кезінде мынадай: 

- бақылау объектілерінің салмақтық сипаттамаларын анықтау; 

- заттың химиялық құрамын белгілеу; 

- иондаушы сәулеленудің және радиотехникалық құралдардың 

сәулеленуінің болуын және қауіптілік дәрежесін анықтау; 

- басқа да міндеттер. 

Кедендік бақылауды жүргізудің нысандары мен әдістерін таңдау 

кезінде кеден органдары кедендік бақылауды жүргізу кезінде 

декларанттарға, тасымалдаушыларға және өзге де тұлғаларға тауарларды 

сақтауға, көлік құралдарының бос тұрып қалуына, тауарларды шығару 

мерзімінің ұлғаюына байланысты залал келтіруге жол бермеуі үшін, егер 

бұл төтенше жағдайлардан туындамаса, кедендік бақылаудың техникалық 

құралдарын пайдалануға, ақпаратты алдын ала талдауға міндетті., және 

аталған бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу бойынша түбегейлі 
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шаралар қабылдау қажеттілігіне байланысты « деген сөздермен 

толықтырылсын. 

Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының тізбесі мен қолдану 

қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2015 жылғы 29 мамырдағы № 334 бұйрығына сәйкес кедендік бақылаудың 

техникалық құралдары (КСТК) мынадай түрлерге бөлінеді: 

1) ЕЭО кедендік аумағына келетін/кететін автокөлік құралдарын 

мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілері бойынша тіркеуді автоматтандыру 

жолымен визуалды және автоматтандырылған бақылау үшін кеден 

органдары пайдаланатын автокөлік құралдарын есепке алудың 

автоматтандырылған жүйесі; 

2) тасымалданатын радиоактивті және бөлінетін материалдарды, 

қауіпті қалдықтарды анықтауға, оқшаулауға және сәйкестендіруге, 

олардың сандық және сапалық сипаттамаларын өлшеуге арналған 

радиациялық бақылаудың техникалық құралдары. Оларға дозиметрлер, 

радиометрлер, портативті және стационарлық спектрометрлер, бөлінетін 

және радиоактивті материалдарды анықтаудың стационарлық жүйелері 

жатады; 

«Янтарь-1П» РПМ анықтаудың стационарлық жүйесі жолаушылар 

мен багажды үздіксіз автоматты бақылау кезінде гамма-сәулелену және 

нейтрондар бойынша радиоактивті және ядролық материалдарды анықтау 

мақсатында тауарлар мен багажды өткізу пункттерінде жаяу жүргіншілер 

өткелдеріне орнатуға арналған. «Янтарь-1А» және «Янтарь-2А» РПМ 

анықтаудың стационарлық жүйелері Көлік құралдарын үздіксіз автоматты 

бақылау кезінде гамма-сәулелену және нейтрондар бойынша радиоактивті 

және ядролық материалдарды анықтау мақсатында автомобиль өткізу 

пункттерінде орнатуға арналған. 

3) автокөлік құралдарының салмақтық және көлемдік параметрлерін 

анықтау және автокөлік құралдарының салмақтық және көлемдік 

параметрлерін өлшеуді бақылау үшін кеден органдары пайдаланатын 

бейнебақылау автоматтандырылған жүйесі; 

4) тексеріп қарау интраскопиялық техникасы, оның ішінде көлік 

құралдарын, көлік құралдарының жүк бөліктерінің, контейнерлердің 

ішіндегісін, жолаушылардың ілесіп жүретін және алып жүрмейтін 

багажын, халықаралық почта жөнелтілімдерін және ұсақ, орташа көлемді 

және ірі көлемді тараулардағы тауарларды оларды ашпай, сондай-ақ 

интрузивті емес (байланыссыз) тексеріп қарау әдісімен жеке тұлғаларды 

көзбен шолып тексеру үшін кеден органдары пайдаланатын бейнені өңдеу 

және талдау жүйелерімен жарақталған. Кеден органдары интрузивті емес 

тексерудің стационарлық, тасымалды және ұтқыр жүйелерін қолданады; 

5) жолаушылардың алып жүретін және алып жүрмейтін багажын, 

халықаралық почта жөнелтілімдерін, тауарларды және көлік 

құралдарындағы жету қиын жерлерді кедендік тексеруді жүзеге асыру 

кезінде пайдаланылатын іздестірудің техникалық құралдары. Техникалық 

іздестіру құралдары болып табылады: 
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- металл детекторлар – қара және түсті металдардан жасалған 

заттарды анықтауға мүмкіндік беретін Электрондық аспаптар. Кеден 

органдары портативті, тасымалданатын және тұрақты металл 

детекторларды қолданады; 

- тексеру айналары – әртүрлі формадағы және өлшемдегі ауысатын 

айналардың жиынтығы бар телескопиялық ұстағыштар, қолжетімділігі 

қиын жерлерде тауарларды, көлік құралдарын тексеру үшін қол 

жарықтандыру құралдарымен қолданылады; 

- тексеру қуыстары – әртүрлі диаметрлі және ұзындықтағы ерекше 

шыңдалған металл өзектер, тесілетін объектілердің салымдарынан (жұмсақ 

және картон қаптамалардан, көлік құралдарындағы орындықтардан, 

сусымалы жүктерден сынама алуға арналған арнайы нысандағы тесікпен 

дайындалады); 

- эндоскоптар – көлік құралдарындағы қолжетімділігі қиын жерлерді 

және әртүрлі, оның ішінде агрессивті сұйықтықтармен толтырылған 

сыйымдылықтарды тексеруге арналған оптикалық аспаптар; 

- тексеру шамдары мен шамдар – түнгі уақытта және нашар 

жарықтандырылған үй-жайларда оңтайлы жарықтандыруға арналған 

жарық беретін аспаптар. Кеден органдары мобильдік, тасымалды және 

стационарлық шамдарды және шамдарды қолданады; 

- тығыздықтың өзгеруін анықтауға арналған аспаптар (Бастер) –  

отын бактары, есіктер, көлік құралдарының дөңгелектері, жүк 

автомобильдері тіркемелерінің қабырғалары сияқты қол жетімділігі қиын 

жерлерде бөгде салымдарды анықтауға арналған аспаптар; 

- тепловизорлар – жылу шығаратын объектілердің өз сәуле шығару 

динамикасында жедел іздестіруге, анықтауға және бақылауға арналған 

аспаптар; 

6) сәйкестендірудің техникалық құралдары, оларға: 

- кедендік және өзге де құжаттардың түпнұсқалығын анықтау 

аспаптары; 

- бағалы металдар сынамасының түпнұсқалығын анықтау аспаптары; 

- асыл тастардың түпнұсқалығын анықтау аспаптары; 

- есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды сәйкестендіру 

құралдары (SAIBER); 

- жарылғыш заттарды сәйкестендіру құралдары; 

- рентгенофлуоресцентті талдағыштар; 

- өлшеу аспаптары (таразылар); 

- энергия ресурстарын есепке алу аспаптары (есептегіштер); 

- идентификаторлар, детекторлар және хладагенттер 

анализаторлары; 

-электронды бекіту-пломбалау құрылғыларын оқу аспаптары 

(электронды пломбалар)); 

- штрих-код принтерлері(АСКДТ); 

- штрих-кодтарды оқу құралдары; 

- сәйкестендіру құралдары. 
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7) Кедендік бақылау жүзеге асырылатын объектілердегі жедел 

жағдайды бақылау үшін кеден органдары пайдаланатын көзбен шолып 

бақылаудың техникалық құралдары. 

Көзбен шолып бақылаудың техникалық құралдарына оптикалық 

бақылау аспаптары, бинокльдер, монокулярлы және стереотүбелер, түнде 

көру аспаптары, сондай-ақ шолу теледидарының жергілікті (тұйық) 

жүйелері – бірыңғай бақылау пультінен басқарылмайтын,  қашықтықтан 

басқарылатын телевизиялық камералардың және бақылау 

мониторларының желісі жатады; 

8) Магнитофондар, бейнемагнитофондар, жазудың барлық жүйелері 

мен форматтарының плеерлері, телемониторлар, Теледидарлар, арнайы 

компьютерлік бақылау жүйелері, фото-, кино-, слайд-проекторлар, 

микрофиштерді көруге арналған құрылғылар, сондай-ақ аудио-, 

бейнеақпаратты өшіруге арналған құрылғылар жатады; 

9) Кедендік бақылау процесін жедел басқаруды қамтамасыз ету үшін 

кеден органдарының лауазымды адамдары қолданатын жедел 

байланыстың техникалық құралдар кешені. Кешен мыналарды қамтиды: 

алып жүретін стационарлық (базалық) радиостанцияны, кеден 

органдарына арнайы бөлінген радиожиіліктерде жұмыс істейтін 

автомобильдік радиобайланыс аппаратурасы. 

 Кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдану ережесі. 

Кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдану ережелерінде 

ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларды, көлік 

құралдарын, сондай-ақ ЕАЭО кедендік шекарасынан өтетін жеке 

тұлғаларды кедендік бақылауды жүзеге асыру кезінде техникалық 

құралдарды қолдану бойынша талаптар белгіленген. 

Кедендік бақылаудың техникалық құралдары – кедендік бақылауды 

жүргізу уақытын қысқарту және кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық 

(қылмыс) фактілерін анықтау мақсатында жеке тұлғаларды, тауарлар мен 

көлік құралдарын кедендік бақылау процесінде кеден органдары 

қолданатын арнайы техникалық құралдар кешені. Кеден органдары 

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен Кедендік бақылаудың 

техникалық құралдарының тізбесінде көзделген кедендік бақылаудың 

техникалық құралдарын қолданады. 

Кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдану тәртібі.  

Кедендік бақылауды жүзеге асыратын кеден органының лауазымды адамы 

кедендік бақылаудың нысандары мен жеке тұлғаларды, тауарлар мен көлік 

құралдарын өткізудің ерекшелігіне қарай кедендік бақылаудың қандай да 

бір техникалық құралдарын қолдану қажеттілігін айқындайды. 

Кедендік бақылау кезінде кедендік бақылаудың мынадай техникалық 

құралдары қолданылады: 

1) көлік құралының мемлекеттік нөмірі бойынша автокөлік 

құралдарын тіркеу жолымен ЕАЭО кедендік шекарасын кесіп өтетін 

автокөлік құралдарына қатысты қолданылатын автокөлік құралдарын 

есепке алудың автоматтандырылған жүйелері. 
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Автокөлік құралдарын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін 

қолдану нәтижелері бойынша алынған ақпарат ЕАЭО кедендік 

шекарасынан өтетін автокөлік құралдарын орталықтандырылған есепке 

алу үшін Кеден ісі саласындағы уәкілетті органға байланыс арналары 

арқылы беріледі; 

2) Кедендік бақылау аймағындағы тауарларды, көлік құралдарын 

және жеке тұлғаларды көзбен шолып бақылау жүргізу үшін қолданылатын 

көзбен шолып бақылаудың техникалық құралдары. 

Кедендік тексеру және кедендік тексеру кезінде кедендік 

бақылаудың мынадай техникалық құралдары қолданылады; 

3) ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы радиоактивті материалдарды 

заңсыз өткізуді анықтау мақсатында ЕАЭО кедендік шекарасынан өтетін 

тауарларға, көлік құралдарына және жеке тұлғаларға қатысты 

қолданылатын радиациялық бақылаудың техникалық құралдары; 

4) кеден ісі саласындағы уәкілетті органға байланыс арналары 

арқылы алынған ақпаратты бере отырып, оларды бақылау және есепке алу 

мақсатында ЕАЭО кедендік шекарасынан өтетін автокөлік құралдарына 

қатысты қолданылатын көлік құралдарының салмақтық және көлемдік 

параметрлерін анықтаудың және бейнебақылаудың автоматтандырылған 

жүйелері; 

5) қарап тексеру интраскопиялық техникасы, оның ішінде бейнені 

өңдеу және талдау жүйелерімен жарақталған, қол жүгі, контейнерлер, 

көлік құралдары, почта жөнелтімдері мен жеке тұлғаларда контрабандалық 

тауарлардың салынуын анықтау мақсатында ЕАЭО кедендік шекарасын 

Кедендік бақылау аймақтарында кесіп өтетін тауарларға, көлік 

құралдарына және жеке тұлғаларға қатысты қолданылатын 

интраскопиялық техника.; 

6) көлік құралдарын ашпай, тауарларды буып-түюсіз, тексерілетін 

объектінің демонтажы мен тұтастығын бұзбай тауарлар мен көлік 

құралдарын қарап тексеруді жүргізу кезінде қолданылатын іздестірудің 

техникалық құралдары; 

7) мынадай тауарларға тексеру жүргізу кезінде қолданылатын 

сәйкестендірудің техникалық құралдары: 

- асыл тастар мен металдардың сынамаларын сәйкестендіру үшін 

асыл тастардағы сәулелердің сынуын талдау негізінде жұмыс істейтін 

аспаптар және қорытпаларды анықтаудың әртүрлі әдістерін пайдаланатын 

аспаптар қолданылады. Асыл тастар мен Металдарды ресімдеудің барлық 

жағдайларында қолданылады; 

- есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды анықтау және 

(немесе) тексеру үшін: 

-микробөлшектерді жинау әдісімен есірткі заттарының детекторлары 

мен экспресс-анализаторлары, майлықтар көмегімен және оларды талдау 

жүргізуге арналған детекторға орналастыру, сондай-ақ детектор 

компрессорын қосу арқылы күдікті учаскеден буларды талдау; 
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- арнайы мөлдір сыйымдылықтарда есірткі затын түспен ажыратуға 

арналған ампулалар немесе ампулалар жиынтығы; 

- жарылғыш заттарды анықтау және (немесе) тексеру үшін 

микробөлшектердің детекторлары және микробөлшектерді 

салфеткалармен жинау және оларды талдау жүргізу үшін детекторға 

орналастыру жолымен, күдікті учаскелерден детектор компрессорының 

көмегімен буларды жинау жолымен жарылғыш заттар буларын талдау 

және микробөлшектердің детекторлары қолданылады.; 

- қатты, сұйық және ұнтақ түрдегі заттарды талдау үшін 

рентгенофлуоресцентті талдағыштар қолданылады, қызметкерлерді осы 

аспаптармен жұмыс істеу бойынша арнайы оқыту қажет.; 

- тауарлар мен көлік құралдарының салмақ мәнін анықтау үшін 

өлшеу аспаптары қолданылады; 

- уақыт бірлігінде өтетін тауар көлемін қашықтықтан өлшеу үшін 

энергия ресурстарын есепке алу аспаптары қолданылады, оларды өлшеу 

нәтижелері кеден органдарымен деректерді беру арналарымен байланысты 

ақпараттық жүйеге енгізіледі; 

- озонды бұзатын заттарды анықтау мақсатында тауарлар мен көлік 

құралдарын тексеру үшін идентификаторлар, детекторлар және 

хладагенттердің анализаторлары пайдаланылады; 

- электронды бекіту-пломбалау құрылғыларын (электрондық 

пломбаларды) тексеру, оқу, алу, сондай-ақ рұқсат етілген ашуды бақылау 

үшін электронды бекіту-пломбалау құрылғыларын (электрондық 

пломбаларды) оқу аспаптары пайдаланылады. Электронды бекіту-

пломбалау құрылғыларын (электронды пломбалар) есептейтін 

стационарлық, тасымалданатын және ұтқыр аспаптар пайдаланылады.); 

- кейіннен тауарға, таңбалауға арналған орамға, транзиттік 

декларацияға, көлік құралдарына салынатын заттаңбалардағы, өзі 

желімделетін таспалардағы ақпаратты (штрих-кодты, мәтіндік ақпаратты, 

әртүрлі кестелерді) басып шығару үшін штрих-код принтерлері 

пайдаланылады; 

- штрих-коды бар жапсырмаларды, жапсырмаларды сәйкестендіру 

үшін штрих-кодтарды оқу аспаптары (штрих-код сканері) қолданылады. 

Сәйкестендірудің техникалық құралдарын қолдана отырып 

тауарларды сәйкестендіру нәтижелері осы тауарларды тереңдетіп зерттеу 

мақсатында сараптамаға жіберу үшін негіз болып табылады.; 

8) Кедендік бақылау аймағының және кеден органдарының әкімшілік 

ғимараттары объектілерінің жедел жағдайын түнгі және күндізгі уақытта 

қадағалау үшін кедендік бақылау мақсатында кеден органдарының 

лауазымды адамдары ұдайы қолданатын визуалды бақылаудың 

техникалық құралдары; 

9) Техникалық ақпарат тасығыштарды Кедендік бақылау кезінде 

магниттік тасығыштарда (бобиналарда, пленкаларда, компакт-

кассеталарда, дискілерде, электронды-есептеу машиналарының 

дискеталарында) жазылған аудиоақпаратты және бейнеақпаратты қарау, 
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тыңдау және өшіру үшін қолданылатын аудио және бейнеақпаратты 

тасығыштарды бақылаудың техникалық құралдары. Аудио және бейне 

ақпарат тасығыштарды бақылаудың техникалық құралдары көрінген 

фотопленкалар мен кинотаспаларды, слайдтар мен микрофишаларды 

көзбен шолып бақылауды жүзеге асыру үшін пайдаланылады. 

Кеден органдары кедендік бақылау аймақтарында жедел 

байланыспен қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ далалық жағдайларда жедел 

байланыстың техникалық құралдарын қолданады. 

Кеден органдарының лауазымды адамдары тексеру интраскопиялық 

техникасын оны қолдану жөнінде арнайы оқу курсынан, сондай-ақ 

адамның, өсімдіктер мен жануарлардың, тірі микроорганизмдері бар тамақ 

өнімдерінің ағзасына рентген сәулесінің әсері бойынша оқытудан және 

радиациялық қауіпсіздік бойынша оқытудан өткеннен кейін қолдануға 

құқылы. 

Кедендік бақылаудың техникалық құралдарын кеден органының 

лауазымды адамдары дайындаушы зауыт қоса берген техникалық 

деректерге, нұсқаулықтарға сәйкес пайдаланады. 

Тексеру интраскопиялық техникасы оның барлық техникалық 

мүмкіндіктерінің ерекшелігін, сондай-ақ зауыттық нұсқаулыққа немесе 

техникалық ерекшелікке сәйкес қауіпсіздік техникасы мен радиациялық 

қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып қолданылады. 

Іздестірудің техникалық құралдары тауарлар мен көлік құралдарына 

механикалық зақым келтірмей, қауіпсіздік техникасын сақтай отырып 

қолданылады. 
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5-бөлім. Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік 

декларациялау 

 

§1. Кедендік декларациялау туралы жалпы ережелер 

 

Тауарлар оларды кедендік рәсімге орналастыру кезінде Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу 

туралы» Кодекстің (бұдан әрі - Кодекс) 341-бабының 4-тармағында, 355-

бабының 4-тармағында және 364-бабының 2-тармағында көзделген 

жағдайларда кедендік декларациялауға жатады. 

Тауарлар осы Кодекстің 284-бабының 4-тармағына сәйкес еркін 

кедендік аймақтың кедендік рәсімімен орналастырылған кезде, сондай-ақ 

осы Кодекстің 369-бабының 3, 13, 14, 15 және 16-тармақтарында және 384-

бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда кедендік декларациялауға 

жатпайды. 

Егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, кедендік декларациялауды 

декларант не кеден өкілі жүзеге асырады. 

Кедендік декларациялау электрондық нысанда жүзеге асырылады. 

Жазбаша нысанда кедендік декларациялауға: 1) тауарларды кедендік 

транзиттің кедендік рәсімімен орналастыру кезінде; 2) жеке пайдалануға 

арналған тауарларға қатысты; 3) халықаралық почта жөнелтілімдерімен 

жіберілетін тауарларға қатысты; 4) халықаралық тасымалдау көлік 

құралдарына қатысты; 5) кедендік декларация ретінде көлік (тасымалдау), 

коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарында көзделген құжаттарды, осы 

Кодекстің 176-бабы 6-тармағының екінші абзацына сәйкес пайдаланған 

кезде жол беріледі.; 6) Комиссия және Қазақстан Республикасының кеден 

заңнамасында айқындалған өзге де жағдайларда, комиссия көзделген 

жағдайларда тоқтатылады. 

Осы баптың 4-тармағының ережелеріне қарамастан, егер кеден 

органында кеден органдары пайдаланатын ақпараттық жүйелердің 

техникалық іркілістерден, байланыс құралдарының (телекоммуникациялық 

желілер мен Интернет желісінің) жұмысындағы бұзушылықтардан, электр 

энергиясының ажыратылуынан, авариялардан, еңсерілмейтін күш әсерінен 

немесе өзге де мән-жайлардан туындаған ақаулыққа байланысты 

декларанттың электрондық нысанда кедендік декларациялауды іске 

асыруын қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаса, жазбаша нысанда кедендік 

декларациялау жүзеге асырылуы мүмкін, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де жағдайларда жүзеге 

асырылады. 

Кедендік декларациялау нысанына байланысты электрондық құжат 

түріндегі кедендік декларация (бұдан әрі – электрондық кедендік 

декларация) немесе қағаз тасығыштағы құжат түріндегі кедендік 

декларация (бұдан әрі – қағаз тасығыштағы кедендік декларация) 

пайдаланылады. 
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Шетелдік тауарларға қатысты кедендік декларация оларды 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелгенге дейін 

немесе егер мұндай тауарлар кедендік транзит кедендік рәсіміне (бұдан әрі 

– алдын ала кедендік декларациялау) сәйкес тасымалданатын жағдайларда 

жөнелтуші кеден органы айқындаған жеткізу орнына тауарларды 

жеткізгенге дейін берілетін кедендік декларациялаудың ерекшеліктері 

Кодекстің 185-бабында айқындалады. 

Егер декларанттың тауарларға арналған декларацияны беру сәтінде 

тауарларға арналған осындай декларацияда (бұдан әрі – толық емес 

кедендік декларациялау) мәлімдеу үшін қажетті дәл мәліметтері болмаған 

жағдайда, кедендік декларациялаудың ерекшеліктері Кодекстің 186-

бабында айқындалады. 

Егер тұлға Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы 

арқылы тауарларды жеткізу кезеңі ішінде екі немесе одан да көп 

партиямен бір жағдайларда өткізуді (бұдан әрі – мерзімдік кедендік 

декларациялау) жүзеге асырған жағдайда кедендік декларациялаудың 

ерекшеліктері Кодекстің 187-бабында айқындалады. 

Егер Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларын Қазақстан 

Республикасы аумағының қалған бөлігінен ЕЭА аумағына, еркін қойма 

аумағына әкелу және Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларын ЕЭА 

аумағынан, еркін қойма аумағынан Қазақстан Республикасы аумағының 

қалған бөлігіне әкету жеткізу кезеңі ішінде (бұдан әрі-шарт) екі немесе 

одан да көп партиямен жүзеге асырылған жағдайда, тауарларды кедендік 

декларациялаудың ерекшеліктері - ЕЭА, еркін қойма аумағына әкелінетін 

немесе ЕЭА, еркін қойма аумағынан әкетілетін Еуразиялық экономикалық 

одақтың тауарларын мерзімдік кедендік декларациялау) кодекстің 188-

бабында айқындалады. 

Құбыржол көлігімен өткізілетін тауарларды, сондай-ақ оларға 

қатысты Саны және (немесе) кедендік құны туралы нақты мәліметтер 

ұсынылуы мүмкін емес тауарларды кедендік декларациялау (бұдан әрі – 

Уақытша кедендік декларациялау) ерекшеліктері Кодекстің 189-бабында 

айқындалады. 

Жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде 

жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларды 

кедендік декларациялау ерекшеліктері кодекстің 190-бабында 

айқындалады. 

8. Комиссия кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу бойынша 

міндет Кодекстің 216-бабы 2-тармағының бірінші абзацына және 306-бабы 

2-тармағының бірінші абзацына сәйкес туындамайтын тауарларды 

кедендік декларациялау ерекшеліктерін айқындауға құқылы. 
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§2. Кедендік декларация 

 

Кедендік декларациялау кезінде кедендік декларацияның мынадай 

түрлері қолданылады: 

1) тауарларға арналған декларация; 

2) транзиттік декларация; 

3) жолаушылардың кедендік декларациясы; 

4) көлік құралына арналған декларация. 

Комиссия айқындайтын жағдайларда тауарлардың кедендік құны 

туралы, оның ішінде тауарлардың кедендік құнын айқындау әдісі, 

тауарлардың кедендік құнының шамасы туралы, тауарлардың кедендік 

құнын айқындауға қатысы бар тауарлармен жасалатын мәміленің 

шарттары мен мән-жайлары туралы мәліметтер мәлімделген кедендік құн 

декларациясы толтырылады. 

Кедендік құн декларациясы тауарларға арналған декларацияның 

ажырамас бөлігі болып табылады. 

Кедендік құн декларациясының нысанын, электрондық құжат 

түріндегі кедендік құн декларациясының құрылымы мен форматын және 

қағаз тасығыштағы кедендік құн декларациясының электрондық түрін, 

оларды толтыру тәртібін Комиссия айқындайды. 

Тауарларға арналған Декларация кедендік транзит кедендік рәсімін 

қоспағанда, тауарларды кедендік рәсімдермен орналастыру кезінде, ал 

Кодексте көзделген жағдайларда керек-жарақтарды кедендік 

декларациялау кезінде пайдаланылады. 

Транзиттік декларация тауарларды кедендік транзит кедендік 

рәсімімен орналастыру кезінде пайдаланылады. 

Жолаушылар кедендік декларациясы жеке пайдалануға арналған 

тауарларды кедендік декларациялау кезінде, ал Кодексте көзделген 

жағдайларда жеке пайдалануға арналған тауарларды кедендік транзит 

кедендік рәсімімен орналастыру кезінде пайдаланылады. 

Көлік құралына арналған Декларация халықаралық тасымалдаудың 

көлік құралдарын кедендік декларациялау кезінде, ал Кодексте көзделген 

жағдайларда керек-жарақтарды кедендік декларациялау кезінде 

пайдаланылады. 

Кедендік декларацияда көрсетілуге жататын мәліметтер тізбесі 

кедендік төлемдерді, салықтарды есептеу мен төлеу, ішкі нарықты қорғау 

шараларын қолдану, кедендік статистиканы қалыптастыру, тыйым салулар 

мен шектеулерді сақтауды бақылау, кеден органдарының зияткерлік 

меншік объектілеріне құқықтарды қорғау жөніндегі шараларды қабылдауы 

үшін, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасының, 

Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңнамасының сақталуын 

бақылау үшін қажетті мәліметтермен ғана шектеледі. 

Кедендік декларацияның нысандарын, электрондық кедендік 

декларацияның және кедендік декларацияның қағаз жеткізгіштегі 

электрондық түрлерінің құрылымы мен форматтарын және оларды 
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толтыру тәртібін Комиссия Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы кедендік реттеу туралы» кодексінің 176-бабының 1-

тармағында көзделген кедендік декларацияның түрлеріне, кедендік 

рәсімдерге, тауарлардың санаттарына, оларды Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізетін тұлғаларға қарай 

айқындайды. 

Тауарларға декларация және транзиттік декларация ретінде көлік 

(тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды, оның 

ішінде Комиссия көзделген жағдайларда және тәртіппен тауарларды 

шығару үшін қажетті мәліметтерді қамтитын Қазақстан Республикасының 

халықаралық шарттарында көзделген құжаттарды пайдалануға жол 

беріледі. 

Комиссия көзделген жағдайларда тауарларға арналған декларация 

және көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де 

құжаттарды, оның ішінде Қазақстан Республикасының халықаралық 

шарттарында көзделген транзиттік декларация ретінде пайдалану тәртібін 

уәкілетті орган бекітеді. 

Тауарлар декларациясы және транзиттік декларация ретінде көлік 

(тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарында көзделген құжаттарды 

пайдаланған кезде, егер комиссия және (немесе) Кодексте өзгеше 

белгіленбесе, кедендік декларациялау жазбаша нысанда жүзеге 

асырылады. 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы бойынша 

тауарларды тасымалдау жүзеге асырылатын көлік түріне қарай Комиссия 

көліктік (тасымалдау), коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттардың, 

оның ішінде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында 

көзделген транзиттік декларация ретінде пайдаланылатын құжаттардың 

тізбесін, сондай-ақ оларды пайдалану жағдайлары мен тәртібін айқындауға 

құқылы. 

Транзиттік декларация ретінде Комиссия айқындайтын тәртіппен 

электрондық құжат түрінде ұсынылған алдын ала ақпаратты пайдалануға 

жол беріледі. 

 Тауарларға арналған декларацияда көрсетілуге жататын мәліметтер. 

Тауарлар декларациясында мәліметтер көрсетілуі тиіс: 

1) мәлімделген кедендік рәсім туралы; 

2) тауарларды декларант, кеден өкілі, жөнелтуші, алушы, сатушы 

және сатып алушы туралы; 

3) халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары, сондай-ақ 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы бойынша тауарлар 

тасымалданатын көлік құралдары туралы; 

4) тауарлар туралы: 

- тыйым салулар мен шектеулерді, ішкі нарықты қорғау шараларын 

сақтауды қамтамасыз ету, кеден органдарының зияткерлік меншік 

объектілеріне құқықтарды қорғау жөніндегі шараларды қабылдауы, 
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сәйкестендіру, сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының 

он таңбалы бір кодына жатқызу үшін өндіріп алу кеден органдарына 

жүктелген кедендік төлемдерді, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждарын және өзге де төлемдерді есептеу және өндіріп алу үшін қажетті 

атауы, сипаттамасы; 

- сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес 

тауарлардың коды; 

- тауарлардың шығу тегі; 

- жөнелтуші елдің және межелі елдің атауы; 

- тауарларды өндіруші; 

- тауар таңбасы; 

- Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің зияткерлік 

меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізіліміне және (немесе) 

Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік объектілерінің кедендік 

тізіліміне енгізілген зияткерлік меншік объектісі болып табылатын тауар 

шығарылған жердің атауы; 

- қаптаманың сипаттамасы; 

- бағасы, саны килограммен (брутто салмағы және нетто салмағы) 

және қосымша өлшем бірлігімен; 

- тауарлардың кедендік құны (шамасы, тауарлардың кедендік құнын 

айқындау әдісі); 

- статистикалық құны. 

5) кедендік төлемдерді, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, 

өтемақы баждарын есептеу туралы: 

- кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдардың, арнайы, 

демпингке қарсы, өтемақы баждарының ставкалары; 

- кедендік төлемдерді, салықтарды төлеу бойынша жеңілдіктер; 

- тарифтік преференциялар; 

- есептелген кедендік баждардың, салықтардың, кедендік 

алымдардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарының сомасы; 

- Кодекске сәйкес кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, 

демпингке қарсы, өтемақы баждарын есептеу үшін қолданылатын валюта 

бағамы. 

6) тауарлармен жасалатын мәміле және оның шарттары туралы; 

7) Кодекстің 8-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулерді сақтау 

туралы; 

8) тауарларды кедендік рәсіммен орналастыру шарттарын сақтау 

туралы; 

9) Кодекстің 179-бабында көрсетілген тауарларға арналған 

декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттар туралы; 

10)сақталуын бақылау кеден органдарына жүктелген Қазақстан 

Республикасы заңнамасының сақталуын растайтын құжаттар туралы; 

11) тауарларға арналған декларацияның жасалған күні және оны 

толтырған тұлға туралы. 

12) Комиссия айқындайтын өзге де мәліметтер. 
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Тауарларға арналған декларация нысанын толтыру тәртібін 

айқындау кезінде Комиссия кедендік рәсімге, тауарлардың санаттарына, 

оларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізетін тұлғаларға және (немесе) тауарларды тасымалдау (тасымалдау) 

жүзеге асырылатын көлік түріне байланысты тауарларға арналған 

декларацияда көрсетілуге жататын мәліметтерді қысқартуға құқылы. 

Транзиттік декларацияда көрсетілуге жататын мәліметтер. Транзиттік 

декларацияда келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс: 1) көлік (тасымалдау) 

құжаттарына сәйкес тауарларды жөнелтуші және қабылдаушы, декларант, 

тасымалдаушы туралы; 2) тауарларды жөнелтуші ел және межелі ел 

туралы; 3) тауарлар тасымалданатын көлік құралы туралы; 4) 

коммерциялық, көліктік (тасымалдау) құжаттарға сәйкес тауарлардың 

атауы, саны және құны туралы; 5) Сыртқы экономикалық қызметтің тауар 

номенклатурасына сәйкес кемінде алғашқы алты белгі деңгейіндегі 

тауарлардың коды туралы. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде 

жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде бір немесе бірнеше 

көлік құралдарымен белгілі бір кезең ішінде өткізілетін тауарларға 

(тауарлар құрауыштарына) қатысты осындай тауарларға қатысты 

қабылданған тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешімге, не 

тауарларды сыныптау туралы шешімге сәйкес он белгі деңгейіндегі 

сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес 

тауардың коды туралы мәліметтер көрсетілуі мүмкін. Кеден одағының 

кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның 

ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде өткізілетін 

тауарлар; 6) Егер Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік 

тарифімен декларацияланатын тауарға қатысты сыртқы экономикалық 

қызметтің тауар номенклатурасының әрбір коды бойынша қосымша өлшем 

бірлігі белгіленсе, тауарлардың брутто салмағы немесе көлемі, сондай-ақ 

қосымша өлшем бірліктеріндегі тауарлардың саны туралы; 7) жүк 

орындарының саны туралы; 8) көлік (тасымалдау) құжаттарына сәйкес 

тауарлардың межелі пункті туралы; 9) Кодекстің 8-бабына сәйкес тыйым 

салулар мен шектеулерді сақтау туралы; 10) жолда тауарларды жоспарлы 

қайта тиеу немесе жүк операциялары туралы. 

Транзиттік декларация нысанын толтыру тәртібін айқындау кезінде 

Комиссия транзиттік декларацияда көрсетілуге жататын мәліметтерді 

тауарлардың санатына, оларды Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік шекарасы арқылы өткізетін тұлғаларға және (немесе) тауарларды 

тасымалдау (тасымалдау) жүзеге асырылатын көлік түріне байланысты 

қысқартуға құқылы. 

Осы Кодекстің 388-бабының 2-тармағында және 389-бабының  3-

тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, көліктік (тасымалдау), 

коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттарды, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарында көзделген құжаттарды 

транзиттік декларация ретінде пайдалануға жол беріледі. 
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Транзиттік декларация ретінде көліктік (тасымалдау), коммерциялық 

және (немесе) өзге де, оның ішінде Қазақстан Республикасының 

халықаралық шарттарында көзделген құжаттарды пайдаланған кезде 

мұндай құжаттар осы баптың 1-тармағында көрсетілген мәліметтерді 

қамтуға тиіс. 

Егер транзиттік декларация ретінде пайдаланылатын аталған 

құжаттарда осы баптың 1-тармағында көзделген барлық мәліметтер 

болмаса, жетіспейтін мәліметтер осындай транзиттік декларацияға қоса 

берілетін не онымен бірге келе жатқан кеден органына ұсынылатын 

құжаттарда болуға тиіс. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып 

табылмайтын мемлекеттің аумағы арқылы тасымалданатын Еуразиялық 

экономикалық одақтың тауарларына қатысты транзиттік декларацияда 

Кодекстің 8-бабына сәйкес тыйым салулар мен шектеулерді сақтау туралы, 

егер бұл кодекске сәйкес белгіленсе, мұндай тауарлардың құны және өзге 

де мәліметтер туралы мәліметтерді қоспағанда, осы баптың 1-тармағында 

көрсетілген мәліметтер мәлімденеді. Комиссия Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағы арқылы 

тасымалданатын Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларына қатысты 

транзиттік декларацияда тауарлардың құны туралы мәліметтер көрсетілуге 

жататынын айқындауға құқылы. 

Кодекстің 385-бабының 4-тармағында көрсетілген шетелдік 

тауарларға қатысты транзиттік декларацияда осы баптың 1-тармағында 

көрсетілген мәліметтерге қосымша тауарлар кедендік аумақта қайта 

өңдеудің кедендік рәсімімен немесе ішкі тұтыну үшін қайта өңдеудің 

кедендік рәсімімен немесе уақытша әкелудің (жіберудің) кедендік 

рәсімімен орналастырылған кедендік декларациялар туралы мәліметтер 

мәлімденеді. 

Транзиттік декларацияда мәліметтерді мәлімдеу ерекшеліктерін және 

тауарларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткізу кезінде 

оны пайдалану тәртібін уәкілетті орган бекітеді. Кедендік декларацияда 

мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттар. Кедендік декларацияда 

мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарға: 

1) тауарлармен мәміле жасалғанын растайтын құжаттар, ал мұндай 

мәміле болмаған жағдайда – тауарларды иелену, пайдалану және (немесе) 

билік ету құқығын растайтын өзге де құжаттар, сондай-ақ декларанттың 

иелігіндегі өзге де коммерциялық құжаттар; 

2) көлік (тасымалдау) құжаттары; 

3) кедендік декларацияны беретін тұлғаның өкілеттігін растайтын 

құжаттар; 

4) тыйым салулар мен шектеулердің, ішкі нарықты қорғау 

шараларының сақталуын растайтын құжаттар; 

5) тауарлардың шығу тегі туралы құжаттар; 

6) сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес 

оларды сыныптау кезінде пайдаланылған тауарлардың сипаттамаларын 

растайтын құжаттар, болған кезде тауарларды сыныптау туралы алдын ала 
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шешім, ал Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған 

немесе жасалып бітпеген түрде өткізілетін тауарларды (тауарлардың 

құрамдастарын) кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес кедендік 

декларациялаған жағдайда; – Еуразиялық экономикалық одаққа мүше кез 

келген мемлекеттің кеден органы осындай тауарларға қатысты қабылдаған 

Тауарларды сыныптау туралы алдын ала шешім не жиналмаған немесе 

бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып 

бітпеген түрде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы 

арқылы өткізілетін тауарларды сыныптау туралы шешім; 

7) кедендік төлемдердің, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждарының төленгенін және (немесе) кедендік баждарды, салықтарды, 

арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу жөніндегі міндеттің 

орындалуын қамтамасыз етуді растайтын құжаттар; 

8) кедендік төлемдерді төлеу бойынша жеңілдіктер беру мақсаттары 

мен шарттарының сақталуын растайтын құжаттар; 

9) кедендік баждарды, салықтарды төлеу мерзімінің өзгергенін 

растайтын құжаттар; 

10) тауарлардың мәлімделген кедендік құнын, оның ішінде оның 

шамасын және тауарлардың кедендік құнын айқындау әдісін растайтын 

құжаттар; 

11) тауарларды автомобиль көлігімен кедендік транзиттің кедендік 

рәсіміне орналастыру кезінде тасымалдау жағдайында – халықаралық 

тасымалдау көлік құралын тіркеу және оның ұлттық тиесілігі туралы 

құжат; 

12) тауарларды мәлімделген кедендік рәсімдерге орналастыру 

шарттарын растайтын құжаттар; 

13) кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу кедендік рәсімімен 

орналастырылған тауарларды қайта өңдеу өнімдерін ішкі тұтыну үшін 

шығарудың кедендік рәсімімен орналастыру кезінде тауарларды қайта 

өңдеу жөніндегі операциялардың мәлімделген құнын растайтын құжаттар; 

14) Кодекстің 344-бабында көрсетілген құжаттар. 

Егер осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттарда кедендік 

декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын мәліметтер болмаса, 

мұндай мәліметтер өзге құжаттармен расталады. 

Кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын 

құжаттар Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 

кедендік реттеу туралы» Кодекстің 185, 186, 187, 188, 189 және 190 

баптарында айқындалған тауарларды кедендік декларациялау 

ерекшеліктерін негізге ала отырып, кедендік декларацияны беру кезінде 

осындай құжаттар болмауы мүмкін жағдайларды қоспағанда, кедендік 

декларация беру кезінде декларантта болуға тиіс. 

Кедендік декларацияны беруге байланысты кедендік операциялар 

және оларды жасау тәртібі. 
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Кедендік декларация Қазақстан Республикасының кеден 

заңнамасына сәйкес кедендік декларацияны тіркеуге құқылы кеден 

органына беріледі. 

Кеден органына кедендік декларацияны беру кезінде тауарлар 

Қазақстан Республикасының аумағында болуға тиіс: 

1) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетілген, 

оларға қатысты осы Кодекске сәйкес оларды Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік аумағына әкелмей кедендік рәсімге орналастыруға жол 

берілетін тауарларды; 

2) құбыржол көлігімен немесе электр беру желілері бойынша 

өткізілетін тауарлар; 

3) кедендік декларациялау Кодекстің 185, 187 және 189-баптарында 

айқындалған ерекшеліктерімен жүзеге асырылатын шетелдік тауарлар. 

Комиссия Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары кеден 

органына осындай тауарларға қатысты кедендік декларация берілетін 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің аумағында болмауы 

мүмкін жағдайларды, сондай-ақ осы жағдайларда кедендік операцияларды 

жасау ерекшеліктерін айқындауға құқылы. 

Кедендік декларацияны беру күні мен уақытын кеден органы 

белгілейді. 

Егер Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан 

Республикасының кеден заңнамасында өзгеше белгіленбесе, кедендік 

декларацияны қағаз тасығышта беру кеден органына оның электрондық 

түрін ұсынумен сүйемелденеді. 

Егер транзиттік декларация ретінде көлік (тасымалдау), 

коммерциялық және (немесе) өзге де құжаттар, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарында көзделген құжаттар 

пайдаланылса және Кодекстің 31-бабына сәйкес Кодекстің 178-бабының 1-

тармағында көрсетілген мәліметтерді қамтитын алдын ала ақпарат берілсе, 

онда алдын ала ақпарат пен көрсетілген құжаттарда қамтылған мәліметтер 

арасында алшақтық болмаған кезде мұндай транзиттік декларацияны беру 

кеден органына оның электрондық түрін ұсынумен сүйемелденбейді. 

Осы тармақтың екінші абзацында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, тауарларға арналған декларацияны беру кеден органына 

тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын 

құжаттарды ұсынумен бірге жүрмейді. 

Тауарларға арналған декларацияны қағаз тасығышта берген кезде 

кеден органына тауарларға арналған декларацияны беретін тұлғаның 

өкілеттігін растайтын құжаттарды ұсыну талап етілмейді. Көрсетілген 

мәліметтерді кеден органы уәкілетті орган бекіткен тәртіппен кеден 

органының ақпараттық жүйелері арқылы тексереді. 

Декларант тауарларға декларация берілгенге дейін немесе тауарлар 

шығарылғанға дейін тауарларға декларация берілгеннен кейін, егер мұндай 

құжаттар туралы мәліметтерді және (немесе) олардан мәліметтерді 

уәкілетті орган бекіткен тәртіппен кодекстің 146-бабының 2-тармағына 
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сәйкес кеден органы ала алмаса, тауарлардың шығу тегі, тыйым салулар 

мен шектеулердің сақталуы туралы мәліметтерді растайтын құжаттарды 

беруге құқылы. 

Транзиттік декларацияны беру осы тармақтың екінші және үшінші 

абзацтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, транзиттік декларацияда 

мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды кеден органына 

ұсынумен сүйемелденбейді. Кеден органына транзиттік декларацияны 

беру тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын растайтын құжаттарды, 

егер мұндай құжаттар туралы мәліметтерді және (немесе) олардың 

мәліметтерін кеден органы кодекстің 146-бабының 2-тармағына сәйкес ала 

алмаса, кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттің 

орындалуын қамтамасыз етуді ұсынуды, сақталуын бақылау кеден 

органдарына жүктелген Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын 

растайтын құжаттарды табыс етумен сүйемелденеді. 

Транзиттік декларацияны қағаз жеткізгіште беру көрсетілген 

мәліметтерді кеден органы ақпараттық жүйелер арқылы тексере алатын 

жағдайларды қоспағанда, кеден органына транзиттік декларацияны беретін 

адамның өкілеттіктерін растайтын құжаттарды ұсынумен бірге жүреді. 

Жолаушыларға арналған кедендік декларацияны беру кеден органына онда 

мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды ұсынумен бірге жүреді. 

Жолаушыларға арналған кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді 

растайтын құжаттардың тізбесін Комиссия көздеген жағдайларда 

Комиссия және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасы қысқартуы 

мүмкін. 

Тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерді 

растайтын құжаттар, егер мұндай құжаттар бұрын осындай кеден органына 

кедендік операцияларды жасау кезінде немесе осы кеден органының 

кедендік бақылау жүргізу кезіндегі сұрау салуы бойынша ұсынылса және 

осы Кодекстің 405-бабына сәйкес осы кеден органында сақталып тұрған 

болса, кеден органына ұсынылмауы мүмкін. 

Мұндай жағдайда осы Кодексте айқындалған тұлғалар осы құжаттар 

туралы мәліметтерді тауарларға арналған декларацияда көрсетеді немесе 

оларды уәкілетті орган бекіткен тәртіппен өзге тәсілмен кеден 

органдарына ұсынады. 

 

§3. Кедендік декларацияны беру мерзімі 

 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген 

тауарларға қатысты кедендік декларация тауарларды уақытша сақтау 

мерзімі өткенге дейін не Кодексте белгіленген өзге мерзімде беріледі.  

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетілетін 

тауарларға қатысты кедендік декларация, егер Кодексте өзгеше 

белгіленбесе, олар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан 

кеткенге дейін беріледі. 
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Берілген кедендік декларацияны тексеру, берілген кедендік 

декларацияны тіркеуге не тіркеуден бас тартуға байланысты кедендік 

операциялар және оларды жасау тәртібі. 

Кеден органы осы баптың 5-тармағында көзделген оны тіркеуден бас 

тарту үшін негіздердің болмауын анықтау мақсатында берілген кедендік 

декларацияға тексеру жүргізеді. 

Кедендік декларацияны тіркеуге немесе тіркеуден бас тартуға 

байланысты кедендік операцияларды кеден органы кедендік декларацияны 

берген сәттен бастап кеден органының жұмыс уақытының бір сағатынан 

кешіктірмей жасайды. 

Тауарларға арналған декларацияны, транзиттік декларацияны және 

көлік құралына арналған декларацияны тіркеу немесе тіркеуден бас тарту 

Комиссия айқындайтын тәртіппен, ал комиссия реттелмеген бөлігінде – 

уәкілетті орган бекіткен тәртіппен ресімделеді. 

Жолаушылар кедендік декларациясын тіркеу немесе тіркеуден бас 

тарту уәкілетті орган бекіткен тәртіппен ресімделеді.  

Халықаралық почта жөнелтімдерімен жіберілетін, оларға қатысты 

дүниежүзілік почта одағының актілерінде көзделген және халықаралық 

почта жөнелтімдерін алып жүретін құжаттар пайдаланылатын жеке 

пайдалануға арналған тауарларға қатысты жолаушылар кедендік 

декларациясын тіркеу немесе тіркеуден бас тарту жүргізілмейді. 

Кеден органы келесі себептер бойынша кедендік декларацияны 

тіркеуден бас тартады: 

1) кедендік декларация кедендік декларацияны тіркеуге құқығы жоқ 

кеден органына берілді; 

2) кедендік декларацияны уәкілетті емес тұлға берген және (немесе) 

қол қоймаған не тиісті түрде куәландырылмаған жағдайда; 

3) кедендік декларациялау нысаны сақталмаған болса; 

4) кедендік декларацияда Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 

заңнамасына сәйкес көрсетілуге жататын мәліметтер көрсетілмеген және 

(немесе) кедендік декларацияны толтырудың белгіленген тәртібіне сәйкес 

толтырылмаған болса; 

5) қағаз тасығыштағы кедендік декларация белгіленген нысан 

бойынша жасалмаған және (немесе) электрондық кедендік декларацияның 

немесе кедендік декларацияның электрондық түрінің құрылымы мен 

форматы қағаз тасығыштағы осындай құжаттардың белгіленген 

құрылымдары мен форматтарына сәйкес келмеген жағдайда; 

6) тауарлар, оларға қатысты кедендік декларация, тауарларды 

қоспағанда бабының 2-тармағында көрсетілген Кодексінің 180, не 

тауарларды белгілі бір Комиссия бабының 3-тармағына сәйкес Кодекстің 

180-жоқ, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан болса; 

7) осы Кодекске және (немесе) Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес кедендік декларацияны бергенге дейін немесе берумен 

бір мезгілде жасалуға тиіс іс-әрекеттер жасалмаған жағдайда; 
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8) кодекстің 188, 189-баптарында айқындалған, кедендік 

декларацияны бергенге дейін немесе берумен бір мезгілде сақталуға тиіс 

тауарларды кедендік декларациялаудың ерекшеліктері сақталмаған 

жағдайларда кедендік декларацияны бергенге дейін немесе берумен бір 

мезгілде сақтауға тиіс. 

9) кедендік алымдарды төлеу бойынша жеңілдіктер беру 

жағдайларын, кедендік алымдар осы Кодекстің 80-бабына сәйкес 

төленбейтін жағдайларды қоспағанда, кедендік декларациялау үшін 

кедендік алым төленбесе, кедендік алымдарды төлеу бойынша жеңілдіктер 

ұсынылмайды. 

Кедендік декларацияны тіркеуден бас тартуды ресімдеу кезінде 

кеден органы осы баптың 5-тармағына сәйкес бас тарту үшін негіз болған 

барлық себептерді көрсетеді. 

Кедендік декларацияны қағаз тасығышта тіркеуден бас тартылған 

жағдайда, мұндай кедендік декларация және оны беру кезінде ұсынылған 

құжаттар, егер кедендік декларацияны беру құжаттарды ұсынумен қоса 

берілген болса, декларантқа немесе кеден өкіліне қайтарылады, бұл ретте 

кедендік декларацияның бір данасы кеден органында қалады. 

Егер кедендік декларацияны кеден органы тіркемеген жағдайда, 

мұндай декларация кедендік мақсаттар үшін берілмеген болып есептеледі. 

Кедендік декларация тіркелген сәттен бастап заңдық маңызы бар 

фактілер туралы куәландыратын құжат болады. 

Кеден органдары пайдаланатын ақпараттық жүйелер техникалық 

іркілістерден, байланыс құралдарының (телекоммуникациялық желілер 

мен Интернет желісінің) жұмысындағы бұзушылықтардан, электр 

энергиясын ажыратудан туындаған ақаулықтар болған жағдайда, осы 

баптың 5-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген негіздемені 

қоспағанда, кедендік декларацияның электрондық түрінің құрылымы мен 

форматының қағаз тасығыштағы белгіленген құрылым мен форматқа 

сәйкестігіне қатысты тіркеуден бас тарту үшін негіздер болмаған кезде 

кеден органы осы баптың 5-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген 

негіздемені қоспағанда, , Ақпараттық жүйелерді пайдаланбай берілген 

кедендік декларацияны қағаз тасығышта тіркеуді жүзеге асырады. 

Кедендік декларацияны тіркеуге не кеден органдары пайдаланатын 

ақпараттық жүйелердің ақауы кезінде мұндай тіркеуден бас тартуға 

байланысты кедендік операцияларды жасау тәртібінің ерекшеліктерін 

уәкілетті орган бекітеді. 

 

§4. Кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгертуге 

(толықтыруға) байланысты кедендік операциялар және оларды жасау 

тәртібі 

 

Декларанттың электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат 

түрінде берген дәлелді өтініші бойынша кеден органының рұқсатымен 

кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтер, егер декларанттың 
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өтінішін алған кезде кеден органы Кодекстің 410-бабына сәйкес 

құжаттарды және (немесе) мәліметтерді сұрамаса, оны кедендік тексеріп 

қарауды жүргізу орны мен уақыты туралы хабардар етпесе, кедендік 

тексеріп қарауды жүргізу туралы шешім қабылдамаса және (немесе) 

кедендік сараптама жүргізуді белгілемесе, тауарлар шығарылғанға дейін 

өзгертілуі (толықтырылуы) мүмкін. 

Декларанттың электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат 

түрінде берілген дәлелді өтініші бойынша осы тармақтың бірінші 

абзацының ережелеріне қарамастан, кеден органының рұқсатымен 

тауарларды шығарғанға дейін кедендік декларацияда мәлімделген 

мәліметтерді өзгертуге (толықтыруға) жол беріледі, егер мұндай өзгерістер 

(толықтырулар) декларацияланатын тауарлардың орналасқан жері туралы 

мәліметтердің өзгеруіне не тауарларды шығаруға әсер етпейтін қате 

жазуларды немесе грамматикалық қателерді түзетуге байланысты болса. 

Тіркелген кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту 

(толықтыру) осы тіркелген кедендік декларацияда көрсетілген тауарлардан 

өзге тауарлар туралы мәліметтерді мәлімдеуге әкеп соқпайды. 

Кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді және қағаз 

тасығыштағы кедендік декларацияның электрондық түріндегі мәліметтерді 

тауарлар шығарылғанға дейін өзгертуге (толықтыруға) байланысты 

кедендік операцияларды жасау тәртібін Комиссия айқындайды. 

Егер кедендік бақылауды жүргізу кезінде Еуразиялық экономикалық 

одақтың кеден заңнамасын бұзушылықтар анықталған жағдайда, олар 

кодекстің 201-бабы 1-тармағы 9) тармақшасының екінші және үшінші 

абзацтарына сәйкес оларды жою кезінде тауарларды шығарудан бас тарту 

үшін негіз болып табылмаса және кеден органы мұндай бұзушылықтарды 

жою үшін кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту 

(толықтыру) қажеттігін белгілесе, мұндай мәліметтерді декларант кеден 

органының талабы бойынша тауарларды шығару мерзімі шегінде өзгертуі 

(толықтырылуы), Кодекстің 193-бабының 3 және 6-тармақтарында 

белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс.  

Тауарларды шығарғанға дейін кедендік декларацияда мәлімделген 

мәліметтерге өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы талап нысанын 

комиссия айқындайды. 

Тауарларды шығарғаннан кейін тауарларға арналған декларацияда 

мәлімделген мәліметтерді және қағаз жеткізгіштегі тауарларға арналған 

декларацияның электрондық түріндегі мәліметтерді өзгерту (толықтыру) 

Кодексте көзделген және (немесе) Комиссия айқындайтын жағдайларда 

кеден органының шешімі бойынша не кеден органының рұқсатымен 

жүргізіледі.  

Тауарлар шығарылғаннан кейін тауарларға арналған декларацияда 

мәлімделген мәліметтерге өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы кеден 

органы шешімінің нысанын комиссия айқындайды. 

Тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерді және 

қағаз жеткізгіштегі тауарларға арналған декларацияның электрондық 
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түріндегі мәліметтерді өзгертуге (толықтыруға) байланысты кедендік 

операцияларды жасау мерзімдері мен тәртібін тауарлар шығарылғаннан 

кейін комиссия айқындайды. 

Тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерді және 

қағаз тасығыштағы тауарларға арналған декларацияның электрондық 

түріндегі мәліметтерді өзгерту (толықтыру) үшін комиссия айқындайтын 

мәліметтер осы кедендік құжатты қолданбай өзгертілуі (толықтырылуы) 

мүмкін жағдайларды қоспағанда, тауарларға арналған декларацияға түзету 

қолданылады. 

Тауарларға арналған декларацияны түзету нысанын, электрондық 

құжат түріндегі тауарларға арналған декларацияны түзетудің құрылымы 

мен форматын және қағаз тасығыштағы тауарларға арналған декларацияны 

түзетудің электрондық түрін, оларды толтыру тәртібін Комиссия 

айқындайды. 

Тауарларға арналған декларацияны түзету осындай тауарларға 

арналған декларацияның ажырамас бөлігі болып табылады. 

Егер Комиссия өзгеше белгілемесе, тауарларға арналған 

декларацияны қағаз тасығышта түзету кеден органына оның электрондық 

түрін ұсынумен сүйемелденеді. 

Комиссия тауарларды шығарғаннан кейін транзиттік декларацияда, 

жолаушылардың кедендік декларациясында және көлік құралына арналған 

декларацияда мәлімделген мәліметтерді және қағаз тасығыштардағы 

осындай кедендік декларациялардың электрондық түрлеріндегі 

мәліметтерді өзгерту (толықтыру) жүргізілетін жағдайларды, сондай-ақ 

осындай кедендік декларацияларда мәлімделген мәліметтерге өзгерістер 

(толықтырулар) енгізудің мерзімдері мен тәртібін, осындай кедендік 

декларацияларда мәлімделген мәліметтерді өзгертетін (толықтыратын) 

кедендік құжаттардың нысандарын айқындауға құқылы., электрондық 

құжаттар және қағаз тасығыштардағы осындай кедендік құжаттардың 

электрондық түрлері түріндегі осындай кедендік құжаттардың құрылымы 

мен форматтары, сондай-ақ оларды толтыру тәртібі. 

Егер комиссия өзгеше белгілемесе, кедендік декларацияның 

көрсетілген түрлерінде мәлімделген мәліметтер өзгертілетін 

(толықтырылатын) кедендік құжатты қағаз тасығышта беру кеден 

органына оның электрондық түрін ұсынумен сүйемелденеді. 

Транзиттік декларацияда, жолаушылардың кедендік 

декларациясында және көлік құралына арналған декларацияда мәлімделген 

мәліметтер өзгертілетін (толықтырылатын) кедендік құжаттар кедендік 

декларацияның көрсетілген түрлерінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Кедендік декларацияны кері қайтарып алуға байланысты кедендік 

операциялар және оларды жасау тәртібі. Кодекстің 389-бабының 4-

тармағында көрсетілген шетелдік тауарларға арналған транзиттік 

декларацияны қоспағанда, декларанттың электрондық құжат немесе қағаз 

жеткізгіштегі құжат түрінде берілген өтініші бойынша, шетелдік 
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тауарларға тіркелген кедендік декларацияны кеден органы тауарларды 

шығарғанға дейін қайтарып алуы мүмкін. 

Кедендік декларацияны кері қайтарып алу кезінде жаңа кедендік 

декларация тауарларды уақытша сақтау мерзімі шегінде берілуге тиіс. Осы 

баптың 2-тармағында көрсетілген мерзімде кедендік декларация 

берілмеген кезде тауарларды Кодекстің 52-тарауына сәйкес кеден 

органдары ұстайды. 

Декларанттың электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат 

түрінде берілген өтініші бойынша Кодекстің 389-бабының 4-тармағында 

көрсетілген шетелдік тауарларға тіркелген транзиттік декларацияны кеден 

органы тауарларды шығарғанға дейін не кеден органы тауарларды 

шығарғаннан кейін мұндай тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағынан іс жүзінде кеткенге дейін қайтарып алуы мүмкін. 

Декларанттың электрондық құжат немесе қағаз тасығыштағы құжат 

түрінде берілген өтініші бойынша Еуразиялық экономикалық одақтың 

тауарларына тіркелген кедендік декларацияны осы баптың 6-тармағын 

ескере отырып, тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағынан нақты кеткенге дейін, оның ішінде кеден органы тауарларды 

шығарғаннан кейін қайтарып алуы мүмкін. 

Декларанттың электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат 

түрінде берілген өтініші бойынша еркін кедендік аймақтың кедендік 

рәсімінің немесе еркін қойманың кедендік рәсімінің қолданылуын аяқтау 

мақсатында экспорттың кедендік рәсімімен орналастырылған Еуразиялық 

экономикалық одақтың тауарларына кедендік декларацияны ол кері 

қайтарып алуы мүмкін.: 

1) егер мұндай тауарлар ЕЭА аумағында немесе еркін қойма 

аумағында, оның ішінде кеден органы тауарларды шығарғаннан кейін 

болса; 

2) егер мұндай тауарлар ЕЭА аумағынан тыс жерде немесе еркін 

қойма аумағынан тыс жерде болса және кодекстің 287-бабы 6-тармағының 

1) тармақшасына, 296-бабы 5-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 

осындай тауарларды өзге кедендік рәсімге орналастыруға кедендік 

декларацияны бір мезгілде беру шартымен Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік аумағынан іс жүзінде кем түспесе. 

Кедендік декларацияны кері қайтарып алуға кеден органының 

рұқсатымен жол беріледі. Кеден органының рұқсаты не мұндай рұқсатты 

беруден бас тарту электрондық құжат немесе қағаз жеткізгіштегі құжат 

түрінде ресімделеді. Егер декларанттың өтінішін алғанға дейін кеден 

органы декларантты кедендік декларацияда мәлімделген тауарларға 

кедендік тексеріп қарауды жүргізу орны мен уақыты туралы хабардар 

етпесе, кедендік декларацияда мәлімделген тауарларға кедендік тексеріп 

қарауды жүргізу туралы шешім қабылдамаса, кедендік сараптама жүргізуді 

тағайындамаса және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 

заңнамасын және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден және 

(немесе) өзге де заңнамасын бұзушылықтарды әкімшілік немесе 
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қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатын, сақталуын бақылау кеден 

органдарына жүктелген. 

Тауарларды кедендік тексеріп қарауды, тауарларды кедендік 

тексеріп қарауды жүргізгеннен, кедендік сараптама нәтижелерін алғаннан 

кейін, егер оларды жүргізу нәтижелері бойынша сақталуын бақылау кеден 

органдарына жүктелген Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 

заңнамасын және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден және 

(немесе) өзге де заңнамасын бұзуға әкеп соғатын әкімшілік немесе 

қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғатын анықталмаса, кедендік 

декларация кері қайтарып алынуы мүмкін. 

Осы баптың 1, 2, 3, 5, 6 және 7-тармақтарының ережелері Кодекстің 

187-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда тауарларға арналған 

декларацияны кері қайтарып алу кезінде қолданылмайды.  

Кодекстің 187-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда 

тауарларға арналған декларация декларанттың электрондық құжат немесе 

қағаз жеткізгіштегі құжат түрінде берілген өтініші бойынша кері қайтарып 

алынады. 

Алдын ала кедендік декларациялау. Шетелдік тауарларға қатысты 

тауарларға арналған Декларация алдын ала декларациялау кезінде оларды 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелгенге дейін 

немесе егер мұндай тауарлар кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес 

тасымалданатын жағдайларда жөнелтуші кеден органы айқындаған 

жеткізу орнына тауарларды жеткізгенге дейін беріледі. 

Алдын ала кедендік декларациялау кезінде кедендік декларацияны 

беру кезінде өзінің сипаты бойынша декларантқа белгілі болмауы мүмкін 

мынадай мәліметтерді қоспағанда, кедендік декларацияда көрсетілуге 

жататын мәліметтер мәлімделуге тиіс: 

1) тауарлар тасымалданатын көлік түрі туралы мәліметтерден басқа, 

тауарлар тасымалданатын көлік құралдары туралы; 

2) кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын 

жекелеген құжаттар туралы; 

3) кедендік декларацияның түріне және (немесе) тауарлардың 

санатына және олар тасымалданатын көлік түріне байланысты комиссия 

айқындайтын өзге де мәліметтер. 

Осы баптың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында 

көрсетілген, алдын ала кедендік декларациялау кезінде мәлімделмеген не 

мәлімделген, бірақ нақтылануға жататын мәліметтер тауарлар 

шығарылғанға дейін Кодекстің 183-бабының 1-тармағына сәйкес 

өзгертілуі (толықтырылуы) тиіс. 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелгеннен 

кейін не жөнелтуші кеден органы айқындаған жеткізу орнына 

жеткізілгеннен кейін тауарлар кедендік транзиттің кедендік рәсіміне 

сәйкес тасымалданатын жағдайларда, оларға қатысты алдын ала кедендік 

декларациялау жүзеге асырылған тауарлар кедендік декларацияда 

көрсетілген кедендік бақылау аймағында орналастырылуға тиіс, ал су 
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кемелері өткізетін тауарлар кедендік декларацияда көрсетілген 

тауарлардың келу орнында болуға тиіс. 

Декларант кедендік декларацияны тіркеген кеден органын кедендік 

декларацияда көрсетілген кедендік бақылау аймағында тауарларды 

орналастыру туралы не су көлігімен өткізілетін тауарлардың келу орнында 

болуы туралы хабардар етуге, кеден органына кедендік декларацияда 

мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) жолымен мәлімделмеген не 

нақтыланған мәліметтерді ұсынуға немесе кеден органын мұндай 

өзгерістер (толықтырулар) енгізу қажеттілігінің жоқтығы туралы хабардар 

етуге міндетті. 

Егер оларға қатысты алдын ала кедендік декларациялау жүзеге 

асырылған тауарлар кедендік транзит кедендік рәсіміне сәйкес Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағы бойынша тасымалданған 

жағдайда, декларант кедендік декларацияны тіркеген кеден органына 

кедендік транзит кедендік рәсімінің қолданылуы аяқталғаннан кейін 

тауарларды кедендік бақылау аймағында орналастыру туралы хабарлайды. 

Оларға қатысты алдын ала кедендік декларациялау жүзеге 

асырылған тауарлар кедендік декларацияны тіркеген кеден органынан 

ерекшеленетін кеден органының қызмет өңірінде орналасқан кедендік 

бақылау аймағында орналасуы (болуы) мүмкін: 

1) Кодекстің 192-бабының 3-тармағына сәйкес келу орындарында 

тауарларды шығаруға байланысты кедендік операцияларды жасау 

ерекшеліктерін қолдану; 

2) уәкілетті орган айқындайтын өзге де жағдайларда жүзеге 

асырылады. 

Алдын ала кедендік декларациялау кезінде кедендік декларацияда 

мәлімделген мәліметтер өзгертілетін (толықтырылатын) кедендік құжатты 

кеден органы тіркеген күні қолданылатын тыйым салулар мен шектеулер, 

ішкі нарықты қорғау шаралары не кеден органының тауарларға арналған 

декларацияға өзгерістер (толықтырулар) енгізу қажеттілігінің жоқтығы 

туралы хабарламаны тіркеуі қолданылады. 

Егер кедендік декларация тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 

күнтізбелік отыз күн ішінде кеден органы тауарларды шығарудан бас 

тартады: 

1) тауарлар кедендік декларацияда көрсетілген кедендік бақылау 

аймағында орналастырылмаған; 

2) су кемелерімен тасымалданатын тауарларға қатысты кеден органы 

осы баптың 4-тармағына сәйкес кедендік декларацияда көрсетілген келу 

орнында оларды түсіруге рұқсат бермесе;; 

3) кедендік декларацияны тіркеген кеден органы тауарларды 

кедендік декларацияда көрсетілген кедендік бақылау аймағында 

орналастыру туралы хабардар етілмеген; 

4) кеден органына жетіспейтін мәліметтер кедендік декларацияда 

мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) жолымен ұсынылмаса не 
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кеден органына мұндай өзгерістер (толықтырулар) енгізу қажеттілігінің 

жоқтығы туралы хабарланбаса. 

Егер тауарларды шығару мерзімі ұзартылған не тауарларды 

шығарудан бас тартылған жағдайда, декларант Кодекстің 17-тарауына 

сәйкес тауарларды уақытша сақтауға орналастыруға байланысты кедендік 

операцияларды жасауға міндетті. 

Комиссия жеке пайдалануға арналған тауарларды, халықаралық 

тасымалдаудың көлік құралдарын, сондай-ақ кедендік транзиттің кедендік 

рәсімімен орналастырылатын тауарларды осы бапта реттелмеген бөлігінде 

алдын ала кедендік декларациялау кезінде кедендік операцияларды жасау 

тәртібін айқындауға құқылы. 

Толық емес кедендік декларациялау. Толық емес кедендік 

декларациялау Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан 

әкетілетін тауарларға қатысты жүзеге асырылады. 

Толық емес кедендік декларациялау кезінде Кодекстің 177-бабына 

сәйкес тауарларға арналған декларацияда көрсетілуге жататын мәліметтер 

көрсетілуі мүмкін мынадай мәліметтерді қоспағанда, хабардар етуге тиіс: 

1) тауарларды алушы туралы; 

2) тауарлардың межелі елі және (немесе) сататын ел туралы; 

3) декларацияланатын тауарларды тасымалдау үшін пайдаланылатын 

көлік құралдары туралы; 

4) тауарлардың қаптамасы туралы (Саны, түрі, таңбалануы және 

реттік нөмірлері). 

Кедендік декларациялау осы бапқа сәйкес жүзеге асырылған 

тауарларды шығарғаннан кейін декларант кеден органына жетіспейтін 

мәліметтерді тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерді 

өзгерту (толықтыру) жолымен тауарларды шығарған күннен бастап сегіз 

айдан кешіктірмей табыс етуге міндетті. 

Осы баптың ережелері уәкілетті орган бекіткен тізбеге сәйкес 

тауарлардың жекелеген санаттарына қатысты қолданылмайды. 

Мерзімдік кедендік декларациялау. Мерзімдік кедендік 

декларациялау мынадай шарттар жиынтық сақталған кезде жүзеге 

асырылады: 

1) тауарларға арналған декларация Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік шекарасы арқылы бір мәміле бойынша міндеттемелерді 

орындау есебіне жеткізу кезеңі ішінде екі немесе одан да көп партиямен 

өткізілетін барлық тауарларға қатысты, ал мәміле болмаған кезде – 

тауарларды иелену, пайдалану немесе билік ету құқығын растайтын бір 

құжат бойынша немесе қайта өңдеу өнімдерін кедендік декларациялау 

кезінде тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы бір құжат бойынша 

беріледі.; 

2) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы екі 

немесе одан да көп партиямен өткізілетін тауарлардың жеткізу кезеңі 

ішінде әрбір келесі партияда Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы 
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экономикалық қызметінің тауар номенклатурасына сәйкес он белгі 

деңгейінде бірдей коды (бірдей коды) болады.; 

3) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

жеткізу кезеңі ішінде екі немесе одан да көп партиямен өткізілетін барлық 

тауарлар: 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету 

кезінде-сол бір өткізу пункті арқылы өткізіледі және мұндай тауарларды 

кедендік декларациялау сол бір кеден органында жүргізіледі; 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу кезінде 

- мұндай тауарларды кедендік декларациялау бір кеден органында 

жүргізіледі. 

Тауар декларациясы мәлімделетін жеткізу кезеңі басталғанға дейін 

беріледі. Жеткізу кезеңі деп күнтізбелік отыз бір күннен аспайтын және ол 

ішінде жоспарланатын декларант мәлімдейтін кезең түсініледі: 

1) кеден органына Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағына әкелінетін тауарларды көрсету; 

2) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетілетін 

тауарларды тиеп-жөнелту (тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағынан тауарларды әкету мақсатында басқа көлік құралына 

қайта тиеумен (ауыстырып тиеумен) тауарларды халықаралық 

тасымалдауды жүзеге асыру кезінде тауарларды халықаралық 

тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушыға не бірінші 

тасымалдаушыға өткізу). 

Мерзімдік кедендік декларациялау кезінде Комиссия айқындайтын 

жағдайларды қоспағанда, тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағына әкелуге немесе тауарларға арналған декларацияда 

мәлімделген саннан асатын мөлшерде Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағынан әкетуге жол берілмейді. 

Мерзімдік кедендік декларациялау кезінде мәлімделген жеткізу 

кезеңі ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы 

арқылы өткізу жоспарланып отырған тауарлардың санын негізге ала 

отырып, Кодекстің 177-бабына сәйкес тауарларға арналған декларацияда 

көрсетілуге жататын мәліметтер мәлімделуге тиіс, тауарларға арналған 

декларацияны беру сәтінде өзінің сипаты бойынша декларантқа белгісіз 

болуы мүмкін мынадай мәліметтерді қоспағанда: 

1) тауарлар тасымалданатын көлік түрі туралы мәліметтерден басқа, 

тауарлар тасымалданатын көлік құралдары туралы; 

2) кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын 

жекелеген құжаттар туралы; 

3) тауарлардың санатына және олар тасымалданатын көлік түріне 

қарай Комиссия айқындайтын өзге де мәліметтер. 

Осы бапқа сәйкес кедендік декларациялау жүзеге асырылған 

тауарларды жеткізудің мәлімделген кезеңі аяқталғаннан кейін декларант 

кеден органына жетіспейтін мәліметтерді, сондай-ақ тауарларға арналған 

декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) арқылы 
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тауарлардың нақты саны туралы мәліметтерді мынадай мерзімдерде беруге 

міндетті: 

1) тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына 

әкелінген жеткізу кезеңі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап бір айдан 

кешіктірмей; 

2) тауарларға арналған декларацияда мәлімделген тауарлардың 

барлық партиясын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан 

іс жүзінде әкеткен күннен кейінгі күннен бастап бір айдан кешіктірмей. 

Тауарларға арналған декларацияда мәлімделген мәліметтерді өзгерту 

(толықтыру) әкелінген немесе әкетілген тауардың нақты саны ескеріле 

отырып жүзеге асырылады. 

Оларға қатысты мерзімдік кедендік декларациялау жүзеге асырылған 

және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетуге 

арналған тауарлар жеткізу кезеңі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап 

алты ай ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан іс 

жүзінде әкетілуі тиіс. 

Көрсетілген мерзімді декларанттың дәлелді өтініші бойынша 

тауарларды шығаруды жүргізген кеден органы ол өткен күннен бастап үш 

айдан аспайтын мерзімге ұзартады. 

Егер мерзімдік кедендік декларациялау кезінде тауарларға арналған 

декларацияда мәлімделген тауарлар мәлімделген кезең ішінде тауарларға 

арналған осындай декларацияны тіркеген кеден органына ұсынылмаған не 

осы баптың 6-тармағында белгіленген мерзім ішінде Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағынан іс жүзінде әкетілмеген 

жағдайда тауарларға арналған мұндай декларация осы Кодекстің 184-

бабының 8-тармағына сәйкес кері қайтарып алынуға тиіс.  

Декларант белгіленген мерзімдерде осы баптың 7-тармағына сәйкес 

декларацияны кері қайтарып алу бойынша әрекеттерді жүзеге асырмаған 

жағдайда кеден органы осы Кодекстің 192-бабының 5-тармағына сәйкес 

тауарларды шығарудың күшін жояды 

Кеден органы мерзімдік кедендік декларациялауды: 

      1) тауарларды болжамды өткізу мерзімдік кедендік декларациялау үшін 

осы бапта белгіленген талаптарға сай келмесе; 

      2) кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждары бойынша берешегі бар тұлғаларға; 

3) банкроттық туралы іс қозғалған тұлғаларға қолданудан бас 

тартады. 

Мерзімдік кедендік декларациялау кезінде кедендік баждар, 

салықтар жеткізу кезеңі басталғанға дейін берілген тауарларға арналған 

декларация бойынша тауарлар шығарылғанға дейін төленеді. 

Кеден органы барлық мәлімделген жеткізу кезеңі ішінде тауарлар 

партиясының әрбір жеткізілімінің өткізілуін нақты есепке алуды және 

бақылауды жүзеге асырады. 



 130 

Мерзімдік кедендік декларациялау кезінде мәлімделген тауарларға 

қатысты кедендік бақылауды жүргізу ерекшеліктерін уәкілетті орган 

бекітеді. 

 

§5. ЕЭА аумағына әкелінетін немесе ЕЭА, еркін қойма 

аумағынан әкетілетін Еуразиялық экономикалық одақ тауарларын 

мерзімдік кедендік декларациялау 

 

ЕЭА, еркін қойма аумағына әкелінетін немесе ЕЭА, еркін қойма 

аумағынан әкетілетін Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларын 

мерзімдік кедендік декларациялауға мынадай шарттар жиынтық сақталған 

кезде жол беріледі: 

1) тауарларға арналған декларация ЕЭА, еркін қойма аумағына 

әкелінетін немесе ЕЭА, еркін қойма аумағынан бір мәміле бойынша 

міндеттемелерді орындау есебіне жеткізу кезеңі ішінде екі немесе одан да 

көп партиямен әкетілетін Еуразиялық экономикалық одақтың барлық 

тауарларына қатысты, ал мәміле болмаған кезде – тауарларды иелену, 

пайдалану немесе билік ету құқығын растайтын бір құжат бойынша 

беріледі.; 

2) ЕЭА, еркін қойма аумағына әкелінетін немесе ЕЭА, еркін қойма 

аумағынан екі немесе одан да көп партиямен әкетілетін Еуразиялық 

экономикалық одақ тауарларының жеткізу ішінде әрбір келесі партияда 

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің 

тауар номенклатурасына сәйкес он белгі деңгейінде бірдей коды (бірдей 

коды) болады; 

3) Еуразиялық экономикалық одақтың барлық тауарлары бір ЕЭА, 

бір еркін қойма аумағына әкелінеді немесе бір ЕЭА, бір еркін қойма 

аумағынан әкетіледі; 

4) ЕЭА, еркін қойма аумағына әкелінетін немесе ЕЭА, еркін қойма 

аумағынан әкетілетін Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларын 

кедендік декларациялау бір кеден органында жүргізіледі. 

Тауар декларациясы мәлімделетін жеткізу кезеңі басталғанға дейін 

беріледі. Жеткізу кезеңі деп күнтізбелік отыз бір күннен аспайтын және ол 

ішінде жоспарланатын декларант мәлімдейтін кезең түсініледі: 

1) кеден органына Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағына әкелінетін тауарларды көрсету; 

2) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетілетін 

тауарларды тиеп-жөнелту (тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағынан тауарларды әкету мақсатында басқа көлік құралына 

қайта тиеумен (ауыстырып тиеумен) тауарларды халықаралық 

тасымалдауды жүзеге асыру кезінде тауарларды халықаралық 

тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушыға не бірінші 

тасымалдаушыға өткізу). 

Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларын мерзімдік кедендік 

декларациялау кезінде ЕЭА аумағына еркін қойма әкелуге немесе ЕЭА, 
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еркін қойма аумағынан тауарлар декларациясында мәлімделген саннан 

асатын мөлшерде әкетуге жол берілмейді. 

Мерзімдік кедендік декларациялау кезінде мәлімделген жеткізу 

кезеңі ішінде АЭА аумағына әкелу, еркін қойма немесе ЕЭА, еркін қойма 

аумағынан әкету жоспарланған тауарлардың санын негізге ала отырып, 

Кодекстің 177-бабына сәйкес тауарларға арналған декларацияда 

көрсетілуге жататын мәліметтер мәлімделуге тиіс, тауарларға арналған 

декларацияны беру сәтінде өзінің сипаты бойынша декларантқа белгісіз 

болуы мүмкін мынадай мәліметтерді қоспағанда: 

1) тауарлар тасымалданатын көлік түрі туралы мәліметтерден басқа, 

тауарлар тасымалданатын көлік құралдары туралы; 

2) кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын 

жекелеген құжаттар туралы. 

Осы бапқа сәйкес кедендік декларациялау жүзеге асырылған 

еуразиялық экономикалық одақтың тауарларын жеткізудің мәлімделген 

кезеңі аяқталғаннан кейін декларант кеден органына жетіспейтін 

мәліметтерді, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының 

нақты саны туралы мәліметтерді тауарларға арналған декларацияда 

мәлімделген мәліметтерді өзгерту (толықтыру) жолымен жеткізу кезеңі 

аяқталған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей 

беруге міндетті., еркін қойма. 

Осы бапқа сәйкес мерзімдік кедендік декларациялау кезінде берілген 

тауарларға арналған Декларация, егер мәлімделген жеткізу кезеңі 

аяқталғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде Еуразиялық экономикалық 

одақтың тауарлары мәлімделген кезең ішінде кері қайтарып алынса, 

кодекстің 184-бабының 5-тармағына сәйкес кері қайтарып алынуы тиіс: 

1) ЕЭА, еркін қойма аумағына әкелу кезінде-кеден органына 

ұсынылмаса; 

2) АЭА-ның, еркін қойманың аумағынан әкету кезінде-АЭА-ның, 

еркін қойманың аумағынан іс жүзінде әкетілмеген. 

Жүзеге асырылмаған жағдайда, декларант белгіленген мерзімдерде 

іс-қимыл жөніндегі пікіріне сәйкес декларацияны осы баптың 6-

тармағында кеден органы жояды тауарларды шығаруды бабының 5-

тармағына сәйкес Кодексінің 192. 

8. Кеден органы осы бапқа сәйкес мерзімдік кедендік 

декларациялауды қолданудан бас тартады: 

1) Еуразиялық экономикалық одақ тауарларының болжамды 

өткізілуі мерзімдік кедендік декларациялау үшін белгіленген талаптарға 

жауап бермесе; 

2) кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждары бойынша берешегі бар тұлғаларға; 

3) банкроттық туралы іс қозғалған адамдарға қолданылмайды. 

Кедендік баждарды, салықтарды төлеу бойынша міндетті орындау 

ЕЭА аумағына әкелінетін немесе ЕЭА, еркін қойма аумағынан әкетілетін 
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Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларын мерзімдік кедендік 

декларациялау кезінде Кодекстің 29, 30-тарауларына сәйкес жүргізіледі. 

Мерзімдік кедендік декларациялау кезінде жеткізу кезеңі басталғанға 

дейін берілген тауарларға арналған декларацияны кеден органы тіркеген 

күні қолданылатын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілері қолданылады. 

Кеден органы барлық мәлімделген жеткізу кезеңі ішінде тауарлар 

партиясының әрбір жеткізілімінің өткізілуін нақты есепке алуды және 

бақылауды жүзеге асырады. 

 

§6. Уақытша кедендік декларациялау  

 

Тауарларға уақытша декларация беру жолымен уақытша кедендік 

декларациялауға мынадай жағдайларда жол беріледі: 

1) тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

шекарасы арқылы құбыржол көлігімен өткізу; 

2) оларға қатысты Саны және (немесе) кедендік құны туралы нақты 

мәліметтер ұсынылуы мүмкін емес тауарларға қолданылады. 

Мәлімделген кедендік рәсімге сәйкес шығарылған тауарларды 

Қазақстан Республикасының аумағынан әкету кезінде кедендік 

операцияларды жасау немесе жөнелту орнынан, сондай – ақ Қазақстан 

Республикасының аумағына келу немесе әкелу орнынан жеткізу жүзеге 

асырылатын уақыт кезеңі күнтізбелік айдан (бұдан әрі осы бапта-жеткізу 

кезеңі) аспауға тиіс. Бұл ретте, Кодекстің 375-бабына сәйкес Қазақстан 

Республикасының аумағында немесе одан тысқары жерлерде орналасқан 

есептеу құралдарын орнату орындары құбыржол көлігімен өткізілетін 

тауарларды жөнелту және әкелу орындары болып табылады. 

Тауарлардың жекелеген санаттары үшін Кеден ісі саласындағы 

уәкілетті орган Индустрия және индустриялық-инновациялық даму 

саласындағы және мұнай мен газ саласындағы уәкілетті органдармен 

келісім бойынша жеткізу кезеңін белгілейді, ол күнтізбелік отыз бір 

күннен аспауға тиіс. 

Тауарларға уақытша декларацияны кеден органдары жеткізу 

басталғанға дейін кемінде күнтізбелік он бес күн бұрын қабылдайды. 

Тауарларды жеткізгеннен кейін декларант осы тармаққа сәйкес 

тауарларға толық декларация беруге міндетті. 

Тауарларға толық декларация беру тауарларға уақытша 

декларацияда мәлімделген тауарларды жеткізу кезеңі аяқталған күннен 

кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге 

асырылады. 

Осы баптың 2-тармағының екінші абзацына сәйкес айқындалатын 

тауарлардың жекелеген санаттары үшін декларанттың дәлелді өтініші 

бойынша осы тармақтың екінші абзацында көрсетілген тауарларға толық 

декларацияны (толық декларацияларды) беру мерзімін кеден органы 
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жеткізуді аяқтау үшін қажетті мерзімге, бірақ күнтізбелік тоқсан күннен 

аспайтын мерзімге ұзартады. 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан құбыржол 

көлігімен өткізілетін тауарлардың іс жүзінде әкетілуін немесе құбыржол 

көлігімен өткізілетін тауарлардың Еуразиялық экономикалық одақтың 

аумағына іс жүзінде әкелінуін растайтын құжат осындай тауарларды 

кедендік декларациялауды жүргізген кеден органының белгілері бар 

тауарларға арналған толық декларация болып табылады. 

Тауарларға арналған уақытша декларацияда тауарлардың болжамды 

саны, оның негізінде тауарларды өткізу жүзеге асырылатын сыртқы сауда 

шартында (келісімшартта) көзделген тауарлардың есептік бағасы негізінде 

айқындалған беру күніне олардың алдын ала кедендік құны туралы 

мәліметтерді мәлімдеуге жол беріледі. 

Егер Уақытша кедендік декларацияны беру сәтінде мұндай 

мәліметтер белгісіз болса, Уақытша кедендік декларациялау кезінде көлік 

құралдары туралы мәліметтер көрсетілмейді. 

Өткізілген тауарлардың саны тауарларға арналған уақытша 

декларацияда мәлімделген мөлшерден аспауы тиіс. 

Уақытша кедендік декларациялау кезінде Еуразиялық экономикалық 

одақтың және Қазақстан Республикасының заңнамасы, оның ішінде 

кедендік-тарифтік реттеу шаралары, кедендік әкету баждарының 

ставкалары, кедендік декларациялау үшін кедендік алымдар ставкалары, 

салықтар ставкалары, кедендік әкету баждарын төлеу бойынша 

жеңілдіктер, салықтарды төлеу бойынша жеңілдіктер, тыйым салулар мен 

шектеулер, ішкі нарықты қорғау шаралары, тауарларға уақытша 

декларацияны кеден органы тіркеген күні қолданылатын валюта бағамы 

қолданылады. 

Егер Уақытша кедендік декларацияны беру сәтінде нақты сатып 

алушы (алушы) анықталмаса, онда декларант нақты сатып алушылардың 

(алушылардың) саны бойынша бірнеше толық кедендік декларацияны 

кейіннен ұсына отырып, бір сыртқы сауда шарты (келісімшарты) 

шеңберінде тауарларды жеткізуге бір Уақытша кедендік декларацияны 

береді. 

Кедендік баждар, салықтар Уақытша кедендік декларацияны берген 

кезде кеден органдары тауарларды шығарғанға дейін төленеді. Егер 

төленуге жататын кедендік баждардың, салықтардың сомасы осы баптың 

4-тармағында көрсетілген мәліметтерді нақтылау нәтижесінде ұлғайтылса, 

қосымша ақы тауарларға толық декларация берген кезде, оларды кеден 

органдары шығарғанға дейін жүзеге асырылады. Аталған жағдайда өсім 

есептелмейді. Кедендік баждардың,кедендік алымдардың, салықтардың 

артық немесе қате төленген сомаларын қайтару Кодекстің 11-тарауына 

сәйкес жүзеге асырылады. 

Егер осы баптың 3-тармағының екінші немесе үшінші абзацында 

көрсетілген мерзімдер аяқталғаннан кейін тауарлар Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілмейтін болса, 
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онда мұндай тауарлар мәлімделген тауарларға уақытша декларация 

Кодекстің 184-бабында айқындалған тәртіппен кері қайтарып алуға 

жатады. 

 

§7. Жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде 

жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін 

тауарды кедендік декларациялау ерекшеліктері 

 

Белгіленген кезең ішінде жекелеген құрамдас бөліктер түрінде 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін 

жиналмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде жиынтықталмаған 

немесе жасалып бітпеген түрдегі тауар жиынтықты немесе аяқталған 

түрдегі тауардың кодына сәйкес келетін сыртқы экономикалық қызметтің 

тауар номенклатурасына сәйкес кодын көрсете отырып, осындай тауардың 

құрауыштарына қатысты тауарларға бірнеше декларация беру жолымен 

декларациялануы мүмкін. 

Тауардың құрамдас бөлігі деп Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік шекарасы арқылы Кодекстің 41-бабының 3-тармағына сәйкес 

қабылданатын жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде 

жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде өткізілетін тауарларды 

сыныптау туралы шешімде осындай бөлік ретінде көрсетілген жиынтық 

немесе аяқталған түрдегі тауардың құрамдас бөлігі түсініледі (бұдан әрі 

осы бапта-Тауарларды сыныптау туралы шешім). 

Осы бапта белгіленген тауарларды кедендік декларациялаудың 

ерекшеліктері тауарларды ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік 

рәсімімен, экспорттың кедендік рәсімімен, кеден қоймасының кедендік 

рәсімімен, еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен, еркін қойманың 

кедендік рәсімімен, кері экспорттың кедендік рәсімімен және кері 

импорттың кедендік рәсімімен орналастыру кезінде қолданылады. 

Осы бапта белгіленген тауарларды кедендік декларациялаудың 

ерекшеліктері бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде 

қолданылады: 

1) тауарларға қатысты тауарларды сыныптау туралы шешім берілді; 

2) Тауарларды сыныптау туралы шешім берілген тұлға тауар 

құрауыштарының декларанты болып табылады; 

3) тауардың барлық компоненттерін кедендік декларациялау бір 

кеден органына жүзеге асырылады; 

4) тауардың компоненттері Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағына бір алушының атына әкелінеді немесе осындай 

аумақтан бір жөнелтушіден әкетіледі. 

5) тауардың компоненттері Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік аумағына әкелінеді немесе бір мәміле шеңберінде Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетіледі. 
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Тауарлардың бірінші құрауышына қатысты тауарларға арналған 

декларацияны бергенге дейін Тауарларды сыныптау туралы шешімді 

алғаннан кейін декларант кеден органына уәкілетті орган бекітетін нысан 

бойынша және тәртіппен тауар құрауыштарының жоспарланып отырған 

жеткізілгені туралы хабарлама береді. 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына шетелдік 

тауарларды әкелу кезінде тауардың компоненттерін кедендік 

декларациялау Кодекстің 185-бабында айқындалған ерекшеліктерімен 

жүзеге асырылуы мүмкін. 

Осы бапқа сәйкес тауар құрауыштарын кедендік декларациялау 

кезінде кедендік-тарифтік реттеу шаралары, кедендік әкету баждарының 

ставкалары, салықтар ставкалары, кедендік әкету баждарын, салықтарды 

төлеу бойынша жеңілдіктер, тыйым салулар мен шектеулер, жиынтық 

немесе аяқталған түрдегі тауарға қатысты белгіленген және кеден органы 

тауар құрауыштарына қатысты тауарларға арналған декларацияны тіркеген 

күні қолданылатын ішкі нарықты қорғау шаралары қолданылады. 

Тауардың соңғы құрауышына қатысты жиынтық немесе аяқталған 

түрдегі тауарларға арналған Декларация, көрсетілген мерзімді ұзарту 

жағдайларын қоспағанда, осындай тауардың бірінші құрауышына қатысты 

тауарларға арналған декларация тіркелген күннен бастап екі жылдан 

аспайтын мерзімде берілуге тиіс. 

Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген мерзімді кеден 

органы декларанттың жазбаша өтініші бойынша тауардың барлық 

компоненттерін толық жеткізу үшін қажетті, бірақ бір жылдан аспайтын 

мерзімге ұзартуы мүмкін (бұдан әрі осы бапта – мерзімді ұзарту туралы 

өтініш). Аталған өтінішті декларант осы тармақтың бірінші абзацында 

көзделген мерзім өткенге дейін береді. 

Мерзімді ұзарту туралы өтінішке мұндай ұзартудың қажеттілігін 

растайтын құжаттар, сондай-ақ сыныптау туралы шешімді берген уәкілетті 

органның осындай шешімнің қолданылу мерзімін ұзартуы туралы 

мәліметтер қоса берілуге тиіс. 

Кеден органының мерзімді ұзарту туралы өтінішті қарау мерзімі 

көрсетілген өтінішті кеден органына тіркеген күннен бастап есептелетін он 

жұмыс күнінен аспауға тиіс. 

Егер тауардың соңғы құрауышына қатысты тауарларға арналған 

декларацияны берудің осы баптың 7-тармағына сәйкес белгіленген мерзімі 

бұзылған және (немесе) егер осындай мерзім өткенге дейін Тауарларды 

сыныптау туралы шешім қолданысын тоқтатқан не кері қайтарып алынған 

жағдайда, мұндай шешімнің қолданылуы тоқтатылғанға не кері қайтарып 

алынғанға дейін шығарылған тауардың құрауыштарына қатысты 

тауарларға арналған декларациялардағы мәліметтерге тиісті өзгерістер 

(толықтырулар) енгізіледі.), сыртқы экономикалық қызметтің тауар 

номенклатурасына сәйкес тауар құрамдастарының кодтарымен 

жиынтықты немесе аяқталған түрдегі тауар кодын ауыстыруға 

байланысты. 
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Тауардың құрауыштарына қатысты тауарларға арналған 

декларациядағы мәліметтерге өзгерістерді (толықтыруларды) декларант 

осы Кодекстің 183-бабына сәйкес белгіленген тәртіппен осы баптың 7-

тармағына сәйкес белгіленген мерзім өткен немесе егер тауарларды 

сыныптау туралы шешімнің қолданылуы тоқтатылған немесе осындай 

шешім осы баптың 7-тармағына сәйкес белгіленген мерзім өткеннен басқа 

өзге негіздер бойынша кері қайтарып алынған болса, декларантқа 

тауарларды сыныптау туралы шешімнің қолданылуы тоқтатылатыны не 

кері қайтарып алынатыны туралы хабардар етілген күннен бастап 

күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде енгізеді. 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

өткізілетін жиналмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде 

жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрдегі тауарларға кедендік 

тазартуды жүргізу тәртібін және кедендік бақылауды жүргізу 

ерекшеліктерін уәкілетті орган бекітеді. 

Кеден органы лауазымды адамының кедендік декларацияны 

толтыруы. Тауарларды кедендік декларациялау мақсаттары үшін тұлғаның 

таңдауы бойынша осы бапқа сәйкес кеден органы лауазымды тұлғасының 

транзиттік декларацияны, жолаушылардың кедендік декларациясын 

немесе көлік құралына арналған декларацияны толтыруға жол беріледі. 

Кеден органы лауазымды адамының көрсетілген кедендік 

декларацияларды толтыру тәртібін, сондай-ақ осындай толтыруға 

байланысты кедендік операцияларды жасау ерекшеліктерін уәкілетті орган 

бекітеді. 

Тауарлардың кедендік құнын декларациялау. 

Тауарлардың кедендік құнын тауарларды кедендік декларациялау 

кезінде декларант (кеден өкілі) кеден органына айқындайды және 

мәлімдейді. 

Тауарлардың кедендік құны туралы мәліметтер тауарларға арналған 

декларацияда және кедендік құн декларациясында (бұдан әрі - КҚД) 

мәлімденеді және кедендік мақсаттар үшін қажетті мәліметтер болып 

табылады. КҚД тауарларға арналған декларацияның ажырамас бөлігі 

болып табылады. 

 

§8. Тауарларды декларациялау кезінде «Астана 1» ақпараттық 

жүйесін пайдалану 

 

Алдыңғы қатарлы халықаралық стандарттар негізінде «АСИКУДА» 

ақпараттық жүйесінің (АЖ) бағдарламалық қамтамасыз ету 

платформасында Қазақстанның жағдайын ескере отырып бейімделген 

электрондық кедендік декларациялау енгізілді. 

Жоба 2015 жылдың қыркүйегінде ҚР ҚМ МКК мен БҰҰ Сауда және 

даму конференциясы (ЮНКТАД) арасында қол қойылған шартқа сәйкес 

жүзеге асырылды. Жобаның міндеттері: ДСҰ нормаларына, халықаралық 

стандарттарға және озық тәжірибеге сәйкес кеден саясаты мен рәсімдерін 
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оңтайландыру, электрондық декларациялау жүйесін енгізу, экспорт пен 

импорт үшін құжаттар санын және оларды өңдеу уақытын қысқартуға 

ықпал ету, тәуекелдерді басқарудың озық әдістемелерін және пост-аудитті 

енгізу болып табылады. 

«АСТАНА-1» ақпараттық жүйесі қолданыстағы 5 кеден жүйесін 

біріктіреді және уәкілетті органдардың жүйелерімен интеграцияланады, 

бұл тауарларға декларацияны қағаз түрінде ұсынусыз электронды түрде 

беруге мүмкіндік береді. Тауарларға арналған декларацияны электрондық 

түрде беру онда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды 

ұсынумен сүйемелденбейді. Бұл ретте тәуекелдерді басқару жүйесін 

қолдана отырып тексерілгеннен кейін тауарлардың елеулі үлесі және 

тәуекелдер анықталмаған жағдайда, лауазымды тұлғаның қатысуынсыз 

автоматты түрде шығарылатын болады. Сонымен қатар, электрондық 

декларациялауға көшу кедендік құнды Кедендік бақылау акцентін және 

Тауарларды сыныптау бойынша тауарларды шығарғаннан кейінгі кезеңге 

көшіруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде тауарларды 

шығару мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді. 

2017 жылғы 1 қазаннан бастап «Астана-1» АЖ «кедендік транзит» 

кіші жүйесі енгізілді, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап «тауарлар 

экспортының» кедендік рәсіміне сәйкес «кедендік декларациялау» кіші 

жүйесі енгізілді, ал 2018 жылғы 1 сәуірден бастап барлық қалған кедендік 

рәсімдер бойынша кіші жүйелер енгізілді. 

Процестің барлық қатысушылары үшін бірыңғай ақпараттық жүйе: 

- 100% электрондық декларациялауды және қағаз тасығыштардан бас 

тартуды қамтамасыз етеді; 

- тауарларды кедендік тазарту процесін автоматты түрде беруді және 

автоматтандырылған бақылауды жүргізуге, алдын ала ақпаратты берген 

сәттен бастап кеңседен шықпай және тауарлардың УСҚ-дан нақты 

кеткенге дейін декларациялар мен басқа да кедендік құжаттардың 

мәртебесін қадағалауға мүмкіндік береді; 

- тауарларға декларацияларды автоматты түрде шығаруды 

қамтамасыз етеді (ТД); 

- тауарларды әкелу сәтінен бастап соңғы сатуға дейін қадағалайды; 

- тыйым салулар мен шектеулердің бар-жоғы туралы және кедендік 

тазарту кезеңінде қосымша құжаттаманы ұсыну қажеттілігі туралы ЭҚЖЖ 

хабардар етуге мүмкіндік береді; 

- кедендік құжатты қалыптастыру кезеңінде және оны кеден қызметі 

органына бергенге дейін форматтық-логистикалық бақылау жүргізуге 

мүмкіндік береді; 

- деректерді өңдеуді қысқартуға, Бизнестің уақытша және қаржылық 

шығындарын азайтуға, ақпараттық жүйелердің санын қысқарту есебінен 

деректердің жоғалуын болдырмауға мүмкіндік береді; 

- ЭҚЖЖ мен қызметкерлер арасындағы нақты байланыстарды азайту 

есебінен сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендетеді; 
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- барлық бизнес-процеске ТБЖ қолдану (тауар туралы ПИ берілген 

сәттен бастап және тауарды жеткізу мен декларация беруді қоса алғанда, 

мәлімделген кедендік рәсімде шығарылғанға дейін)); 

- ЕАЭО-ға мүше елдердің және басқа да елдердің кеден 

қызметтерімен деректермен алмасуды жүзеге асыру; 

- кеден және салық төлемдері үшін бірыңғай жеке шот жүргізу; 

- тауарларды шығарғаннан кейін бақылауды қамтамасыз ету; 

- басқа мемлекеттік органдармен деректер алмасуды жүргізу; 

- кеден қызметкерлерімен ІСБ-ның тікелей байланысының болмауы; 

- тәуекелдер болмаған кезде тауарларды кедендік тазарту уақытын 1 

минутқа дейін елеулі төмендету (жасыл дәліз); 

- тауарларды декларациялау кезінде ЭҚЖЖ қаржы шығындарын 

қысқарту; 

- Астана -1 АЖ Е-терезе құру үшін негіз болып табылады. 

АЖ-ны салық және дербес шоттармен интеграциялау: 

- ІСБ-ны автоматты тіркеуді жүзеге асыру; 

- кедендік және салықтық түсімдер үшін бүкіл Қазақстан бойынша 

бірыңғай жеке шот жүргізу; 

- төлемдерді автоматты түрде есептеу және түсімдерді автоматты 

түрде тарату. 

Электрондық декларациялауды енгізумен Кедендік бақылау 

тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде жүзеге асырылады, бұл 

тауарларға қатысты шешім қабылдауға адами фактордың әсерін азайтуға 

мүмкіндік берді. 

Осы мақсатта бағдарламада тауарлар өтудің төрт дәлізі 

қарастырылған: 

1. Жасыл дәлізге тәуекелдер анықталмаған декларациялар жіберіледі. 

Мұндай декларациялар лауазымды тұлғаның қатысуынсыз Жүйемен 

автоматты түрде шығарылады. 

Төмен тәуекел деңгейіндегі ЭҚЖ берген ТД автоматты түрде жасыл 

дәліз арқылы шығарылады (тыйым салумен және шектеулермен 

байланысты тәуекелдерді қоспағанда). 

Жүйе автоматты түрде шығарылған декларациялар үлесі 69% - ды 

құрайды (тамыз айында 75%). 

2. Көк дәлізге тауарлар шығарылғаннан кейін кедендік бақылау 

жүргізу үшін декларациялар жіберіледі. Декларацияны көк дәлізге 

жіберген кезде тауарларды автоматты түрде шығару көзделген. 

Тауарды шығарғаннан кейін құжаттық бақылау жүргізу үшін 

іріктелген декларациялардың үлесі шамамен 5% (тамызда 6%) құрайды. 

3. Сары дәлізге тауарды кедендік тазарту кезеңінде құжаттар мен 

мәліметтерді тексеру (Құжаттамалық бақылау) үшін декларация 

жіберіледі. 

Сары дәлізге тәуекелдің орташа деңгейіндегі ЭҚЖЖ берілген ТД 

жіберіледі. 
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Құжаттық бақылау жүргізу үшін іріктелген декларациялардың үлесі 

шамамен 22% құрайды (тамыз айында 15%). 

4. Қызыл дәлізге тауарды кедендік тазарту кезеңінде физикалық 

бақылау (кедендік тексеру, кедендік тексеру, тауарлардың кедендік 

сараптамасы) жүргізу үшін декларация жіберіледі. 

Қызыл дәлізге тәуекелдің орташа (сирек) және жоғары (әрқашан) 

деңгейіндегі ЭҚЖЖ берілген ТД жіберіледі. 
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6-бөлім. ЕАЭО кедендік-тарифтік реттеу. Кедендік сараптама 

 

§1. Кедендік тексеру жүргізу туралы жалпы ережелер 

 

 

Кедендік тексеру – тұлғалардың Еуразиялық экономикалық одақтың 

және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасын сақтауын 

тексеру мақсатында «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу 

туралы» Кодексте (бұдан әрі-Кодекс) белгіленген өзге де Кедендік бақылау 

нысандарын және Кодексте көзделген кедендік бақылауды жүргізуді 

қамтамасыз ететін шараларды қолдана отырып, тауарларды шығарғаннан 

кейін кеден органы жүргізетін Кедендік бақылау нысаны. 

Кедендік тексеру кедендік декларацияда мәлімделген және (немесе) 

кеден органдарына ұсынылған құжаттарда қамтылған мәліметтерді және 

(немесе) кеден органына ұсынылған немесе Қазақстан Республикасының 

кеден және өзге де заңнамасына сәйкес ол алған өзге де мәліметтерді 

бухгалтерлік есеп пен есептілік құжаттарымен және (немесе) деректерімен, 

шоттармен және Қазақстан Республикасының кеден және өзге де 

заңнамасында белгіленген тәртіппен алынған өзге де ақпаратпен 

салыстырудан тұрады. 

Кедендік тексеру Кодекстің 393-бабының 8-тармағына сәйкес 

кедендік бақылауды жүргізу кезінде, сондай-ақ Кодекстің 484-бабының 4-

тармағында және 528-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларда 

қолданылуы мүмкін. 

Кедендік тексеруді кеден органы Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес құрылған, тіркелген және (немесе) Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрақты тұратын тексерілетін тұлғаларға 

қатысты жүргізеді. 

Тексерілетін адамдар деп мынадай адамдар түсініледі: 

1) декларант; 

2) Тасымалдаушы; 

3) тауарларды уақытша сақтау қоймасы болып табылмайтын 

орындарда уақытша сақтауды жүзеге асыратын тұлға; 

4) кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлға; 

5) тауарлар шығарылғаннан кейін оларға қатысты өкілеттіктері бар 

тұлға; 

6) уәкілетті экономикалық оператор; 

7) кедендік рәсіммен орналастырылған тауарлармен мәмілелерге 

тікелей немесе жанама қатысқан тұлға; 

8) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын, Қазақстан 

Республикасының кеден және өзге де заңнамасын бұза отырып, оның 

иелігінде және (немесе) пайдалануында тауарлар, оның ішінде Еуразиялық 

экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы заңсыз өткізілген 

тауарлар бар (бар) екендігі туралы куәландыратын, оған қатысты ақпарат 

бар тұлға. 
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Кедендік тексеру жүргізу кезінде кеден органдары: 

1) тауарларды кедендік рәсіммен орналастыру фактісі; 

2) кедендік декларацияда мәлімделген және (немесе) кедендік 

декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттардағы 

мәліметтердің дұрыстығы; 

3) шартты түрде шығарылған тауарларды пайдалану және (немесе) 

оларға билік ету жөніндегі шектеулерді сақтау; 

4) Кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың 

Кеден ісі саласындағы қызметтің әрбір түрі үшін Кодексте көзделген 

міндеттерді орындауы; 

5) уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізуге үміткер 

заңды тұлғаның осындай тізілімге енгізу шарттарын сақтауы, сондай-ақ 

уәкілетті экономикалық оператордың уәкілетті экономикалық операторлар 

тізіліміне енгізу шарттарын сақтауы және осы Кодексте көзделген өзге де 

міндеттерді орындауы; 

6) осы Кодексте көзделген кедендік рәсімдерге сәйкес тауарларды 

пайдалану шарттарын сақтау; 

7) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасында, 

Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңнамасында белгіленген 

өзге де талаптарды сақтау. 

Кедендік тексеру камералдық немесе көшпелі болуы мүмкін. 

Арнайы білім мен дағдыларды талап ететін мәселелерді зерттеу және 

консультациялар алу үшін кеден органдары кедендік тексеруге Қазақстан 

Республикасының басқа да бақылаушы мемлекеттік органдарының 

лауазымды адамдарын тартуы мүмкін. 

Кедендік тексеруге қатысушы болып табылатын кеден органының 

лауазымды адамы қойған жазбаша мәселелер бойынша кедендік тексеруге 

тартылған лауазымды тұлға кедендік тексеру барысында пайдаланылатын 

қорытынды жасайды. Мұндай қорытындылардың көшірмелері кедендік 

тексеру актісіне қоса беріледі. 

Кедендік тексеру жүргізу барысында әкімшілік немесе қылмыстық 

құқық бұзушылық белгілері анықталған кезде кеден органдары Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылдайды. 

Кедендік тексеру нәтижелері мен кедендік тексеру нәтижелері 

бойынша шешімдер қабылдау тәртібі осы тарауда айқындалады. 

 

§2. Камералдық кедендік тексеру 

 

Камералдық кедендік тексеру кедендік операцияларды жасау кезінде 

тексерілетін тұлға табыс еткен кедендік декларацияларда және (немесе) 

коммерциялық, көліктік (тасымалдау) және өзге де құжаттарда қамтылған 

мәліметтерді, сондай-ақ кеден органдарында бар және тексерілетін тұлғаға 

қатысты басқа да құжаттар мен мәліметтерді, оның ішінде тәуекелдерді 

басқару жүйесін қолдану нәтижелері бойынша зерделеу және талдау 

жолымен жүргізіледі. 
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Камералдық кедендік тексеруді кеден органдары кеден органының 

орналасқан жері бойынша айқындауға, сондай-ақ ресімделген шешім 

(нұсқама) туралы кеден органының камералдық кедендік тексеру жүргізу. 

Камералдық кедендік тексеру кеден органы басшысының, кеден 

органы басшысы орынбасарының рұқсатымен тағайындалады. 

Кеден органы басшысы, кеден органы басшысының орынбасары 

шешімінің күні камералдық кедендік тексеруді жүргізуді бастау күні 

болып саналады. Камералдық кедендік тексеруді жүргізу мерзімі алты 

айдан аспауға тиіс. Камералдық кедендік тексерулерді тағайындау үшін 

болатын негіздемелер: 

1) Қазақстан Республикасының кеден және өзге де мемлекеттік 

органдарының ақпараттық ресурстарындағы ақпаратты талдау нәтижесінде 

алынған және Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын, 

Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңнамасын ықтимал бұзу 

туралы куәландыратын деректер; 

2) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын, Қазақстан 

Республикасының кеден және өзге де заңнамасын ықтимал бұзу туралы 

куәландыратын ақпарат; 

3) Еуразиялық экономикалық одақтың мүшесі болып табылмайтын 

мемлекеттің құзыретті органының тауарларды Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты мәмілелер 

жасаған тұлғаға шетелдік тұлғамен тексеру жүргізу туралы өтініші (сұрау 

салуы); 

4) шет мемлекеттердің салық, кеден және құқық қорғау 

органдарымен ақпарат алмасу нәтижесінде алынған мәліметтерді тексеру; 

5) Жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттік органдардың 

Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын, Қазақстан 

Республикасының кеден және өзге де заңнамасын ықтимал бұзу туралы 

куәландыратын өтініштері; 

6) камералдық кедендік тексеру жүргізу туралы тұлғаның 

бастамашылық өтініші; 

7) салықтық бақылауды, кедендік бақылауды жүргізудің өзге де 

нысандарда және (немесе) кедендік бақылауды жүргізуді қамтамасыз 

ететін, Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының ықтимал 

бұзылуы туралы куәландыратын шараларды қолданудың нәтижелері; 

8) бұрын жіберілген кеден органдарының сұрау салулары бойынша 

алдыңғы кедендік тексеру барысында түспеген жауап алу жағдайлары; 

9) тексерілетін тұлғаны қайта ұйымдастыру және (немесе) 

тексерілетін тұлғаның банкроттыққа (таратуға) арналған құжаттарды беруі. 

Камералдық кедендік тексерулер оларды жүргізу кезеңділігі 

шектеусіз. 

Камералдық кедендік тексеру жүргізу барысында кеден органы 

тексерілетін тұлғаға кедендік декларацияда мәлімделген құжаттарды 

ұсыну жөніндегі талапты жібереді. 
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Кедендік декларацияда мәлімделген құжаттарды ұсыну мерзімі талап 

тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күнінен 

аспауға тиіс. Қажет болған жағдайда құжаттарды ұсыну мерзімін кеден 

органы тексерілетін тұлғаның дәлелді сұрау салуы бойынша бес жұмыс 

күніне дейін ұзартуы мүмкін. 

Тексерілетін тұлға камералдық кедендік тексеру кезінде кеден 

органының жазбаша талабымен белгіленген мерзімдерде кедендік 

декларацияда мәлімделген құжаттарды ұсынбаған жағдайда, мұндай 

құжаттардың негізінде кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтер 

анық емес мәлімделген болып есептеледі. 

Кедендік декларацияда мәлімделген мәліметтерді растайтын 

құжаттар болмаған кезде, кедендік баждардың, салықтардың сомасын 

кеден органы кедендік баждар, салықтар ставкаларының ең үлкен 

шамасын, сондай-ақ кеден органында бар мәліметтер негізінде 

айқындалуы мүмкін тауарлардың санын және (немесе) құнын негізге ала 

отырып айқындайды. 

Кеден органдары камералдық кедендік тексеру нәтижелері бойынша 

кедендік декларацияда бұзушылықтарды анықтаған жағдайда, тексерілетін 

тұлғаға оларды дербес жою құқығы беріледі. 

Бұзушылықтарды жою туралы хабарламада қамтылған талаптарды, 

оның ішінде тексерілетін тұлғаның кедендік декларацияға мәліметтерді, 

оның ішінде хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіскен 

жағдайда кедендік төлемдер мен салықтар бойынша берешек сомаларын 

өтеуді растайтын құжаттардың және (немесе) мәліметтердің көшірмелерін 

қоса бере отырып, қажет болған кезде тауарлардың кедендік құны 

бойынша мәліметтерді ұсыну жолымен орындау камералдық кедендік 

тексеру нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды дербес жою 

деп танылады. 

Камералдық кедендік тексеру нәтижелері бойынша бұзушылықтарды 

жою туралы хабарламаны орындау мерзімі тексерілетін тұлғаға осындай 

хабарлама табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап отыз жұмыс күнінен 

аспайды. 

Камералдық кедендік тексеру нәтижелері бойынша бұзушылықтарды 

жою туралы хабарламаның нысанын уәкілетті орган бекітеді. 

Хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, 

тексерілетін тұлға мұндай хабарламаға Кодекстің 55-тарауында 

белгіленген тәртіппен шағымдана алады. 

Камералдық кедендік тексеру нәтижелері бойынша камералдық 

кедендік тексеру актісі жасалады, ол камералдық кедендік тексеруді аяқтау 

нысаны болып табылады. Еуразиялық экономикалық одақтың және 

(немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасын бұзушылықтар 

анықталған жағдайда бұзушылықтарды жою туралы хабарлама 

шығарылады. 

Камералдық кедендік тексеру актісінің нысанын уәкілетті орган 

бекітеді. Камералдық кедендік тексеру аяқталған күн болып екі данада 
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ресімделетін және кедендік тексеру жүргізген лауазымды адамдар қол 

қоятын камералдық кедендік тексеру актісі жасалған күн есептеледі. 

Камералдық кедендік тексеру актісінің бірінші данасы камералдық 

кедендік тексеру материалдарына қоса тігіледі, актінің екінші данасы 

камералдық кедендік тексеру аяқталған күннен бастап күнтізбелік бес 

күннен кешіктірілмей тексерілетін тұлғаға қолын қойғызып жеке беріледі 

немесе алғаны туралы хабарламамен тапсырысты почта жөнелтілімімен 

жіберіледі. 

Камералдық кедендік тексеру актісіне кеден органының лауазымды 

адамы жүргізген құжаттардың көшірмелері, есеп айырысулар және 

кедендік тексеру барысында алынған басқа да материалдар қоса беріледі.  

Камералдық кедендік тексеру актісі нөмірленуі, тігілуі және кеден 

органының мөрімен бекітілуі тиіс камералдық кедендік тексеру актілерін 

тіркеудің арнайы журналында тіркеледі. 

Бұзушылықтарды жою туралы хабарлама камералдық кедендік 

тексеру актісімен бір мезгілде тексерілетін тұлғаға жіберіледі және 

(немесе) тапсырылады. Бұзушылықтарды жою туралы хабарлама, егер осы 

бапта өзгеше белгіленбесе, тексерілетін адамға қол қойғызып немесе 

жөнелту мен алу фактісін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс. 

Бұл ретте төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген 

хабарлама мынадай жағдайларда төлеушіге тапсырылған болып 

есептеледі: 

1) хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы – Төлеуші почта 

немесе өзге де байланыс ұйымының хабарламасында белгі қойған күннен 

бастап; 

2) электрондық тәсілмен – хабарлама веб-қосымшаға жеткізілген 

күннен бастап. 

Көрсетілген тәсіл төлеушіге қолданылады: 

- уәкілетті орган бекіткен тәртіппен кеден органының ақпараттық 

жүйесін пайдаланушы ретінде тіркелген; 

- Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген 

тәртіппен электрондық салық төлеуші ретінде тіркелген салық төлеуші. 

Почта немесе өзге де байланыс ұйымы осы баптың 9 және 10-

тармақтарында көрсетілген құжаттарды тексерілетін тұлғаның тексерілетін 

тұлғаның тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жері бойынша 

болмауы себебінен қайтарған жағдайда, кеден органы мұндай құжаттар 

қайтарылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде екі куәгердің 

қатысуымен мұндай тұлғаның орналасқан жері бойынша тексеру 

жүргізеді. 

Тексеру актісінде мынадай мәліметтер көрсетіледі: 

- жасалған орны, күні және уақыты; 

- актіні жасаған кеден органы лауазымды адамының лауазымы, тегі, 

аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта 

көрсетілсе); 

- кеден органының атауы; 
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- тартылған куәгерлердің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке 

басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), жеке басын куәландыратын 

құжаттың атауы және нөмірі, тұрғылықты мекенжайы; 

- тексерілетін тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке 

басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және (немесе) атауы, оның 

сәйкестендіру нөмірі; 

- тексеру нәтижелері туралы ақпарат.  

Куәгерлер ретінде кеден органы лауазымды адамының және 

тексерілетін тұлғаның іс-әрекетінің нәтижесіне мүдделі емес, саны кемінде 

екі адамнан тұратын кез келген кәмелетке толған әрекетке қабілетті 

азаматтар шақырылуы мүмкін. Мемлекеттік органдардың лауазымды 

адамдары мен қызметкерлерінің, тексерілетін тұлғаның 

құрылтайшыларының куәгерлер ретінде қатысуына жол берілмейді. 

Тексеру нәтижесінде тексерілетін тұлғаның тіркеу деректерінде 

көрсетілген орналасқан жері бойынша нақты жоқ екені анықталған 

жағдайда, тексеру актісін жасау күні осы бапта көрсетілген құжаттарды 

тапсыру күні болып табылады. 

Кедендік тексеруді жүзеге асыратын кеден органынан өзгеше кеден 

органы шығарған тексерілетін тұлғаның кедендік декларацияларына 

қатысты камералдық кедендік тексеру жүргізу кезінде камералдық 

кедендік тексеру актісінің және бұзушылықтарды жою туралы 

хабарламаның көшірмелері тауарларды шығару жүргізілген кеден 

органына бұзушылықтарды жою туралы хабарлама шығарылған күннен 

бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей жіберілуге тиіс. 

Камералдық кедендік тексеру жүргізу нәтижелері бойынша, оның 

ішінде кеден органының талабы бойынша белгіленген мерзімде құжаттар 

және (немесе) мәліметтер ұсынылмаған кезде кеден органы көшпелі 

кедендік тексеруді тағайындауға құқылы. 

 

§3. Көшпелі кедендік тексеру 

 

Көшпелі кедендік тексеруді кеден органы заңды тұлғаның 

орналасқан жеріне (орнына), дара кәсіпкердің қызметін жүзеге асыру 

орнына (орнына) және (немесе) осындай тұлғалардың қызметін іс жүзінде 

жүзеге асыру орнына (орнына) (бұдан әрі осы тарауда – тексерілетін 

тұлғаның объектілері) барып жүргізеді. 

Көшпелі кедендік тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:: 

1) жоспардан тыс көшпелі кедендік тексеру; 

2) жоспардан тыс қарсы көшпелі кедендік тексеру. 

Көшпелі кедендік тексеру Нұсқама негізінде жүргізіледі. Нұсқамаға 

кеден органының басшысы (оны алмастыратын тұлға) қол қоюға тиіс. 

Нұсқаманың нысанын уәкілетті орган бекітеді. 

Көшпелі кедендік тексеру жүргізу туралы нұсқамада мынадай 

мәліметтер болуға тиіс: 

1) осы нұсқаманың күні мен тіркеу нөмірі; 
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2) көшпелі кедендік тексерудің түрі; 

3) көшпелі кедендік тексеруді жүргізетін кеден органының атауы; 

4) көшпелі кедендік тексеруді тағайындау үшін негіз – осы баптың 

10-тармағында көзделген негізге сілтеме; 

5) тексерілетін тұлғаның атауы (тегі, аты және әкесінің аты (бар 

болса), оның орналасқан жері (орны) (тұрғылықты жері) және (немесе) 

қызметті іс жүзінде жүзеге асыратын орны (орны), оның сәйкестендіру 

нөмірлері; 

6) көшпелі кедендік тексеру жүргізетін кеден органы лауазымды 

адамдарының Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) және лауазымы; 

7) көшпелі кедендік тексеру жүргізуге қатысу үшін тартылатын 

лауазымды тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және лауазымы; 

8) тұрғысынан көшпелі кедендік тексеру сәйкес кодекстің 416-

бабының 3-тармағына сәйкес; 

9) көшпелі кедендік тексеру жүргізу мерзімі; 

10) тексерілетін кезең. 

Нұсқаманың нысанын уәкілетті орган бекітеді. 

Бір Нұсқама негізінде тексерілетін адамға бір ғана тексеру 

жүргізіледі. Нұсқама тексеру басталғанға дейін Құқықтық статистика және 

арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органда оны тексерілетін 

субъектінің орналасқан жері бойынша Құқықтық статистика және арнайы 

есепке алу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне, оның 

ішінде электрондық нысанда ұсыну жолымен тіркеледі. 

Көшпелі кедендік тексеру мерзімі ұзартылған, сондай-ақ оны тоқтата 

тұрған жағдайларда нұсқамаға тиісті жазбалар енгізіледі және тексерілетін 

тұлға хабардар етіледі. 

Бұл ретте көшпелі кедендік тексеру жүргізу мерзімдерін ұзарту және 

(немесе) тексеру жүргізетін тұлғалардың санын өзгерту және (немесе) 

ауыстыру және (немесе) тексерілетін кезең өзгерген кезде қосымша 

нұсқама ресімделеді, онда алдыңғы нұсқаманың нөмірі мен тіркелген күні, 

осы Кодекске сәйкес тексеру жүргізуге тартылатын адамдардың тегі, аты 

және әкесінің аты (олар болған кезде) көрсетіледі. 

Қосымша нұсқама құқықтық статистика және арнайы есепке алу 

жөніндегі уәкілетті органда оны тексерілетін субъектінің орналасқан жері 

бойынша Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі 

уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне, оның ішінде электрондық 

нысанда ұсыну жолымен тіркеледі. 

Көшпелі кедендік тексеру кедендік бақылауды жүргізудің 

нәтижелері бойынша өзге нысандарда, сондай-ақ камералдық кедендік 

тексеруді жүргізудің нәтижелері бойынша тағайындалуы мүмкін. 

Жоспардан тыс көшпелі кедендік тексерулер осындай тексерулерді 

жүргізудің мерзімділігін шектеусіз жүргізіледі. 

Жүргізу, қайталама, жоспардан тыс көшпелі кедендік тексеру бір 

аумақтық кеден органы бұрын тексерілген кезең үшін жол беріледі 

уәкілетті органмен келісе отырып, тексерулерді қоспағанда негіздер 
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бойынша тармақшаларында көзделген 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) 12), 19), 

20) осы баптың 10-тармағының. 

Жоспардан тыс көшпелі кедендік тексерулерді тағайындау үшін 

негіздер: 

1) Қазақстан Республикасының кеден және өзге де мемлекеттік 

органдарының ақпараттық ресурстарындағы ақпаратты талдау нәтижесінде 

алынған және Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын, 

Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңнамасын ықтимал бұзу 

туралы куәландыратын деректер; 

2) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын, Қазақстан 

Республикасының кеден және өзге де заңнамасын ықтимал бұзу туралы 

куәландыратын ақпарат; 

3) тұлғаның уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу 

туралы өтініші; 

4) уәкілетті экономикалық оператордың кеден органына тауарларды 

уақытша сақтауға арналған меншіктегі, шаруашылық жүргізуіндегі, жедел 

басқаруындағы немесе жалға алынған құрылыстар, үй-жайлар (үй-

жайлардың бөліктері) және (немесе) ашық алаңдар (ашық алаңдардың 

бөліктері) туралы уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне 

енгізу кезінде өзі мәлімдеген мәліметтердің өзгергені туралы ақпаратты 

беруі; 

5) Осы баптың 11-тармағына сәйкес жоспардан тыс көшпелі кедендік 

тексеру жүргізу қажеттілігі; 

6) Еуразиялық экономикалық одақтың мүшесі болып табылмайтын 

мемлекеттің құзыретті органының тауарларды Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты мәмілелер 

жасаған тұлғаға шетелдік тұлғамен тексеру жүргізу туралы өтініші (сұрау 

салуы); 

7) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің алдын 

ала тергеу органдарының (қылмыстық қудалау органдарының) қылмыстық 

құқық бұзушылық туралы хабарламаны тексеру материалдары бойынша 

немесе қозғалған қылмыстық іс бойынша тапсырмасы (сұрау салуы); 

8) осы Кодекстің 447-бабы 3-тармағының 1) және (немесе) 3) 

тармақшаларында көзделген негіздер бойынша кеден органына тапсырма 

жіберген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған 

және (немесе) тіркелген тұлғада Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

бір мемлекеттің кеден органының көшпелі кедендік тексеру жүргізу 

туралы тапсырмасы; 

9) шет мемлекеттердің салық, кеден және құқық қорғау 

органдарымен ақпарат алмасу нәтижесінде алынған мәліметтерді тексеру; 

10) Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасында көзделген жағдайлар; 

11) жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттік органдардың 

Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын, Қазақстан 
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Республикасының кеден және өзге де заңнамасын ықтимал бұзу туралы 

куәландыратын өтініштері; 

12) тұлғаның кедендік тексеру жүргізу туралы бастамашылық 

өтініші; 

13) тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымда баяндалған 

мәселелер бойынша тексеру жүргізу қажеттілігі; 

14) төлеушінің касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру 

туралы өкім талаптарын сақтауын тексеру қажеттілігі; 

15) тұлғаның кеден органының талабы бойынша дебиторлар тізімін 

белгіленген мерзімде табыс етпеуі не дебиторлардың жоқ екендігі туралы 

мәліметтер беруі; 

16) кеден органының талабы бойынша дебитордың төлеушімен өзара 

есеп айырысуды салыстыру актісін белгіленген мерзімде табыс етпеуі; 

17) Қазақстан Республикасының кедендік реттеу саласындағы 

заңнамасының ықтимал бұзылуы туралы куәландыратын, оның ішінде 

Мемлекеттік кірістер органының талап етуі бойынша белгіленген мерзімде 

құжаттар және (немесе) мәліметтер ұсынылмаған кезде камералдық 

кедендік тексеру жүргізу нәтижелері; 

18) салықтық бақылауды, кедендік бақылауды жүргізудің өзге де 

нысандарда және (немесе) кедендік бақылауды жүргізуді қамтамасыз 

ететін, Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының ықтимал 

бұзылуы туралы куәландыратын шараларды қолданудың нәтижелері; 

19) бұрын жіберілген кеден органдарының сұрау салулары бойынша 

алдыңғы кедендік тексеру барысында түспеген жауап алу жағдайлары; 

20) тексерілетін тұлғаны қайта ұйымдастыру және (немесе) 

тексерілетін тұлғаның банкроттыққа (таратуға) арналған құжаттарды беруі. 

Тексерілетін тұлға ұсынған мәліметтердің дұрыстығын растау қажет 

болған кезде кеден органы Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес құрылған және (немесе) тіркелген тұлғаларда кеден органы көшпелі 

кедендік тексеру жүргізген кезде және тауарлармен жасалатын мәмілелер 

(операциялар) бойынша тексерілетін тұлғамен байланысты қарсы 

жоспардан тыс көшпелі кедендік тексеру жүргізуі мүмкін. 

Тексерілетін тұлғаға кедендік тексеру жүргізу туралы нұсқаманың 

көшірмесін табыс еткен күн көшпелі кедендік тексеру жүргізудің басталу 

күні болып есептеледі. 

Кедендік тексеру жүргізу туралы нұсқаманың көшірмесін 

тексерілетін тұлғаға кеден органының лауазымды адамы тапсырады не 

тапсырылғаны туралы хабарламамен тапсырысты почта жөнелтілімімен 

жібереді. 

Кедендік тексеру жүргізу туралы нұсқаманың көшірмесін тапсыру 

кезінде тексерілетін тұлғаның басшысы не оның өкілі кедендік тексеру 

жүргізу туралы нұсқаманың түпнұсқасында танысқаны туралы, сондай-ақ 

кедендік тексеру жүргізу туралы нұсқаманың көшірмесін алу күні мен 

уақыты туралы белгі жасайды. 
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Кедендік тексеру жүргізу туралы нұсқаманың көшірмесін алудан бас 

тартқан жағдайда кеден органының лауазымды адамы бұл туралы кедендік 

тексеру жүргізу туралы нұсқамада тиісті жазба жасайды. 

Тексерілетін тұлғаның кедендік тексеру жүргізу туралы нұсқаманың 

көшірмесін алудан бас тартуы, сондай-ақ орналасқан жері бойынша 

тұлғаның болмауына байланысты адресатқа хаттың тапсырылмағаны 

туралы куәландыратын белгісі бар почта жөнелтімін қайтару көшпелі 

кедендік тексерудің күшін жою үшін негіз болып табылмайды. 

Бұл жағдайда кедендік тексеру жүргізу туралы нұсқаманың 

көшірмесін алудан бас тарту туралы кедендік тексеру жүргізу туралы 

нұсқамадағы жазба күні не адресатқа хаттың тапсырылмағаны туралы 

белгісі бар почта жөнелтімінің кеден органына келіп түскен күні 

тексерудің басталу күні болып есептеледі. 

Тексерілетін тұлғаның объектісінде көшпелі кедендік тексеру 

жүргізу басталар алдында кеден органының лауазымды адамдары 

тексерілетін тұлғаның басшысына, басшының орнындағы тұлғаға не 

тексерілетін тұлғаның өкіліне өзінің қызметтік куәліктерін көрсетуге 

міндетті. 

Көшпелі кедендік тексеру жүргізу кезеңінде тексерілетін тұлғаның 

оның қызметіне байланысты тексерілетін құжаттарға өзгерістер 

(толықтырулар) енгізуге құқығы жоқ. 

Көшпелі кедендік тексеруді жүргізу мерзімі екі айдан аспауға тиіс. 

Көрсетілген мерзімге тексерілетін тұлғаға құжаттарды және (немесе) 

мәліметтерді ұсыну туралы талапты табыс ету күні мен осындай 

құжаттарды және (немесе) мәліметтерді алу күні арасындағы уақыт кезеңі 

кірмейді. 

Көшпелі кедендік тексеру жүргізу мерзімі осындай тексеру 

жүргізетін кеден органының шешімі бойынша бір айға ұзартылуы мүмкін. 

Көшпелі кедендік тексеруді жүргізу кедендік тексеруді жүзеге 

асыратын кеден органы басшысының, ол уәкілеттік берген кеден органы 

басшысы орынбасарының не қажет болған жағдайда оларды алмастыратын 

тұлғалардың шешімі бойынша тоқтатыла тұруы мүмкін: 

1) жоспардан тыс көшпелі кедендік тексеру жүргізу; 

2) кедендік сараптама жүргізу; 

3) Қазақстан Республикасының құзыретті органдарына, Еуразиялық 

экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттердің немесе Еуразиялық 

экономикалық одаққа мүше емес мемлекеттердің құзыретті органдарына 

сұрау салулар жіберу; 

4) тексерілетін тұлға көшпелі кедендік тексеру жүргізу үшін қажетті 

құжаттарды қалпына келтірген кезде; 

5) көшпелі кедендік тексеру нәтижелері бойынша қорытындыларға 

әсер ететін тексерілетін кезеңге қатысты қосымша құжаттарды ұсыну; 

6) көшпелі кедендік тексеру жүргізу кедендік тексеруді жүзеге 

асыратын кеден органы басшысының, ол уәкілеттік берген кеден органы 

басшысы орынбасарының не тексерілетін тұлғаға көшпелі кедендік 
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тексерудің алдын ала актісін тапсырған, сондай-ақ кеден органы 

тексерілетін тұлғаның көшпелі кедендік тексерудің алдын ала актісіне 

жазбаша қарсылығын Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен қараған жағдайларда оларды алмастыратын 

адамдардың шешімі бойынша тоқтатыла тұрады. 

Көшпелі кедендік тексеру жүргізуді тоқтата тұру мерзімі жиырма 

төрт айдан аспауға тиіс. Бұл ретте көшпелі кедендік тексеру тоқтатыла 

тұрған немесе қайта басталған күннен бастап бір жұмыс күнінен 

кешіктірмей тексерілетін тұлғаға қол қойғызып немесе пошта арқылы 

хабарламасы бар тапсырыс хатпен прокуратура органына хабарлай 

отырып, тексеруді тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы хабарлама 

жіберіледі. Көшпелі кедендік тексеру жүргізу туралы нұсқамаға көшпелі 

кедендік тексеру мерзімін ұзарту туралы, сондай-ақ оны жүргізуді тоқтата 

тұру туралы тиісті жазбалар енгізіледі, бұл туралы тексерілетін тұлға 

хабардар етіледі. Осы тармақта белгіленген негіздер бойынша көшпелі 

кедендік тексеруді тоқтата тұру мерзімі көшпелі кедендік тексеру жүргізу 

мерзіміне кірмейді. Көшпелі кедендік тексеру нәтижелері көшпелі 

кедендік тексеру актісімен ресімделеді. 

Көшпелі кедендік тексеру актісінде мынадай мәліметтер көрсетілуге 

тиіс: 

1) кедендік тексеру жүргізу орны, көшпелі кедендік тексеру актісінің 

нөмірі мен жасалған күні; 

2) тексеру жүргізген кеден органының атауы; 

3) көшпелі кедендік тексеруді тағайындау негізі және түрі; 

4) көшпелі кедендік тексеру жүргізу туралы нұсқаманың күні мен 

нөмірі; 

5) көшпелі кедендік тексеруді жүргізген кеден органы лауазымды 

адамдарының лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын 

куәландыратын құжатта көрсетілсе); 

6) тексерілетін тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын 

куәландыратын құжатта көрсетілсе) не толық атауы, тексерілетін тұлғаның 

орналасқан жері және қызметін нақты жүзеге асыру орны туралы 

мәліметтер, оның сәйкестендіру нөмірлері; 

7) тексерілетін тұлғаның банк шоттарының деректемелері; 

8) кедендік және қаржылық есептілікті жүргізуге, кеден органдары 

алатын кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуге жауапты тексерілетін 

тұлғаның басшысы мен лауазымды адамдарының Тегі, Аты, Әкесінің аты 

(егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе); 

9) көшпелі кедендік тексеруге қатысу үшін тартылған тұлғалардың 

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта 

көрсетілсе), лауазымы; 

10) тексерілетін кезең және тексерілген, оның ішінде тексерілетін 

тұлға ұсынған құжаттар туралы мәліметтер; 

11) көшпелі кедендік тексеруді жүргізудің басталу және аяқталу 

күні, ал көшпелі кедендік тексеруді жүргізу тоқтатыла тұрған және 
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(немесе) жүргізу мерзімі ұзартылған жағдайда – сондай-ақ осындай 

тоқтата тұру және (немесе) ұзарту кезеңдері көрсетіледі.; 

12) кедендік бақылаудың нысандары, көшпелі кедендік тексеру 

барысында жүргізілген өзге де іс-әрекеттер туралы мәліметтер; 

13) алдыңғы тексеру және бұрын анықталған Еуразиялық 

экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден 

заңнамасын бұзушылықтарды жою бойынша қабылданған шаралар туралы 

мәліметтер; 

14) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасының, 

Қазақстан Республикасының кеден және (немесе) өзге де заңнамасының 

ережелерін көрсете отырып, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 

заңнамасының, Қазақстан Республикасының кеден және (немесе) өзге де 

заңнамасының бұзылуы туралы куәландыратын анықталған фактілердің 

толық сипаттамасы не ондайлардың болмауы туралы мәліметтер; 

15) көшпелі кедендік тексеру нәтижелері бойынша қорытындылар. 

 

§4. Кедендік сараптама 

 

Кедендік бақылауды жүргізу кезінде кедендік сараптама «Қазақстан 

Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы 

кодексінің 54-тарауымен қарастырылған. Кеден сараптамасының 

нормативтік-құқықтық базасы Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 228 бұйрығымен, сондай-ақ ҚР 

ҚМ МКК  Орталық кеден зертханасының 2015 жылғы 15 желтоқсандағы 

№ П-108 бұйрығымен «ОКЗ кедендік сараптамалар мен тауарларға 

зерттеулер жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы жөніндегі» 

Нұсқаулығымен бекітілген. 

4.1 Кедендік сараптамалардың түрлері. 

Тауардың сапалық құрамы кедендік сараптама мақсатына сүйене 

отырып, Кеден одағының сыртқы экономикалық қызметінің тауар 

номенклатурасына (КО СЭҚ ТН) сәйкес тауарды жіктеу үшін маңызды 

аспект болып табылады және тауардың сапалық құрамы айқындалмаған 

жағдайларда кедендік сараптама тағайындалады. 

Тауарлар, кедендік және өзге де құжаттардағы тауарлар туралы 

мәліметтер, сәйкестендіру құралдары кедендік сараптама объектілері 

болып табылатыны белгілі. Тауарларды зерттеуге байланысты қандай да 

бір дәрежеде сараптамаларға химиялық, сәйкестендіру, материалтану, 

тауартану, сыныптау, минералогиялық, геммологиялық, экологиялық 

сараптамалар және басқалар жатады. Кедендік сараптамалардың түрлері 

сараптаманың алдына қойылған міндеттерге байланысты олардың негізгі 

мазмұны бойынша бөлінеді. 

Химиялық сараптама – құжаттамада мәлімделген тауардың 

қасиеттері мен сапасының сәйкестігін анықтау, зерттелетін объектінің 

сапалық және сандық химиялық құрамын, есірткі құралдарына, күшті әсер 
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ететін және улы заттарға тиістілігін анықтау мақсатында жүргізіледі және 

сұрақтарға жауап беруі тиіс: 

- Объектінің қандай түріне, түріне, маркасына жатады; 

- онда бағалы металдар жоқ па; 

- объектінің химиялық құрамын анықтау; 

- объектідегі компоненттердің құрамы қандай?; 

- тауардың сапасы ұсынылған құжаттамаға сәйкес келе ме; 

- КО СЭҚ ТН бойынша тауардың кедендік атауын анықтау. 

Идентификациялық сараптама тағайындалған кезде сарапшы алдына 

мәселе қойылады, ол үшін тауар болып табылады сараптама объектісі? 

Кедендік шекара арқылы өткізілетін көптеген тауарлардың арасында 

жақсы танымал және оңай танылатын ғана емес, сонымен қатар сыртқы 

түрі олардың бар екенін аз көрсететін тауарлардың көп саны да бар 

(мысалы, шикізат тауарларының көптеген түрлері, жартылай фабрикаттар 

және т.б.). Сонымен бірге, тауар түрін, оның құрамын, тағайындалуын 

және басқа да маңызды сипаттамаларды анықтау туралы мәселені арнайы 

зерттеуден, яғни сараптаудан кейін ғана жедел шешуге болады. 

Идентификация – бұл екі нысан арасында теңдікті орнату. Белгісіз 

тауарды осы мағынада сәйкестендіру – белгілі бір тауарға оның 

ұқсастығын анықтау. 

Бұл ретте белгілі тауар материалдық объект түрінде ұсынылуы 

міндетті емес, сәйкестендіру үшін оның егжей-тегжейлі сипаттамасы 

немесе оның бейнесін белгілі тауарлардың түрлі суреттерімен салыстыру 

әбден жарамды. Бұл ретте сарапшы зерттелетін белгісіз тауардың белгілі 

тауарлар үлгілерінің біріне ұқсастығын белгілейді және оны 

сәйкестендіреді. 

Тауарды оның сипаттамаларын нақтылаудың әртүрлі дәрежесімен 

сәйкестендіруге болады, яғни әр түрлі тереңдете нақтылау кезінде. 

Осылайша, тауардың сипаттамасын дәйекті түрде нақтылай отырып, 

нақтылаудың неғұрлым терең деңгейіне көшуге болады. Мысалы, әр түрлі 

материалдарды идентификациялағанда келесі схемалар түрінде өтуге 

болады: 

Қара металл – құрамында темір, көміртек, хром, никель, титан – 

құрамында Сг 18%, ni 9%, Ti - 1% бар темір негізіндегі қорытпа-1Х18Н9Т 

маркалы тот баспайтын болат. 

Жүн мата –  мата құрамында полиэфир талшығы бар жүн мата – 30% 

полиэфир талшығы қосылған жүн мата – 30% полиэфир талшығы 

қосылған жүн мата – ені 150 см полиэфир талшығы қосылған жүн мата 

және 320 г/м 2 және т. беттерінің тығыздығы 320 г / м 2 және т. б. 

Жіктемелік сараптама – ең күрделі және жауапты кедендік 

сараптамалардың бірі. Оның күрделілігі, әдетте, тауарды сәйкестендіруге, 

ал кейбір тауарлар үшін материалтану сынақтарын жүргізуге тура келеді. 

Бұл ретте белгілі бір ережелерге сәйкес КО СЭҚ ТН-мен тынымсыз жұмыс 

істеу қажет. 
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Сыныптамалық сараптаманың негізгі міндеті – ұсынылған тауар 

үшін тауар позициясын және субпозициясын айқындау, басқаша айтқанда-

тауардың кодын айқындау. Екі тұжырымын іс жүзінде баламалы және 

бірін-бірі алмастырады. Практикалық жұмыста келтірілген есептердің 

түрлері кездеседі, бұл орындалатын сараптаманың мәнін өзгертпейді. 

Төменде КО СЭҚ ТН-да толық көлемде сақталуы тиіс үйлестірілген 

жүйе (ГС) бойынша жіктеуді орындаудың негізгі ережелері келтіріледі. 

Үйлестірілген жүйе, белгілі болғандай, бөлшектеудің бес деңгейі 

бар: 

Жоғары-өнеркәсіп салалары бойынша тауарларды топтастыратын 

бөлім. Мысалы, І бөлімде тірі жануарлар мен мал шаруашылығы өнімдері, 

IV – тамақ өнеркәсібі өнімдері, V – минералдық өнімдер, VІ – химия 

индустриясы өнімдері біріктірілген; 

Тауарлар жинақталған топтар: олар дайындалған материалға 

(мысалы, 10 – топ «астық дақылдары»); олар орындайтын функцияларға 

(мысалы, 92 – топ «музыкалық аспаптар») сәйкес; өңдеу дәрежесімен 

(мысалы, 10-топ өңделмеген түрдегі дәнді дақылдарды, 11-ұн тарту 

өндірісінің өнімін, 19-ұн және кондитерлік өнімдерді қамтиды.); 

Тауар позициялары: осы деңгейде тауарлар бұрын көрсетілгеннен 

анағұрлым ерекше белгілері бойынша нақтыланады (мысалы, 10-топта 

тауар позициялары деңгейінде бидай мен қара бидай жеке нақтыланады). 

Сонымен қатар, басқа да ерекше белгілер бар, мысалы тауар нысаны; 

Нақтылаудың неғұрлым төмен екі деңгейі: жоғарыда аталған 

тауарларды нақтылаудың дәл сондай өлшемдері пайдаланылатын, сондай – 

ақ қосымша өлшемдер де қолданылуы мүмкін (мысалы, 0401 тауар 

позициясында сүт және кілегей олардың майлылығына байланысты тауар 

ретінде нақтыланады). 

Үйлестірілген жүйелердегі тауарлар арасындағы айырмашылықты 

жүргізу үшін екі негізгі өлшем пайдаланылады: 

- тауарлар дайындалған материалдар; 

- осы тауарлармен орындалатын функциялар. 

Бұл өлшемдер бір мезгілде де, жеке де қолданылуы мүмкін. 

Мысалы, сусындарды жіктеу кезінде олар жасалған кейбір 

материалдар ғана ескеріледі (минералды су – 2201 тауар позициясы, 

лимонад – 2202, сыра – 220300, шарап – 2204 субпозициясы). 

Фотокамераларды (9006 тауар позициясы) және қол сағаттарын 

(9101) жіктеу кезінде, керісінше, олардың қызметтік ерекшеліктері ғана 

қарастырылады. 

Алайда, құйма шойыннан жасалған ванналарды жіктеу кезінде 

(732421 субпозициясы) осы тауар (құйма шойын) дайындалған материал 

ретінде, сондай-ақ оның қызметтік мақсаты да (суға түсуге арналған ыдыс) 

есепке алынады. 

Үйлестірілген жүйелер, көп жағдайда, тауар ол дайындалған 

материалдар бойынша немесе оның қызметтері бойынша ғана жіктеледі. 
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Болат орындық болаттан жасалған бұйым ретінде қаралуы және ол 

дайындалған материалға сәйкес 7326 тауар позициясына, сондай-ақ 9401 

тауар позициясына оның отыруға арналған жиһаз ретіндегі функциясына 

сүйене отырып енгізілуі мүмкін. 4421 тауар позициясында «өзге де ағаш 

бұйымдар»ұсынылғандықтан ағаш орындыққа қатысты да бірдей әділ. 

Осылайша, мысал ретінде, кейбір тауарларды олардың қызметіне 

қарай дайындалған материалға сәйкес жіктеуге болады. Әрине, тауарларды 

жіктеудің әр түрлі нұсқалары арасындағы таңдау еркіндігінің реттелмейтін 

жағдайы қолайсыз, себебі бұл жіктеудің қатаңдығы (бір мағыналық) 

талаптарына сәйкес келмейді. Сондықтан, егер тауарларды ықтимал 

жіктеудің бірнеше нұсқасы бар болса, тек біреуін таңдау қажет. Бұл 

мәселені шешуде бөлімдер мен топтарға ескертулер жиі көмектеседі.  

Демек, жіктелуі бір мезгілде бірнеше тауар позицияларында мүмкін 

Тауарлар үшін тауар позициясын түпкілікті анықтаудағы бірінші қадам 

осы тауарлар жіктелуі мүмкін тиісті бөлімдер мен топтарға ескертулермен 

танысу болып табылады. 

Үйлестірілген жүйеге салынған тауарларды саралаудың басқа 

принципі – оларды өңдеу дәрежесі. 

Мысалы, тірі сиырлар 0102 тауар позициясына, олардың еті, егер ол 

жас немесе тоңазытылған болса - 0201 позициясына; егер ол мұздатылған 

болса - 0202 позициясына; осы еттен дайындалған сосискалар немесе өзге 

де шұжық өнімдері - 1600100 субпозициясына, ал консервіленген түрдегі 

ет – 1602 тауар позициясына енгізілген. 

Осыған ұқсас сиырлардың өңделмеген терілері 4101 тауар 

позициясына жатады; осы терілерден дайындалған былғары - 4104 

позицияға, ал былғары қолғап – 4203 позициясына жатады. 

Осылайша, ескертулер бөлімдерге немесе топтарға көмектеседі 

шешу кезінде ғана емес, сол жағдайды бағалау қажет, бұл болып табылады 

– материал, оның жасалған тауарды немесе оның функционалдық 

мақсаттағы, сондай-ақ жағдайларда әр түрлі дәрежедегі өңдеу тауарлар. 

Үйлестірілген жүйе сауда айналымындағы барлық тауарларды 

қамтиды. Бұл ретте сауда айналымының біршама үлкен көлемі бар 

тауарлар үшін ГС номенклатурасында арнайы позициялар бөлінген, 

мысалы 0701 тауар позициясы (жас немесе салқындатылған картоп). 

Бөлімдер мен топтарға ескертулердің неғұрлым маңызды мақсаты, 

бұл ескертпелер әртүрлі тауар позициялары арасында нақты шекара 

жүргізуге және олардың басымдықтарын айқындауға мүмкіндік береді. 

Ескертулердің тағы бір маңызды рөлі – тауар позицияларында 

қолданылатын терминдердің мәндерін анықтау. Мысалы, 61 және 62 

топтарға 3а ескертуде 6103 және 6203 тауар позицияларында 

пайдаланылатын «костюм» терминінің мәні келтіріледі. Әрине, бұл мәтін 

«костюм»термині айтылған барлық тауар позицияларында толық қайта 

жаңғыртылмайды. 
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Сондай-ақ, үйлестірілген жүйеде бар қандай да бір сөздердің немесе 

терминдердің мәні олардың жалпы қабылданған түсінігіне міндетті түрде 

сәйкес келмейтінін ескеру қажет. 

Мысалы, 5-топқа 3-ескертуде «піл сүйегі» терминінің астында 

барлық жануарлардың тістері қарастырылады. Бұдан басқа, бұл ескертпе 

осы терминнің мәнін барлық номенклатураға таратады. Осылайша, 9601 

тауар позициясында («өңделген және ою үшін жарамды піл сүйегі») 

өңделген піл сүйегі ғана емес, сиыр сияқты барлық жануарлардың 

өңделген тістері жіктеледі. 

Демек, белгілі бір бөлімдерге немесе топтарға ескертулермен 

әрдайым танысу жеткілікті емес, бірақ тауарлардың осындай түрлеріне, 

олар дайындалған материалдарға және олардың функцияларына қандай да 

бір қатысы бар басқа бөлімдерге немесе топтарға ескертпелерді зерделеу 

қажет. 

Үйлестірілген жүйеде тауарлар олар дайындалған материалдарға, 

осы тауарлармен орындалатын функцияларға, оларды өңдеу дәрежесіне 

сәйкес, сондай-ақ егер олар арнайы ескертілсе, басқа өлшемдерге сүйене 

отырып жіктеледі. Көбінесе, тауарды қандай да бір тауар позициясына, 

оның атауына қарай жатқызуға болады. 

Дегенмен, кейде бір қарағанда, тауар екі немесе одан да көп тауар 

позицияларына жатқызылуы мүмкін (мысалы, ол дайындалған материалға 

немесе оның функциясына сәйкес). Бұл жағдайда бөлімдердің немесе 

топтардың тиісті ескертулеріне, содан кейін жоғарыда көрсетілген 

қайшылықтарды шешу мақсатында үйлестірілген жүйе 

интерпретациясының негізгі ережелеріне жүгіну қажет. 

Енді арнайы білімдерді қолдану арқылы шешілетін мәселелер 

төңірегіне тоқталайық. Технологиялық сараптама тауарды «кеден 

аумағына» немесе «тысқары» кеден режиміне орналастыру мүмкіндігін 

айқындау мақсатында жүргізіледі және кеден органдарының құзыретіне 

кіретін мәселелер бойынша мынадай сұрақтарға жауап беруге тиіс: 

- объектінің шыққан жерін анықтау; 

- зерттеу үшін ұсынылған объектіні өндіру технологиясын белгілеу 

(нақтылау немесе растау); 

- зерттелетін өнімде шикізатты сәйкестендіру; 

- шикізаттың белгілі бір түрін қайта өңдеу өнімінің шығу нормасын 

анықтау; 

- белгілі бір өнімді алу кезінде шикізат шығынын анықтау; 

- белгілі бір объектіні өндіру кезінде шикізатты пайдаланудың 

толықтығын анықтау. 

Сертификаттық сараптама тауар сапасын анықтау мақсатында 

жүргізіледі және төмендегідей сұрақтарға жауап беруге тиіс: 

- зерттелетін объект нақты Нормативтік-технологиялық құжатқа 

сәйкес келе ме; 

- объектінің сапасын, маркасын, сортын анықтау; 

- тауардың сапасы ұсынылған құжаттамаға сәйкес келе ме. 
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Материалтану сараптамасы тауардың заттардың, бұйымдардың 

немесе материалдардың нақты сыныбына жататынын анықтау мақсатында 

жүргізіледі және мынадай сұрақтарға жауап беруге тиіс: 

- зерттеуге ұсынылған бұйым қандай материалдан жасалған; 

- материалдың химиялық, физикалық және механикалық қасиеттері 

қандай?; 

- зерттелетін материалдың жіктелуіне әсер ететін технологиялық 

критерийлерді анықтау. 

Тауартану сараптамасы тауарды, оның тауардың бағасына әсер 

ететін негізгі қасиеттері мен факторларын айқындау мақсатында 

жүргізіледі және келесідей сұрақтарға жауап беруге тиіс: 

- бір топқа жеке бірліктің тиістілігін анықтау; 

- зерттеуге ұсынылған тауардың сапасын анықтау; 

- зерттелетін тауар қолданыстағы стандарттарға сәйкестігін анықтау; 

- зерттелетін тауардың пайдалылығы мен зиянсыздығын анықтау; 

- зерттеуге ұсынылған тауардың тұтыну құнын анықтау; 

- кеден одағының сыртқы экономикалық қызметінің тауар 

номенклатурасы (КО СЭҚ ТН) бойынша тауардың кедендік атауын 

анықтау; 

- нормативтік құжаттарға сәйкес Тауарлық қасиеттерді анықтау. 

Экологиялық сараптама тауарды әкелу немесе тауарды нақты кеден 

режиміне орналастыру мүмкіндігін айқындау мақсатында жүргізіледі және 

сұрақтарға жауап беруге тиіс: 

- тауардың экологиялық немесе пайдалану қауіпсіздігін анықтау; 

- озонды бұзатын заттардың болуын анықтау. 

Минералогиялық (геммологиялық) сараптама асыл тастардың 

табиғатын, олардың сапа санатын анықтау мақсатында жүргізіледі. 

Сараптама объектілері табиғи, жасанды (синтетикалық), қайта 

жаңартылған тау жыныстары мен олардан жасалған бұйымдар, сондай-ақ 

геологиялық, минералогиялық және палеонтологиялық коллекциялар 

болып табылады. Бұл сараптама төмендегідей сұрақтарға жауап беруі тиіс: 

- зерттеуге ұсынылған тастардың қандай атауы бар; 

- олар табиғи, жасанды немесе қайта жаңартылған болып табыла ма; 

- зерттеуге ұсынылған тастар қымбат, жартылай бағалы болып 

табыла ма; 

- олардың салмағы, өлшемдері қандай; 

- тастардың шығу көзі мен құнын анықтау; 

- коллекциялық материалдардың ғылыми-тарихи құндылығы қандай. 

Өнертанушылық сараптама өнер туындылары мен антиквариат 

заттарының тарихи, көркемдік-мәдени, ғылыми маңыздылығын анықтау 

мақсатында жүргізіледі және сұрақтарға жауап беруі тиіс: 

- зерттелетін зат өнер немесе мәдениет туындысына жата ма, ол 

антиквариат пәні болып табыла ма; 

- зерттелетін заттың шығу тегі қандай; 

- осы пәннің көркемдік-мәдени, тарихи, ғылыми маңызы қандай. 
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Техникалық-криминалистикалық сараптама мынадай сұрақтарға 

жауап беруі тиіс: 

- баспа формалары қандай тәсілмен жасалған ба; 

- құжатта бедері бар мөр (мөртабан) фабрикалық тәсілмен немесе 

қолмен (заңсыз жолмен) дайындалған ба; 

- мөрге (мөртабанға) қарап отырып дайындау орын алған ба; 

- имитация кезінде қандай тәсіл қолданылды; 

- банкноттарды (чекті) тиісті елдің ақша белгілері мен мемлекеттік 

құнды қағаздарын өндіруді жүзеге асыратын кәсіпорын жасады ма; 

- зерттелетін бірнеше құжаттарда қолжазба мәтіндері (қолдары) 

немесе бір құжатта мәтіннің әр түрлі фрагменттері бір тұлғамен 

орындалды ма; 

- акциздік марка жасанды ма; 

- құжатта өшірулер, түзетулер бар ма. 

Радиологиялық сараптама: 

- құрамында бөлінетін радиоактивті заттар бар тауарларды анықтау; 

- радионуклидтердің сапалық және сандық құрамын анықтау; 

- өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында және тұрмыста тауарларды 

қолдану мүмкіндігі туралы қорытындылар. 

4.2. Кедендік сараптамалар жүргізуді ұйымдастыру. 

Кедендік сараптамаларды жүргізу процесінде Кеден 

зертханаларында мынадай факторларды белгілеу бойынша мәселелер 

шешіледі:: 

- КО СЭҚ ТН сәйкес тауардың коды; 

- тауардың шығарылған елі; 

- қайта өңдеу бойынша операция жүргізілгеннен кейін тауарды, оның 

ішінде шикізатты сәйкестендіру; 

- тауардың физикалық және химиялық құрылымы мен құрамы; 

- тауардың маркасы, түрі және сапасы; 

- тауардың есірткі, күшті әсер ететін, улы, уландырғыш заттарға 

керек-жарақтары; 

- тауардың ҚР халықтарының көркем, тарихи және археологиялық 

игілігі пәндеріне қатыстылығы; 

- қайта өңдеу кезінде өнімнің шығу нормалары және т.б. міндеттер. 

Осылайша, кедендік сараптаманың негізгі бағыттары: тарифтік және 

тарифтік емес реттеу шараларын қолдану мақсатында кедендік шекара 

арқылы өткізілетін тауарларға химиялық, физикалық талдаулар, 

техникалық, тауартану сараптамаларын жүргізу, сондай-ақ есірткі 

құралдары мен дәрілік препараттардың заңсыз айналымына, сауда және 

сауда емес айналымдағы бұзушылықтарға байланысты зерттеулер жүргізу, 

тауарлардың шығарылған елін айқындау, қайта өңдеу режимінде кедендік 

шекарадан өтетін шикізат пен өтемдік тауарларды сәйкестендіру болып 

табылады., радиоактивті және бөлінетін материалдарды бақылау және т. б. 

4.3. Зерттеулер жүргізу үшін сынамалар мен үлгілерді іріктеу. 
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Сынамаларды (тауар үлгілерін) іріктеу – тауар сараптамасының 

маңызды кезеңі. Сынамаларды іріктеудің мақсаты осы тауардың ең аз 

бөлігін алу және зертханалық сынау үшін жеткізу болып табылады, оның 

сапалық сипаттамаларын ол кеден аумағына келіп түскенде немесе 

кедендік шекараны кесіп өткен түрде анық көрсететін (яғни тауар 

сынамасы барлық тауардың өкілдік бөлігі болып табылады). 

Сынамаларды іріктеуді партияны жалпы тексеруден бастау керек. 

Көп жағдайларда тексеру партияның біртектілік дәрежесін анықтауға, 

сондай-ақ партияның біртектілігін бұзатын себептерді анықтауға 

мүмкіндік береді. Қарау кезінде сапаның визуалды және органолептикалық 

белгілерін пайдаланады. Егер тексеру кезінде партия біртекті болмаса, 

онда барлық орындарды тексергеннен кейін оны біртекті бөліктерге бөлу 

шараларын қабылдайды, ал сынамалар әрбір бөліктен жеке-жеке алынады. 

Әрбір біртекті партияда нүктелі сынамалар алынады (кездейсоқ 

таңдау үшін математикалық статистика ережелері бойынша). Нүктелік 

сынамалар нүктелік сынаманы алған тауарлардың бастапқы көлемдерінің 

тепе-тең қатынасында араластырылады. Осылайша алынған орташа 

сынама үш бөлікке бөлінеді. Әрбір бөлік мөрленеді және тауар туралы, 

сынама алынған тасымалдау туралы мәліметтерді қамтитын заттаңбамен 

жабдықталады, сынаманың салмағы немесе Саны, іріктеу күні, іріктеуге 

қатысатын тұлғалардың тегі көрсетіледі. Бір бөлігі сараптама мекемесінде 

талданады, екіншісі (бақылау және төрелік) осы тауардың сипаттамаларын 

бағалауда келіспеушіліктер болған жағдайда сақтайды. Сынамаларды 

іріктеу тауардың әрбір түріне нормативтік-техникалық құжаттамада 

сипатталады. 

4.4. Кедендік сараптаманы техникалық қамтамасыз ету. 

Кедендік сараптаманы жүргізу тәсілдердің, әдістер мен техникалық 

құралдардың ғылыми негізделген жүйесіне құрылады. Тауарларды зерттеу 

үшін пайдаланылатын тәсілдер мен әдістер табиғи және техникалық 

ғылымдардың, ең алдымен Аналитикалық химияның жетістіктеріне 

негізделген. Аналитикалық химия заңдарын дұрыс түсінбей, сараптама 

қойған міндетті ғылыми негіздеместен, кедендік сараптамалардың едәуір 

санын жүргізу кезінде қабылдау мүмкін емес. 

Аналитикалық химия әдістерін пайдалану КО СЭҚ ТН сәйкес 

оларды сәйкестендіру және жіктеу үшін әр түрлі тауарлардың үлкен 

санына зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді: минералдық шикізат, 

металдар, қорытпалар және олардан жасалған бұйымдар, минералдық 

тыңайтқыштар, мұнай және мұнай өнімдері, а/ш және азық-түлік өнімдері, 

есірткі, фармацевтикалық және дәрілік препараттар және т. б. 

КО СЭҚ ТН қолданудың әмбебаптығын және зерттеулер жүргізу 

кезінде әртүрлі зертханаларда алынған деректерді салыстыру мүмкіндігін 

қамтамасыз ету үшін стандартты біріздендірілген талдау әдістері 

пайдаланылады. Біздің елде стандарттаудың негізгі өлшемі қолданылатын 

талдау әдістемесіне МЕМСТ-ның болуы болып табылады. Алайда, тауар 

кодын анықтау үшін талдау жүргізу кезіндегі жұмыс тәжірибесі 
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қолданыстағы МЕМСТ тауарлардың барлық спектрін, бірінші кезекте 

импорттық тауарларды қамтымайтынын, әрқашан қазіргі деңгейге сәйкес 

келмейді және модификациялауды талап етеді. Сондықтан да ГОСТ - пен 

қатар біздің елімізде және шетелде сынақтан өткен балама әдістемелер 

пайдаланылады. 

Осылайша, КО СЭҚ ТН сәйкес тауарларды жіктеу үшін химиялық, 

физикалық және басқа да талдау түрлерін жүргізу жеткілікті күрделі 

міндет болып табылады, оны шешу үшін мамандардың кәсіби білімінің 

жоғары деңгейі және қажетті аспаптармен және жабдықтармен жақсы 

жарақталған талдау зертханаларының болуы қажет. Талдаулар 

классикалық әдістерді (гравиметрия, колориметрия, титрометрия, 

фотометрия), сондай – ақ қазіргі заманғы аспаптық әдістерді-

хроматография, спектрометрия, рентгенофлуоресцентті 

спектрофотометрия, хромато-масс-спектрометрия, Атом абсорбциясы, 

ядролық магниттік резонанс және т.б. пайдалана отырып жүргізіледі.  

Хроматография және басқа да заманауи әдістер кез келген химиялық 

қосылысты мүлдем сенімді сәйкестендіруге, оның құрылысын, сапалық 

және сандық сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, 

зерттелетін затты есірткі құралдарына жатқызу көп жағдайда 

хроматографиялық әдістер негізінде жүргізіледі (жұқа қабатты 

хроматография – алдын ала тестілеу үшін, газ сұйықтықты хроматография-

заңдық күші бар және сотта дәлел ретінде пайдаланылатын нәтижелерді 

алу үшін). Бұл әдістер жоғары рұқсат ету қабілетіне ие, қажет болған 

жағдайда заттың аз мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, 

атомдық-абсорбциялық спектрометрдің көмегімен уытты ауыр 

металдардың (Cd, As, Hg) құрамын анықтауға болады, олардың шекті 

рұқсат етілген концентрациясы тиісінше 0.02; 0.005 мг/кг құрайды.   

Сараптама жүргізу тәжірибесі сараптама объектілерінің табиғатын 

және оларды зерттеудің физика-химиялық әдістерін білудің оңтайлы 

үйлесімін болжайды. Осылайша, есірткі құралдарын зерттеуге 

маманданған сарапшы сапалы химиялық талдау, хроматография, 

спектрофотомерия әдістерін жақсы меңгеруі тиіс, Тауарлық мұнай 

өнімдерін жіктеу үшін зерттеу саласындағы сарапшы АЅТМ – фракциялық 

айдау әдістерін пайдалану, тұтқырлықты, тұтану температурасын және т. 

б. анықтау дағдылары болуы тиіс. 

Кеден шекарасындағы жүк ағындарының сапалық және сандық 

құрылымын талдау қолданыстағы кеден заңнамасымен, тарифтік және 

тарифтік емес реттеу шаралары саласындағы нормативтік актілермен 

жиынтығында кедендік сараптамаларды дамыту бағыттарын, көбінесе 

сараптама объектілері болып табылатын тауарлардың негізгі түрлерін 

айқындайды. 
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7-бөлім. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 

жағдайында кедендік әкімшілендіруді жетілдіру 

 

«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексі күшіне енгеннен кейін 2018 жылғы 1 қаңтардан 

бастап кедендік декларациялау қағаз нысанда жүзеге асырылатын 

жағдайды қоспағанда, тауарларға арналған декларацияда мәлімделген 

мәліметтерді растайтын құжаттарды кеден органына ұсынбай, кедендік 

декларациялау электрондық нысанда жүзеге асырылады (180-баптың 7-

тармағы). 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 26 

қаңтардағы «Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының 

тауарларды кедендік тазартуды жасау қағидаларын бекіту туралы» № 73 

бұйрығында кедендік декларациялаудың электрондық формасын қолдана 

отырып, тауарларды кедендік тазарту кезінде уәкілетті лауазымды 

тұлғаның іс-әрекетін жүзеге асырудың неғұрлым тиімді іс-шаралары 

қарастырылған. 

Электрондық декларациялау кедендік декларацияларды кедендік 

ресімдеу уақытын айтарлықтай қысқартты. Мысалы, ұсынылған кедендік 

декларация «жасыл дәлізге» енетін болса, онда ол автоматты түрде 

шығарылады, Іс жүзінде кеден қызметкерлерінің бақылау және қатысуын 

ыңғайлы етіп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоюды қамтамасыз етеді  

Электрондық декларациялаудың тағы бір артықшылығы 

электрондық декларациялау экспорт кезінде тоқтап қалумен және көлік 

құралдарымен байланысты уақытша және қаржылық шығындарды 

азайтатыны болып табылады.   

Кедендік баждар, салықтар уақытша кедендік декларациялауды 

берген кезде кеден органдары тауарларды шығарғанға дейін төленеді. Егер 

төленуге жататын кедендік баждардың, салықтардың сомасы толық 

уақытша декларациялау кезінде мәліметтерді нақтылау нәтижесінде 

ұлғайтылса, қосымша ақы тауарларға толық декларация берген кезде 

оларды кеден органдары шығарғанға дейін жүзеге асырылады.  

Яғни, жеткізу кезеңі аяқталғаннан кейін толық уақытша 

декларациялау беру кезінде тауарлардың саны мен кедендік құны туралы 

деректер өзгеруі мүмкін және тиісінше төлеуге жататын кедендік төлемдер 

мен салықтардың сомасы өзгереді. 

Қазіргі уақытта кеден органдарының қызметкерлері бұл проблема 

шешімін тапты және жүйені жетілдірудің келесі кезеңі 

автоматтандырылуда. 

«Астана-1» АЖ-да тауарларды декларациялаудың аса сезімтал 

кедендік процедуралары бойынша, олар бойынша ЭҚЖЖ-да да, сондай-ақ 

кеден органдарының лауазымды тұлғаларында мәселелердің ең көп саны 

туындайтын өз ерекшеліктері бар. Тауарларды декларациялаудың осы 

ерекшеліктері бір кедендік рәсім аяқталған кезде, оның ішінде тауарларға 

декларация берілгенге дейін шығарылған кезде кедендік баждардың, 
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салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарының 

ставкаларын, валюта бағамын қолданумен байланысты болады. 

Қазіргі уақытта «Астана-1» АЖ-да тауарларға декларация бергенге 

дейін тауарларды шығару кезінде «алдыңғы құжат» қосымша бетінде 

құжат түрін таңдау қызметі іске асырылды, бұл алдыңғы декларациялар 

мен ТД бергенге дейін тауарларды шығару туралы өтініштен мәліметтерді 

бір мезгілде енгізуге мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының 

«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» кодексімен 

анықталғандай, қатысты тауарларды шығару кезінде кедендік рәсімімен 

орналастыру жүргізілгенге дейін тауарларға арналған декларацияны беру 

шаралары қолданылады кедендік-тарифтік реттеу, салық заңдарының, 

Қазақстан Республикасы, ставкалар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждарын және валюта бағамы, жұмыс істеп тұрған кеден органы тіркеген 

күні туралы өтініш бергенге дейін тауарларды шығару тауарларға 

декларация. «АСТАНА-1» АЖ-да іске асырылған бір кедендік рәсім екінші 

кедендік рәсім аяқталған кезде (қайта сиретілетін) баждар мен салықтарды 

есептеу мен төлеу ерекшеліктері»: 

- «уақытша әкелу (рұқсат беру)» (ИМ-53) кедендік рәсімін «ішкі 

тұтыну үшін шығару» (ИМ-40) кедендік рәсімімен орналастырумен (ИМ-

40) аяқталған кезде тауарларды «уақытша әкелу (рұқсат беру)» кедендік 

рәсімімен орналастыру үшін берілген тауарларға арналған декларацияны 

кеден органы тіркеген күні, яғни «алдыңғы құжат» салымында көрсетілген 

алдыңғы құжат күні қолданылатын кедендік әкелу баждарының, 

салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарының ставкалары, 

валюта бағамы қолданылады. (гр.)37 = 4053/000 (тауарларды өткізу 

ерекшеліктері белгіленбеген - « 000»)); 

- «уақытша әкелу (рұқсат беру)» (ИМ-53) кедендік рәсімі аяқталған 

кезде «кеден қоймасы» (ИМ-70) кедендік рәсімімен орналастырылған 

кедендік әкелу баждарының, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, 

өтемақы баждарының ставкалары, тауарларды «уақытша әкелу (рұқсат 

беру)» кедендік рәсімімен орналастыру үшін берілген тауарларға арналған 

декларацияны кеден органы тіркеген күні, яғни «алдыңғы 

құжат»салымында көрсетілген алдыңғы құжат күні (ИМ-53) қолданылатын 

валюта бағамы қолданылады. (гр.)37 = 7053/000 (тауарларды өткізу 

ерекшеліктері анықталған жоқ - «000»)); 

- «кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу» (ЭК-21) кедендік рәсімі 

бойынша әкетілген және қайта өңдеу бойынша операцияларға ұшырамаған 

тауарларды «Экспорт» (ЭК-10) кедендік рәсімімен орналастыру кезінде 

тауарларды «кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу» кедендік рәсімімен 

орналастыру үшін берілген тауарларға арналған декларацияны кеден 

органы тіркеген күні, яғни «алдыңғы құжат»қосымша бетінде көрсетілген 

алдыңғы құжат (ЭК-21) күніне қолданылатын кедендік әкету баждарының 

ставкалары, валюта бағамы қолданылады. (гр.)37 = 1021/000 (тауарларды 

өткізу ерекшеліктері белгіленбеген - « 000»)); 
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- «еркін қойма» (ИМ-77) кедендік рәсімі бойынша әкелінген және 

қайта өңдеуге ұшырамаған шетелдік тауарларды «ішкі тұтыну үшін 

шығару» (ИМ-40) кедендік рәсімімен орналастыру кезінде кедендік әкелу 

баждарының, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждарының ставкалары, тауарларды «еркін қойма» кедендік рәсімімен 

орналастыру үшін берілген тауарларға арналған декларацияны кеден 

органы тіркеген күні, яғни «алдыңғы құжат»салымында көрсетілген 

алдыңғы құжат күні (ИМ-77) қолданылатын валюта бағамы қолданылады. 

(гр.)37 = 4077/000 (тауарларды өткізу ерекшеліктері белгіленбеген - « 

000»)); 

- «Еркін кедендік аймақ» (ИМ-78) кедендік рәсімі бойынша 

әкелінген және қайта өңдеуге ұшырамаған шетелдік тауарларды «ішкі 

тұтыну үшін шығару» (ИМ-40) кедендік рәсімімен орналастыру кезінде 

кедендік әкелу баждарының, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, 

өтемақы баждарының ставкалары, тауарларды «еркін кедендік аймақ» 

кедендік рәсімімен орналастыру үшін берілген тауарларға арналған 

декларацияны кеден органы тіркеген күні, яғни «алдыңғы құжат» қосымша 

бетінде көрсетілген алдыңғы құжат күні (ИМ-78) қолданылатын валюта 

бағамы қолданылады. (гр.)37 = 4078/000 (тауарларды өткізу ерекшеліктері 

белгіленбеген - « 000»)); 

- «кедендік аумақта қайта өңдеу» (ИМ-51) кедендік рәсімі аяқталған 

кезде «ішкі тұтыну үшін шығару» (ИМ-40) кедендік рәсімімен 

орналастырумен (ИМ-40) тауарларды «кедендік аумақта қайта өңдеу» 

кедендік рәсімімен орналастыру үшін берілген тауарларға арналған 

декларацияны кеден органы тіркеген күні, яғни «алдыңғы 

құжат»салымында көрсетілген алдыңғы құжат (ИМ-51) күніне 

қолданылатын кедендік әкелу баждарының, салықтардың, арнайы, 

демпингке қарсы, өтемақы баждарының ставкалары, валюта бағамы 

қолданылады. (гр.)37 = 4051/000 (тауарларды өткізу ерекшеліктері 

белгіленбесе, «000»)). 

Кедендік және салық жүйелерін интеграциялау шеңберінде 2018 

жылдың 1 сәуірінен бастап АСТАНА-1 АЖ-мен интеграциялау жолымен 

бірыңғай ақпараттық жүйеде орталықтандырылған біріздендірілген жеке 

шоттар (ОӘБ) салық және кедендік төлемдер бойынша бірыңғай дербес 

шотты жүргізу тетігі іске қосылды. 

Артықшылықтар ретінде бірыңғай жеке шотты жүргізу және 

банктерден онлайн режимде төлемдер туралы ақпаратты алу нәтижесінде 

тауарларды шығару уақыты қысқартылды, электрондық үкіметтің төлем 

шлюзі (ЭҮТШ) арқылы төлемдер туралы ақпаратты алудың орташа 

уақыты 10 минутты құрайды, кедендік ресімдеу кезінде төлем 

құжаттарының көшірмелерін ұсыну талабы алынып тасталды. 

СЭҚ қатысушыларының «салық төлеушінің кабинеті» web–

қосымшасында (СТК) және электрондық үкімет порталы (ЭҮП) берешек 

туралы бірыңғай мәліметтерді және салық және кеден төлемдерін ескере 

отырып, жеке шоттан үзінді көшірмені алуға мүмкіндігі бар. 
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ЦУЛС және АСТАНА-1 әзірлеушілері өзара іс-қимыл бойынша 

келесі міндеттерді іске асырды: 

-кедендік төлемдерді онлайн режимде Көлік модулін есепке ала 

отырып, банктерден онлайн режимде беруді жүзеге асыру (24/7) және 

Қазынашылықтан ОУЛС-дан АСТАНА-1 Қазынашылықтан растау; 

-кеден КБК бойынша төлемдерді АСТАНА-1-ден ОӘБ-ға тарату 

бойынша ақпаратты беруді жүзеге асыру; 

- Астана-1 деректері бойынша МБК бойынша ДЗ ТД бойынша 

есептеулердің тізілімдерін ОУЛС-ға таратуды жүзеге асыру. 

Дербес шоттарды қарау үшін жүйені іске қосу үшін келесі шарттар 

қажет: 

- логин және пароль түрінде ДЗ қол жетімділігінің болуы; 

- «жеке шотты қарау»модуліне қол жеткізудің болуы. 

Жеке шотты қарау үшін Мемлекеттік кірістер органдарының 

уәкілетті тұлғасы АСТАНА-1 АЖ-де «дербес шоттар мен төлемдер» 

модулін, бұдан әрі «шоттар» ашып, «іздеу шоттары» терезесін табуы 

қажет, онда төлеушінің БСН/ЖСН теріп, «іздеу» белгісін басамыз, одан әрі 

«шот бойынша жиыны» өтіп, уақыт кезеңін көрсетесіз, яғни күні және 

алдын ала төлем мен КБК таңдау, одан әрі табу («іздеу»белгісін) қажет. 

Осыдан кейін терезе арқылы компанияның барлық операцияларын көру. 

Есептік нысандарды қалыптастыру (берешек туралы мәліметтер, 

дербес шоттардың көшірмелері) ОУЛС АЖ-дағы жеке шоттардың 

деректері бойынша жүргізіледі. Қолданушылармен ЛС ашу режимі жоқ. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 

кірістер комитеті салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдерді төлеу кезінде төлем жүйесін оңтайландыруға және жаңғыртуға 

бағытталған іс-шараларды тұрақты түрде жүргізеді. 2018 жылғы 

желтоқсандағы жағдай бойынша онлайн төлемдер жүйесіне 28 банк 

қосылған - 25 банк. 

2018 жылдың 1 тамызынан еGov.kz-та барлық салықтар мен 

бюджетке төленетін міндетті төлемдерді ЭЦҚ-мен авторландыру және қол 

қою қажеттілігінсіз төлеу бойынша жаңа қызмет пайда болды. Бұрын 

«электрондық үкімет» порталында жеке тұлғалар үшін салықтардың тек 

үш түрі ғана төлеу үшін қол жетімді болды: мүлік салығы,көлік құралдары 

салығы, жер салығы. Бүгінгі күні порталда 18 салық түрін төлеу мүмкіндігі 

пайда болды, оның ішінде: кедендік төлемдер; өзге де төлемдер мен 

баждар. Сондай-ақ салықтарды төлеу сервисі web-қосымшада және «салық 

төлеушінің кабинеті» мобильдік қосымшасында іске асырылды. 

http://kgd.gov.kz/. 

Салық берешегін төлеу процесін жеңілдету мақсатында екінші 

деңгейдегі банктерге өз тарапына салық берешегін төлеу жөніндегі 

сервисті банктердің мобильдік қосымшалары, терминалдары және 

банкингтері арқылы жүзеге асыруға ұсыныс берілді. 

Сондай-ақ бюджетке қабылданған төлемдер туралы ақпаратты 

жіберу уақытын азайту жөніндегі жұмыстарды белсендіру бөлігінде МКК 
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Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен (бұдан әрі-Ұлттық банк) 

және ҰАТ АҚ-мен бірлесіп, осы жобаға қатысушылардың «электрондық 

үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан әрі-ЭҮТШ) арқылы бюджетке қабылданған 

төлемдер туралы ақпаратты жіберу және оны одан әрі өңдеу уақытын 

сақтауына ай сайын мониторинг жүргізіледі. 

«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан 

Республикасы Кодексінің 78-бабының 1-тармағына сәйкес нақты 

тауарларға қатысты кедендік баждардың, салықтардың, кедендік 

алымдардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарының нақты 

түрлері мен сомалары бөлігінде төлеуші сәйкестендірмеген Алдағы 

кедендік баждарды, салықтарды, кедендік алымдарды, арнайы, демпингке 

қарсы, өтемақы баждарын төлеу есебіне енгізілген ақша аванстық 

төлемдер деп танылады. Аванстық төлемдер өсімақыларды, пайыздарды 

төлеу есебіне пайдаланылуы мүмкін. 

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің 05.03.2018 жылғы №336 бұйрығына сәйкес 

«Еуразиялық экономикалық одақтың және Қазақстан Республикасының 

кеден заңнамасына сәйкес алдағы кедендік төлемдерді, салықтарды, 

арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу есебіне, сондай-ақ 

кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы 

баждарын төлеу жөніндегі міндеттің орындалуын қамтамасыз ету ретінде 

енгізілетін аванстық төлемдер»106119 жаңа ББК енгізілді. 

Аванстық төлемдер тұжырымдамасына сәйкес, негізгі қағидаттар: 

- тауарларға декларация шығару үшін қажетті кедендік төлемдер мен 

салықтарды төлеу ретінде аванстық төлемдердің ЭҚЖ пайдалану; 

- кедендік операцияларды жасау үшін төлеуді қамтамасыз ету 

ретінде аванстық төлемдердің ІСБ-ін пайдалану; 

- аванс төлемдерін автоөтіру мақсатында пайдалану 

Төлеуші кедендік декларацияны берген кезде жеке шоттағы 

аванстық төлемдер сомасы кедендік декларацияның деректері бойынша 

мынадай тәртіппен есептелген кедендік баждарды, салықтарды, кедендік 

алымдарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын төлеу есебіне 

есепке жатқызылуға жатады: 

- осы БСК артық төленген сомалар есебінен; 

- аванстық төлемдер есебінен. 

Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндеттерді 

орындауды қамтамасыз ету ретінде енгізілген аванстық төлемдер 

ұсынылған қамтамасыз ету бойынша кедендік баждарды, салықтарды 

төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау мерзімі басталғанға дейін 

кедендік баждарды, салықтарды, кедендік алымдарды, арнайы, демпингке 

қарсы, өтемақы баждарын, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеу есебіне 

есепке жатқызылуға жатпайды. АСТАНА - 1 АЖ ақпаратты төлеуді 

қамтамасыз ету ретінде пайдалану үшін аванс төлемдерінің сомаларын 

резервтеу үшін ОУЛС АЖ-ға жібереді. ОУЛС АЖ кедендік баждарды, 
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салықтарды төлеу бойынша міндетті орындағанға дейін тиісті соманы 

бұғаттайды. 

Аванстық төлемдермен қамтамасыз етілген міндеттеме 

орындалмағаны туралы ақпаратты ОУЛС АЖ-ға жіберген кезде ОУЛС АЖ 

кедендік баждарды, салықтарды, кедендік алымдарды, арнайы, демпингке 

қарсы, өтемақы баждарын төлеу есебіне аванстық төлемдерден автоесет 

жүргізеді. 

ДТМ әдістемелік ұсынымдарын ескере отырып аванстық төлемдер 

тетігін енгізу мәселесі ОУЛС АЖ және Астана-1 АЖ әзірлеушілермен 

пысықталды. 

Қазіргі уақытта БСК-дан басқа БСК-ға аванстық төлемді есепке 

алуды жүргізу жөніндегі міндеттерді іске асыру, сондай-ақ Астана-1 АЖ 

мен ОӘБ жағында аванстық төлемдерді қамтамасыз ету әзірлеу және 

тестілеу сатысында тұр. 

Кедендік операцияларды жүргізуді жеделдету, сондай-ақ 

бақылаудың мемлекеттік түрлерін жүргізу мақсатында СЭҚ-қа қатысушы 

транзиттік декларацияны (ТД) беру үшін қажетті мәліметтерді қамтитын 

«Астана-1» АЖ-ға алдын ала хабардар етуді ұсынады. 

Алдын ала ақпарат – мемлекеттің кеден органына электрондық түрде 

ЭҚЖЖ ұсынатын осындай тауарларды өткізетін тауарлар мен 

халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары туралы мәліметтер. 

Тауар (жүк) өткізу пунктіне келген кезде «келу туралы хабарлама» 

құжатын АСТАНА-1 АЖ тіркеу жүзеге асырылады. Бұл ретте «Астана-1» 

АЖ бақылау (санитариялық-карантиндік, ветеринариялық-санитариялық, 

карантиндік фитосанитариялық бақылау) жүргізу қажеттілігіне 

байланысты тиісті дәлізді (қызыл, жасыл) анықтау үшін анықтамалықтан 

СЭҚ ТН коды бойынша мәліметтерді ФЛК-ны іске қосуды қамтамасыз 

етеді және құжаттық бақылау жүргізу үшін бақылаушы органдарға 

жібереді. 

Өткізу пункттеріндегі бақылаушы органдардың лауазымды 

тұлғалары бақылау жүргізу және тиісті шешім қабылдау үшін «Астана-1» 

АЖ-ға кіре алады. «Астана-1» АЖ-де интеграцияланған бақылауды 

бақылаушы органдардың лауазымды тұлғалары ПИ ұсынған мәліметтер 

мен сканерленген құжаттар негізінде «бір терезе» қағидаты бойынша бір 

мезгілде жүзеге асырады. 

Мемлекеттік кірістер органдары бақылаушы органдардың 

лауазымды тұлғаларына бақылауды жүргізу және тиісті шешім қабылдау 

үшін «АСТАНА-1» АЖ-ға қолжетімділікті қамтамасыз етеді. 

«АСТАНА-1» АЖ-де бақылаушы органдардың лауазымды 

тұлғалары Ұлттық куәландырушы орталықтың электрондық-цифрлық 

қолтаңбасы арқылы жұмыс жасайды. 

Мемлекеттік бақылау түрлерін жүргізу кезінде ЕЭО және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында ұсынылуы көзделмеген құжаттарды талап 

ету және бақылау мерзімдерін негізсіз созуға жол берілмейді. 
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Автомобиль өткізу пункттерінде санитариялық-карантиндік 

бақылауды Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырдағы № 

299 «Еуразиялық экономикалық одақта санитариялық шараларды қолдану 

туралы» шешіміне сәйкес кеден органдарының лауазымды адамдары 

жүзеге асырады. 

Санитариялық-карантиндік бақылау «АСТАНА-1» АЖ құжаттық 

санитариялық-карантиндік бақылау КҚТ №299 шешімімен бекітілген 

Тауарлардың бірыңғай тізбесінің II бөлімінде қамтылған өнімнің 

(тауарлардың) қауіпсіздігін және олардың көліктік (тасымалдау) және 

(немесе) коммерциялық құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды 

тексеру жолымен жүргізіледі. 

Құжаттық бақылау нәтижелері бойынша санитарлық-карантиндік 

бақылаудың уәкілетті лауазымды адамы (ЕҮК АЖ) «Астана-1» АЖ-де өз 

шешімін «бақылау өтті» шешімінің анықтамалығынан таңдау жолымен 

қабылдайды және ПИ жасыл дәлізге жіберіледі. Өнімнің (тауарлардың) 

қауіпсіздігін немесе олардың көліктік (тасымалдау) және (немесе) 

коммерциялық құжаттарға сәйкес келмейтіндігін растайтын рұқсат беру 

құжаттары болмаған жағдайда санитарлық-карантиндік бақылаудың 

уәкілетті лауазымды тұлғасы ЕАЭО кедендік аумағына тауарды әкелуге 

тыйым салу туралы шешім қабылдайды және анықтамалықтан «бақылау 

өтпеді» шешімін таңдайды, ПИ сәйкес қызыл дәлізге жіберіледі. Бұл ретте 

тауарды қайтару актісі жасалады, сканерленеді және «Астана-1» АЖ-ға 

салынады және «пікірлер» алабына қайтару себебі туралы жазба енгізіледі. 

Санитарлық-карантиндік бақылаудың уәкілетті лауазымды адамы 

келесі санитарлық-эпидемиологиялық көрсеткіштер болған кезде ЕАЭО 

кедендік аумағына келген бақылаудағы тауарларды тексереді: 

- бірыңғай санитарлық талаптарға сәйкес келмейтін бақылаудағы 

тауарлардың келуі туралы ақпараттың түсуі; 

- бақылаудағы тауарлардың көліктік (тасымалдау) және (немесе) 

коммерциялық құжаттарда мәлімделген сәйкессіздігі туралы ақпараттың 

болуы; 

- тасымалдау шарттарының бұзылуын анықтау немесе қаптаманың 

зақымдануы. 

Мұндай жағдайларда УДЛ ЕҮК-нің АЖ «АСТАНА-1» ПИ жіберіледі 

қызыл дәліз, бұл ретте мынадай шешімдердің бірі қабылданады, өткізу 

бойынша: 

1) ЕАЭО кедендік шекарасынан ауруға күдікті адамдардың болуына 

өтетін көлік құралдарын көзбен шолып қарау, бақылаудағы тауарлардың 

сәйкестігін тексеру, бақылаудағы тауарларды тасымалдау үшін қажетті 

белгіленген талаптарға көлік құралының сәйкестігін бақылау; 

2) бақылаудағы тауарларды, көлік құралдарын, оның ішінде 

инфекцияны тасымалдаушылар мен тасымалдаушылардың (жәндіктер, тірі 

және өлген кеміргіштер немесе олардың болу іздері) болуына 

санитариялық тексеру, тасымалдау шарттары мен режимін бақылау; 
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3) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы 

саласындағы талаптарды бұзуға күдік болған кезде зертханалық зерттеулер 

үшін сынамаларды (үлгілерді) іріктеу жүргізіледі. 

Физикалық бақылау нәтижелері бойынша ЕҮК АЖ-нің АЖ 

тексеру/тексеру актілері жасалады, сканерленеді және «Астана-1» АЖ-ға 

салынады және «Астана-1» АЖ-ға мынадай шешімдердің бірін 

қабылдайды:ПИ жасыл дәлізге жіберілетін бақылаудағы тауарды шығару 

туралы;бақылаудағы тауарды қайтару туралы не ПИ қызыл дәлізге 

жіберілетін жою туралы. 

Бақылаудағы тауарды қайтару туралы немесе АЖК АЖК жою 

туралы шешім қабылданған жағдайда ЕАЭО және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылданады. 

Қабылданған шешім «АСТАНА-1» АЖ-ға салынады және «пікірлер» 

өрісіне сәйкес жазба енгізіледі. 

Жалпы бақылаушы органдардың лауазымды тұлғаларының «Астана-

1» АЖ-дағы іс-әрекеттері бірдей, сондай іс-әрекеттер өткізу пункттерінде 

ветеринариялық және фитосанитариялық бақылауды жүзеге асыру кезінде 

жүргізіледі. 

Осылайша, «АСТАНА-1» АЖ артықшылықтары: 

-100% электронды декларациялау базасындағы бірыңғай технологиялық 

платформа 

- тауарларға арналған декларацияларды автоматты түрде тіркеу және 

автоматты түрде шығару; 

- бірыңғай дербес шот және кедендік төлемдер мен салықтарды төлеу үшін 

қаражатты автоматты түрде алу 

- бір кедендік құжатты басқасына автоматты түрде трансформациялау 

(транзиттік декларацияға алдын ала ақпарат) 

-сыртқы экономикалық қызмет пен кеденнің қатысушылары үшін онлайн-

режимдегі операциялардың ашықтығы 

-сыртқы-экономикалық қызметке қатысушыға оның тауарының барлық 

мәртебесі туралы хабарлама жолдау арқылы кері байланыс 

-сыртқы-экономикалық қызметке қатысушылардың кез келген ыңғайлы 

уақытта әлемнің кез келген нүктесінен өз бетінше тауарларды 

декларациялау мүмкіндігі 

Алынатын әсер: 

- тәуекелдіктерді есептемегенде, тауарларды кедендік тазарту уақытын 1 

минутқа дейін төмендету;  

- СЭҚ қатысушылары мен мемлекеттік органдар үшін уақыт және қаржы 

шығындарын қысқарту 

- мемлекеттік органдар мен СЭҚ қатысушылары арасындағы жеке 

байланысты барынша азайту 

- Кедендік бақылау сапасын жақсарту 

-Қазақстанның халықаралық кедендік рейтингтерін арттыру 

- интеграцияланған кеден жүйесі 
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Мынадай автоматтандырылған жүйелермен өзара іс-қимыл 

(интеграция): 

- мемлекеттік деректер қоры «Е-лицензиялау»; 

- «Таңбалау» АЖ; 

- «Электрондық шот-фактуралар» АЖ; 

- кедендік транзитті бақылау үшін Еуразиялық экономикалық одақ 

елдерімен интеграция; 

- экспортталатын тауарлардың нақты кетуін растау үшін ЕАЭО елдерімен 

интеграция. 

Бұрын аталған көптеген қызметтер мен функциялар әртүрлі 

шашыраңқы жүйелерде ұсынылған, көп жағдайда қажетті мәліметтер 

базасымен интеграция болмаған. Енді, «бірыңғай терезені» енгізу сыртқы-

экономикалық қызметке қатысушыларына қандай да бір құжаттар мен 

рұқсаттарды жинау үшін әртүрлі инстанцияларға барудың қажеті жоқ. 

Авторизация және бір портал арқылы электрондық түрде қызметтерді алу 

жеткілікті болады. 

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын іске асыра отырып, кедендік 

әкімшілендіруді цифрландыру және жаңғырту аясында ҚР Қаржы 

министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің базасында «Электрондық 

декларациялау орталығы» пилоттық жобасы іске қосылды. Пилоттық 

жобада кедендік құнды айқындаудың, тауарларды жіктеудің дұрыстығына, 

сондай-ақ жеңілдіктер мен босатулар берудің заңдылығына құжаттамалық 

бақылау жүзеге асырылады. Бұл ретте тексеру үшін қажетті құжаттар мен 

мәліметтерді сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар «Астана-1» 

АЖ арқылы ұсынады. Бірінші кезеңде пилотқа Ақмола, Атырау, Қостанай 

және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша Мемлекеттік кірістер 

департаменттерінің кеден Электронды декларациялау орталығында 

рәсімдеудің артықшылықтары: 

- тауарлардың кедендік құнын бақылау процесі жеткілікті деңгейде 

орталықтандыру, бұл баға саясаты мен қабылданатын шешімдердің 

біркелкілігіне әкеледі; 

- тексеруші уәкілетті лауазымды тұлға мен декларанттың байланысын 

жою, өйткені барлық өзара іс-қимыл ақпараттық жүйе арқылы тек 

электрондық нысанда жүргізіледі; 

- сыртқы сауда жүктерінің логистикасына арналған шығындарды 

оңтайландыру, себебі тауарды декларациялау үшін декларанттың 

орналасқан жері маңызды емес, бұл ретте тауарлар кез келген шекара 

маңындағы терминалдарда орналастырылуы мүмкін. 

Осылайша кедендік әкімшілік ету – кедендік реттеу және бақылау 

функцияларын сапалы іске асыру мақсатында ұйымдастырылатын және 

басқарылатын СЭҚ саласына әкімшілік әдістер мен әсер ету 

технологиялары жүйесі. Бұл жерде бір жағынан қоғамның қауіпсіздігін 

бақылаудың тиісті деңгейінің ақылға қонымды арақатынасы және екінші 

жағынан сауда ортасының жұмыс істеуін жеңілдету қағидатты болып 

табылады. Қазақстан Республикасының кеден қызметтері кедендік 
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әкімшілендіруді дамыту және жетілдіру бойынша зор тәжірибе жинақтады, 

ол енді дәйекті түрде жаңа шындық – сыртқы экономикалық қызметті 

жүзеге асыру үшін қажетті операциялар мен рәсімдерді әкімшілендіру 

саласында реформа белсенді жүріп жатыр. Бүгінгі күннің шынайылығын 

кедендік әкімшілендіруді жетілдіру қажеттілігі фактісінің алдында 

алдыңғы қатарлы мемлекеттер де қояды, ал Қазақстан – ерекшелік емес. 

Әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесіне ықпалдасу, Дүниежүзілік 

сауда ұйымына кіру, қалыптастырылатын Еуразиялық экономикалық одақ 

шеңберінде мемлекетаралық өзара іс-қимылды тереңдету – бұл 

құбылыстардың барлығы кедендік әкімшілендіруді дамыту қажеттілігін 

және тиісінше кедендік қызметтердің сапасын арттыруды алдыңғы кезекке 

қояды. 
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Глоссарий 

 

авторлық құқық – ғылым, әдебиет және өнер туындыларын жасау 

мен пайдалануға байланысты туындайтын қатынастар реттеледі; 

авторлық құқық және сабақтас құқықтар – мазмұны, әдетте, 

материалдық емес нысандарда жүзеге асырылатын және оларды фактінің 

өзі ашатын осындай объектілерді қорғаудың құқықтық режимін қамтиды; 

аккредиттеу (органды сынақ зертханасын сертификаттау 

бойынша) белгілі бір салада жұмысты жүзеге асыру құқығын мемлекет 

уәкілеттік берген органның ресми тануы; 

аккредиттеу аттестаты – белгілі бір қызмет саласында нақты 

жұмыстарды орындауға бағытталған мемлекеттік сертификаттау жүйесінің 

ережелеріне сәйкес немесе сынақ зертханасымен (орталығы) берілетін 

құжат; 

алдын ала ақпарат – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

шекарасы арқылы өткізу болжанатын тауарлар, осындай тауарларды 

тасымалдайтын халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары, 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарлардың келу 

уақыты мен орны, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына 

келетін жолаушылар туралы электрондық түрдегі мәліметтер; 

алу немесе өндіру – өсіру, өндіру, аулау, аңшылық, алу, сондай-ақ 

қайта өңдеуді, өңдеуді немесе жинауды қоса алғанда, өндірістік немесе 

технологиялық операциялардың кез келген түрлерін орындау; 

альфа-бөлшектер (а-бөлшектер) – бұл кейбір радиоактивті 

ядролармен шығарылатын оң зарядталған бөлшектер. Олар салыстырмалы 

ауыр (екі протон және екі нейтрон), салыстырмалы түрде баяу қозғалады 

және төмен өткізгіш қабілеті бар. Сәулелену көзі шығаратын Альфа-

бөлшектер ауада бірнеше сантиметр мұғдарындағы шамалы жүріске ие. 

Жануарлар тіндерінде оның сіңіру қабілеті одан да аз және микрондармен 

өлшенеді. Альфа-бөлшектер ғарыш сәулелерінің құрамына кіреді (жерде - 

6%); 

анықталған тәуекел – кеден заңнамасын бұзу орын алғанын 

куәландыратын факт және кедендік реттеу саласындағы уәкілетті 

органдардың осы факті туралы ақпараты бар; 

арнайы қосымша – Киот Конвенциясын реттеуге жатқызылған бір 

немесе бірнеше кедендік ережелер мен рәсімдерге қолданылуға жататын 

ережелердің жиынтығы; 

аудит әдістері негізінде бақылау – кеден қызметіне 

декларацияларды толтырудың дұрыстығына және оларда көрсетілген 

мәліметтердің дұрыстығына мүдделі тұлғаларда бар тиісті есепке алу 

кітаптарын, шоттарды, құжат айналымын және коммерциялық ақпаратты 

тексеру жолымен көз жеткізуге мүмкіндік беретін шараларды білдіреді; 

ауызша сұрау – кедендік операцияларды жасау кезінде кеден 

органдарының лауазымды адамдары жеке тұлғаларға, олардың өкілдеріне, 

сондай-ақ кедендік шекара арқылы өткізілетін тауарларға қатысты 



 171 

өкілеттіктері бар ұйымдардың өкілдері болып табылатын тұлғаларға 

жазбаша нысанда көрсетілген тұлғалардың түсініктемелерін ресімдемей 

ауызша сұрау жүргізуге құқылы; 

әлеуетті тәуекел – бұл анықталмаған тәуекел, бірақ оның пайда 

болуы үшін жағдайлар бар; 

әрекетсіздік –  кеден заңдарымен кеден қызметі үшін ұйғарылған іс-

әрекеттің істелмеуі немесе оның алдына тиісті түрде қойылған мәселе 

бойынша ақылға қонымды мерзім ішінде шешімнің қабылданбауын 

білдіреді; 

баждар мен салықтар – импорттық баждар мен салықтарды 

және/немесе экспорттық баждар мен салықтарды білдіреді; 

баждар мен салықтарды есептеу – төленуге жататын баждар мен 

салықтардың сомасын айқындауды білдіреді; 

бақылау (төрелік) сынамасы – талдауды орындау үшін 

пайдаланылатын орташа (біріктірілген) сынаманың бөлігі, сондай-ақ 

төрелік сынақтар жағдайында сақталады; 

бас қосымша – Киот Конвенциясын реттеуге жатқызылған барлық 

кедендік ережелер мен рәсімдерге қолдануға жататын ережелердің 

жиынтығы;  

басты қамтамасыз ету – бұл уақыт кезеңі ішінде қолданылатын 

және Қазақстан Республикасының аумағында кедендік операцияларды 

жүргізуге байланысты тәуекелдерді өтейтін кедендік баждардың, 

салықтардың төленуін қамтамасыз ету; 

бересі – төлеуші белгіленген мерзімде енгізбеген және даусыз 

тәртіппен өндіріп алуға жататын салық немесе басқа да міндетті төлем 

сомасы; 

бета-бөлшектер 1876 жылы Анри Беккерелмен ашылды. Қазіргі 

уақытта олар электрондар екендігі белгілі. Бета-сәулелену – табиғи және 

жасанды радиоактивті элементтердің ядроларының ыдырауы кезінде пайда 

болатын электрондар ағыны. Бета-сәулеленудің альфа-сәулеленумен 

салыстырғанда үлкен өткізгіш қабілеті бар, сондықтан олардан қорғау 

үшін неғұрлым тығыз және қалың экрандар қажет; 

бүркемелеуші тауарлар – тәуекел тауарларының орнына 

декларациялануы мүмкін жеткілікті ықтималдығы бар тауарлар; 

бірыңғай кеден аумағы – тараптар мемлекеттерінің кеден 

аумақтарынан тұратын аумақ; 

верификация – тауардың шығарылуы туралы сертификаттың 

түпнұсқалығын және (немесе) тауардың шығарылуы туралы құжаттарда 

қамтылған мәліметтердің дұрыстығын анықтау және (немесе) олардың 

негізінде тауардың шығарылуы туралы осындай құжаттар берілген 

Қосымша не нақтылайтын мәліметтерді (оның ішінде тауарлардың 

шығарылуын айқындау критерийінің орындалуы туралы) және (немесе) 

құжаттардың көшірмелерін Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекеттің кеден органына мүше мемлекеттің осы кеден органының 

сұрау салуы негізінде ұсыну; 
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верификациялаушы (құжаттарды, материалдарды растаушы) 

орган – Еуразиялық экономикалық одақтың тарифтік 

преференцияларының бірыңғай жүйесін пайдаланушы елдің ұлттық 

заңнамасына сәйкес верификацияны жүзеге асыруға уәкілетті орган;  

верификация туралы сұрау – тауардың шығарылуы туралы 

сертификаттың түпнұсқалығын және (немесе) тауардың шығарылуы 

туралы құжаттарда қамтылған мәліметтердің дұрыстығын растау туралы 

және (немесе) Қосымша не нақтылайтын мәліметтерді (оның ішінде 

тауарлардың шығарылуын айқындау критерийінің орындалуы туралы) 

және (немесе) олардың негізінде тауардың шығарылуы туралы осындай 

құжат берілген немесе куәландырылған құжаттардың көшірмелерін беру 

туралы сұрау салу; 

гамма-сәулелену – қысқа толқынды электромагниттік сәулелену 

болып табылады. Қасиеттері бойынша ол рентген сәулесіне жақын, бірақ 

айтарлықтай үлкен жылдамдықпен пен энергияға ие, жарық 

жылдамдығымен таралады. Ауыр элементтермен, мысалы, қорғасынмен 

өзара әрекеттескен кезде тиімді әлсірейді. Атом станцияларының ядролық 

реакторларында гамма-сәулеленуді әлсірету үшін бетоннан жасалған 

қалың қабырғалы қорғаныс экраны қолданылады; 

дараландыру құралдарына құқық – маркетингтік белгілерді 

қорғаудың бір құқықтық институтына біріктіруге болатын құқықтар; 

декларант – тауарларды декларациялайтын не оның атынан 

тауарлар декларацияланатын тұлға; 

доза – (грек тіл. dosis-иондаушы сәулеленудің үлесі, порциясы), кез 

келген заттар мен тірі организмдерге сәулеленудің әсерін бағалау үшін 

пайдаланылатын шама; 

Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы (ДЗМҰ) – зияткерлік 

меншікті қорғау саласындағы ең көне халықаралық ұйым; 

Дүниежүзілік кеден ұйымы (ДКҰ)  – ағылшынша World Trade 

Organization (WTO), халықаралық сауданы және World Customs 

Organization( WCO), әлемнің барлық дерлік елдерінің кеден қызметтері 

мүше болып табылатын үкіметаралық халықаралық ұйым. ДКҰ жұмысы 

халықаралық құралдарды, тауарларды жіктеу, кедендік құнды бағалау, 

тауарлардың шығу ережесі, зияткерлік меншік құқығын сақтау, мүше 

мемлекеттердің сауда-саяси қатынастарын кедендік реттеу мәселелері 

бойынша конвенцияларды әзірлеу саласында шоғырланған;  

Дүниежүзілік кеден ұйымының негіздемелік стандарттары 

(SAFE) – халықаралық сауданы оңайлату және оның қауіпсіздік деңгейін 

арттыру жөніндегі міндеттерді шешуге ықпал ететін Дүниежүзілік кеден 

ұйымы әзірлеген құрал; 

Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСҰ) – ағылшынша World Trade 

Organization (WTO) халықаралық сауда және мүше мемлекеттердің сауда-

саясаттық қарым-қатынастарын реттеу мақсатында 1995 жылы құрылған 

халықаралық ұйым. ДСҰ шын мәнінде елу жыл бойы халықаралық 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ұйымның функцияларын атқарып келген тарифтер мен сауда жөніндегі Бас 

келісімнің (ГАТТ) мұрагері болып табылады; 

ЕАЭО – бірыңғай кедендік аумақта шығарылатын, сондай-ақ үшінші 

елдерден шығарылатын және осы кедендік аумақта еркін айналымға 

шығарылған тауарлармен өзара саудада Еуразиялық экономикалық одаққа 

мүше мемлекеттердің бірыңғай кедендік аумағын көздейтін тараптардың 

сауда – экономикалық интеграциясының нысаны, арнайы қорғау, 

демпингке қарсы және өтемақы шараларын қоспағанда, кедендік баждар 

мен экономикалық сипаттағы шектеулер қолданылмайды; 

ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы өткізу – ЕАЭО кедендік 

аумағына тауарларды немесе көлік құралдарын кез келген тәсілмен әкелу 

немесе осы аумақтан шығару бойынша іс-әрекеттерді жасау, соның ішінде 

халықаралық почта жөнелтілімдерімен жіберу, құбыр көлігі мен электр 

беру желілерін пайдалану. Мұндай әрекеттерге мыналар жатады: 

тауарларды әкелу және тауарларды әкету – ЕАЭО кедендік шекарасын іс 

жүзінде кесіп өткенге дейін халықаралық почта жөнелтілімдерімен 

жіберуді қоса алғанда, ЕАЭО кедендік аумағына/аумағынан тауарларды 

әкелуге/әкетуге бағытталған іс-әрекеттерді жасау; 

ЕАЭО тауарлары – ЕАЭО кедендік аумағындағы тауарлар; 

екі рет қолданылатын (мақсаттағы) тауарлар мен 

технологиялар – азаматтық мақсаттарда пайдаланылатын, бірақ қару-

жарақ, әскери техника мен оқ-дәрілер, оның ішінде жаппай қырып-жою 

қаруы мен жеткізу құралдарын өндіру үшін қолданылуы мүмкін 

жабдықтар, Материалдар, шикізат, технологиялар және ғылыми-

техникалық ақпарат; 

еркін сауда аймағы (үшінші елдермен саудада олардың 

әрқайсысының ұлттық кеден тарифтерін сақтай отырып, қатысушы елдер 

арасындағы саудадағы кеден баждарын жою) кедендік баждар мен басқа да 

сауда кедергілері осындай аумақтарда өндірілген тауарларға қатысты 

жойылатын екі немесе бірнеше кеден аумақтарынан тұратын топты 

білдіреді; 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы – 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының шектері, сондай-

ақ Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі халықаралық шарттарға 

сәйкес Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 

аумақтарындағы жекелеген аумақтардың шектері; 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасынан өту 

– тұлғаның Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына кіруі, 

тұлғаның Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан шығуы, 

оның ішінде өткізу пунктінде, тауарлар мен көлік құралдарын өткізудің 

өзге де орнында орналасқан кедендік бақылау аймағында өткізілетін 

тауарлар мен көлік құралдарына қатысты кедендік операцияларды жасау; 

жалған тауар – қасиеттерді ауыстыру немесе жасыру жолымен 

оның бір немесе бірнеше негізгі (елеулі) қасиеттерін қолдан жасау 

жүргізілген тауар, онда: атауы, құрылымы (сапасы), мақсаты, шыққан жері 
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(елі), жарамдылық мерзімі, үлгіге, сипаттамаға, стандартқа, қауіпсіздік 

талаптарына, шартқа немесе тауарға әдетте ұсынылатын талаптарға 

сәйкестігі, тауарға тыйым салу шарттарына сәйкестігі кіреді.құндылықтар-

нормалар мен идеалдармен қатар адамзат мәдениетінің маңызды құрамдас 

бөліктері;  

жалпыадамзаттық құндылықтар – қандай да бір әмбебап 

мұраттарды іске асыруымен сипатталады. Олар әртүрлі уақытта, әртүрлі 

елдерде және мәдениеттерде адамдардың ең көп саны деп танылады. 

Оларға жалпыадамзаттық құндылықтардың іргелі триадасы жатады: 

ақиқат, жақсылық, сұлулық. Бұған әлемдік діндерде (жақынға деген 

махаббат пен құрмет, адалдық, мейірімділік, даналық және т.б.) бекітілген 

адамгершілік нормалары, сондай-ақ адамның негізгі құқықтары кіреді; 

жанама салықтар – тауарлар бағасына немесе қызмет көрсету 

тарифтеріне үстеме ақы түрінде алынатын және алынған кірістерге 

(акциздер, қосылған құн салығы) байланысты емес тауарлар мен қызмет 

көрсетулерге салынатын салықтар); 

жаппай қырып-жою қаруы – химиялық, бактериологиялық 

(биологиялық), радиологиялық, ядролық және уытты қару; 

жеке кедендік тексеру – кеден органы басшысының (бастығының), 

ол уәкілеттік берген кеден органы басшысының (бастығының) 

орынбасарының не оларды алмастыратын адамдардың жазбаша шешімі 

бойынша жүргізілетін кедендік бақылаудың ерекше нысаны кедендік 

шекара арқылы өтетін және кедендік бақылау аймағында немесе 

халықаралық әуежайдың транзиттік аймағында орналасқан жеке тұлға 

Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын бұза отырып 

өткізілетін тауарларды өзінде жасырады және өз еркімен бермейді деп 

пайымдауға жеткілікті негіздер болған кезде жүргізіледі; 

жеке мүліктік емес құқықтар – авторлыққа, игерлікке, жариялауға 

және беделін қорғауға бағытталған автор құқығы; 

жеке тұлғалық құндылықтарға идеялар мен заттар кіреді, әсіресе 

жеке адамға жақын. Олар қоршаған әлеуметтік-мәдени ортада немесе жеке 

шығармашылық нәтижесінде жасалуы мүмкін. Бұған, мысалы, 

күнделіктер, хаттар, жеке жадымен байланысты заттар жатады; 

жеткізу құралдары – жаппай қырып-жою қаруын жеткізуге 

қабілетті зымырандар мен ұшқышсыз ұшу аппараттары (300 км және одан 

астам қашықтыққа кемінде 500 кг пайдалы жүктемені жеткізуге қабілетті); 

жылжымалы заттар – тарихи, көркемдік, ғылыми, құжаттық немесе 

өзге де мәдени құндылықтарды білдіретін заттар; 

жылжымайтын объектілер – археологиялық, тарихи және ғылыми 

маңызы бар объектілер мен жергілікті аумақтар; 

зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне құқық – 

ғылыми еңбектерге авторлық құқықтар, электронды-есептеу 

машиналарына арналған бағдарламалар, карталар, жоспарлар, эскиздер, 

иллюстрациялар және үш өлшемді туындылар (қару-жараққа, әскери 

техникаға, екі рет қолданылатын тауарлар мен технологияларға, жаппай 
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қырып-жою қаруын жасауға арналған арнайы жабдықтар мен технологияға 

байланысты). Өнертабыстарға, модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, 

интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтар, ашылмаған 

ақпаратқа, оның ішінде «ноу-хау» өндірісінің құпияларына құқықтар; 

зияткерлік меншік құқықтарының сауда аспектілері жөніндегі 

келісім (ТРИПС) – зияткерлік меншіктің барлық дерлік түрлерін 

қамтитын, оның иесі мен мемлекет арасындағы өзара қарым-қатынастарды 

регламенттейтін, зияткерлік меншікке құқықтарды бұзғаны үшін 

жауапкершілік дәрежесін белгілейді және оның ережелеріне ДСҰ-ға мүше 

барлық елдердің заңнамасы сәйкес келуі тиіс негіз қалаушы құжаттардың 

бірі; 

имитаторлар – дербес тауар белгісі ретінде белгілі брендтің 

имитациясы; 

импорт – ҚР кеден аумағында тұрақты пайдалану және тұтыну үшін 

өнімді әкелу; 

импорттық баждар мен салықтар – шамасы көрсетілген 

қызметтердің шамамен алғандағы құнымен шектелетін немесе басқа 

мемлекеттік органның тапсырмасы бойынша кеден қызметі алатын кез 

келген алымдарды қоспағанда, тауарлардың импорты кезінде немесе оған 

байланысты алынатын кедендік баждар мен барлық өзге де баждарды, 

салықтарды немесе алымдарды білдіреді; 

импорттаушының (түпкі пайдаланушының) кепілдік міндеттемесі 

– импорттаушының (түпкі пайдаланушының) өнімді мәлімделген 

мақсаттарда пайдалану туралы, оны басқа тұлғаларға бермеу және 

уәкілетті органның рұқсатынсыз үшінші елдерге кері экспорттауға жол 

бермеу туралы жазбаша растамалары; 

инкунабулдар – инкунабула сыртқы түрі бойынша қолжазба 

кітаптарын еске түсіреді. Қаріп көбінесе дайын; инкунабуладағы абзацтар 

жоқ. Инкунабулдың 40 мыңға жуық түрлі басылымдары жарық көрді; 

кеден аумағы – уағдаласушы тараптың кеден заңдары 

қолданылатын аумақты білдіреді; 

кедендік баж – тауарларды кедендік шекара арқылы өткізуге 

байланысты кеден органдары алатын міндетті төлем. Кедендік баждар – 

кедендік аумақтан келген немесе кеткен кезде тауарларға салынатын 

кедендік тарифте көзделген баждарды білдіреді; 

кедендік байқау – кеден органдары лауазымды адамдарының 

тауарларды, оның ішінде кедендік бақылаудағы көлік құралдарын 

тасымалдауды, олармен жүк және өзге де операцияларды жасауды жария, 

мақсатты, жүйелі немесе бір жолғы, тікелей немесе жанама түрде көзбен 

шолып қадағалау; 

кедендік бақылау – Кеден заңдарының сақталуын қамтамасыз ету 

үшін кеден қызметі қолданатын шараларды білдіреді; 

кедендік бақылау аймақтары – кедендік шекара арқылы 

тауарларды өткізу орындары, уақытша сақтау қоймаларының, кеден 

қоймаларының, бажсыз сауда дүкендерінің аумақтары және Еуразиялық 
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экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалған 

өзге де орындар. кедендік бақылау аймағының өзге де орындарында 

тауарларды кедендік тексеріп қарауды және (немесе) кедендік тексеріп 

қарауды жүргізу, жүк және өзге де операцияларды жасау үшін құрылады. 

Кедендік бақылау аймақтары оларда кедендік бақылауға жататын тауарлар 

тұрақты болған жағдайда немесе олар кедендік бақылауды, жүк және өзге 

де операцияларды жүргізу уақытында құрылған жағдайда уақытша болуы 

мүмкін; 

кедендік декларация – белгіленген нысан бойынша жасалған, 

тауарлар туралы, таңдалған кедендік рәсім туралы мәліметтерді және 

тауарларды шығару үшін қажетті өзге де мәліметтерді қамтитын құжат; 

кедендік декларациялау – белгілі бір кедендік рәсімге орай 

тауарларды және көлік құралдарын орналастырумен және осы рәсімді 

«Қазақстан Республикасындағы Кедендік реттеу туралы» Қазақстан 

Республикасының кодексінің талаптарына сәйкес аяқтаумен байланысты 

рәсім; 

кеден заңнамасы – қолданылуы мен орындалуын қамтамасыз ету 

тікелей кеден қызметіне жүктелген тауарлардың импортына, экспортына, 

тасымалдануына немесе сақталуына қатысты заңдар мен заңға тәуелді 

актілердің ережелерін, сондай-ақ кеден қызметі заңмен белгіленген 

өкілеттіктер шегінде шығарған кез келген нормативтік актілерді білдіреді; 

кедендік қарау – тауарларды, оның ішінде көлік құралдарын, жеке 

тұлғалардың багажын, сондай-ақ жүк ыдыстарын, кедендік пломбаларды, 

мөрлерді және өзге де сәйкестендіру құралдарын көлік құралдарын ашпай, 

тауарларды орамай, тексерілетін объектілер мен олардың бөліктерін 

бөлшектемей және олардың тұтастығын бұзбай, өзге де тәсілдермен 

сыртқы көзбен шолып қарау; 

кедендік құжаттар – кедендік декларация және кедендік 

операцияларды жасау және кедендік бақылауды жүргізу үшін ғана, сондай-

ақ кедендік операцияларды жасау және кедендік бақылауды жүргізу 

барысында және нәтижелері бойынша жасалатын өзге де құжаттар; 

кеден қызметі – кеден заңдарын қолдануға және баждар мен 

салықтарды алуға, сондай-ақ тауарлардың импортына, экспортына, орнын 

ауыстыруға немесе сақталуына қатысты өзге де заңдар мен нормативтік 

актілерді қолдануға жауапты мемлекеттік қызметті білдіреді; 

кеден одағы – бұл еркін сауда аймағы мен ортақ нарық арасындағы 

аралық саты; 

кеден одағына мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік 

объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі туралы келісім – зияткерлік 

меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімін жүргізу тәртібін 

белгілейді, соның негізінде кеден органдары Кеден одағының кедендік 

шекарасы арқылы тауарларды өткізу кезінде зияткерлік меншік құқығын 

қорғау бойынша шаралар қабылдайтын болады; 
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кедендік операциялар – Еуразиялық экономикалық одақтың және 

(немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес тұлғалар 

мен кеден органдары жасайтын іс-әрекеттер; 

кеден органы – кеден қызметінің кедендік рәсімділіктерді жасауға 

құзыретті әкімшілік бөлімшесін, сондай-ақ осы мақсат үшін құзыретті 

органдар айқындаған үйлерді, ғимараттарды немесе басқа да аумақтарды 

білдіреді; 

кеден өкілі – кеден өкілдерінің тізіліміне енгізілген, декларанттың 

немесе өзге мүдделі тұлғаның атынан және тапсырмасы бойынша 

Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан 

Республикасының кеден заңнамасына сәйкес кедендік операцияларды 

жасайтын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы; 

кедендік рәсім – кедендік мақсаттар үшін Кеден одағының кедендік 

аумағында немесе одан тысқары жерлерде тауарларды пайдалану және 

(немесе) оларға билік ету талаптары мен шарттарын айқындайтын 

нормалардың жиынтығы. Кедендік рәсімділіктер – кеден заңнамасын 

сақтау мақсатында мүдделі тұлғалар мен кеден қызметі жасайтын барлық 

операцияларды білдіреді; 

кедендік және салық ставкасы – салық салынатын базаның 

бірлігіне кеден және салық аударымдарының шамасы. Пайыз есебінде 

немесе ақшалай сомада белгіленуі мүмкін; 

кедендік сараптама – кеден органдарына жүктелген міндеттерді 

шешу үшін арнайы және (немесе) ғылыми білімді пайдалана отырып, 

кедендік сарапшылар (сарапшылар) жүргізетін зерттеулер мен сынақтар. 

Сонымен бірге кедендік сараптама ол, Кеден одағының заңнамасына 

сәйкес негіз болған кезде осы өкілеттігі бар кеден органының лауазымды 

адамы тағайындайтын және ресімделген іс жүргізу әрекеті; 

кедендік сараптаманың мәні – кедендік рәсімдер операцияларын 

жүзеге асыру кезінде, оның ішінде кеден ережелерін (ҒТБ) бұзушылықтар 

туралы, Әкімшілік құқық бұзушылықтар, қылмыстық, азаматтық және 

төрелік істер туралы істерді жүргізу және қарау кезінде зерттелетін және 

белгіленетін нақты деректерді құрайды; 

кедендік сарапшы – кедендік сараптама жүргізуге уәкілетті және 

қажетті арнайы және (немесе) ғылыми білімі бар кеден органының 

лауазымды адамы; 

кедендік сарапшының қорытындысы – жүргізілген зерттеулердің 

және (немесе) сынақтардың нәтижелері мен қойылған сұрақтарға жауап 

түрінде кедендік сараптаманың қорытындылары бар кедендік құжат; 

кедендік тексеру – бұл тауарларды шығарғаннан кейін ғана 

қолданылатын кедендік бақылау нысаны, оның мақсаты тұлғалардың 

Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасында және Еуразиялық 

экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасында белгіленген 

талаптарды сақтауын тексеру болып табылады; 

кедендік тексеріп қарау – кеден органдары лауазымды 

адамдарының тауарлардың орамасын немесе көлік құралының, жүк, үй-
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жайын не ыдыстарды, контейнерлерді және тауарлар бар немесе болуы 

мүмкін өзге де орындарды ашуға, оларға салынған кедендік пломбаларды 

немесе өзге де сәйкестендіру құралдарын бұза отырып, тексерілетін 

объектілер мен олардың бөліктерін бөлшектеуге, бөлшектеуге немесе 

тұтастығын бұзуға байланысты өзге де тәсілдермен іс-әрекеттері; 

кедендік төлемдер мен салықтарды төлеу мерзімі – төлеудің 

соңғы күні. Қолданыстағы заңнамамен бекітілген күнтізбелік күн; 

кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуден жалтару – 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес табыс етілуі міндетті 

болып табылатын кедендік немесе салық декларациясын немесе өзге де 

құжаттарды табыс етпеу немесе көрінеу жалған мәліметтер табыс ету. 

Салық төлеуден жалтарғаны үшін қылмыстық жауапкершілік 

қарастырылған; 

кедендік шекара арқылы тауарларды заңсыз өткізу – тауарларды 

кедендік шекара арқылы белгіленген жерлерден тыс немесе анықталмаған 

кеден органдарының жұмыс уақыты осы жерлердегі, не кедендік 

бақылаудан жасырып, не дәл емес декларациялаумен немесе 

недекларированием тауарлар, немесе пайдалана отырып, құжаттар, дұрыс 

емес мәліметтері бар тауарлар туралы және (немесе) пайдалана отырып, 

жалған не жататын басқа да тауарлар; 

кері импорт – ҚР кеден заңнамасына сәйкес ҚР кедендік аумағынан 

бұрын әкетілген өнімнің өзгеріссіз жағдайда қайта әкелу; 

кері экспорт – ҚР тыс жерлерде өндіріліп, кезінде ҚР кедендік 

аумағына әкелінген өнімді кері шығару; 

коллекциялау – коллекцияны жинау, яғни белгілі бір құндылығы 

бар бір нәрселерді (әдетте, біртектес объектілерді) жинау негіз болатын 

қызмет. Бұл өнер туындылары (кітаптар, суреттер, музыкалық 

шығармалар, кинофильмдер), тарихи-мәдени құндылықтар (монеталар, 

белгілер, пошта маркалары, автомобильдер) немесе табиғат объектілері 

(жәндіктер, минералдар, ұлулар раковиналары, гүлдер) болуы мүмкін; 

коммерциялық құжаттар – сыртқы сауда және өзге де қызметті 

жүзеге асыру кезінде, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізуге байланысты мәмілелерді 

жасауды растау үшін пайдаланылатын құжаттар (шот-фактуралар 

(инвойстар), ерекшеліктер, тиеу (орау) парақтары және өзге де құжаттар); 

көлік (тасымалдау) құжаттары – тауарларды тасымалдау 

шартының болуын растайтын және оларды осындай тасымалдау кезінде 

алып жүретін құжаттар (коносамент, жүкқұжат, көлік экспедициясы 

шартының жасалғанын растайтын құжат және өзге де құжаттар); 

көлік құралдары – контейнерлер мен басқа да жабдықтарды қоса 

алғанда, халықаралық жолаушылар мен тауарларды тасымалдаушы үшін 

пайдаланылатын кез келген құралдар. Кедендік одақ кедендік шекарасы 

арқылы алып-сату объектісі ретінде өткізілетін көлік құралдары тауарлар 

ретінде қарастырылады; 
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куәлік – заңды маңызы бар қандай да бір фактіні (туу туралы, неке 

туралы) не адамның белгілі бір преференцияларды пайдалану құқығын 

ресми растайтын құжат; 

Қазақстан Республикасы халқының мәдени мұрасы – өзге 

мемлекеттерге беру құқығынсыз Қазақстан Республикасына ғана тиесілі 

мемлекеттік маңызы бар мәдени құндылықтардың жиынтығы; 

қарақшылық – авторлық құқықпен қорғалған кітаптарды, 

жазбаларды, телевизиялық бағдарламаларды, патенттелген 

өнертабыстарды, сауда маркасымен тауарды және т. б. рұқсатсыз қайта 

шығару немесе пайдалану; 

ҚР Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы 

департаменті – авторлық құқық және сабақтас құқықтар объектілерін 

пайдаланатын жеке және заңды тұлғалардың қызметін бақылауды жүзеге 

асыратын уәкілетті мемлекеттік орган; 

ҚР экспорттық бақылау жүйесінің мемлекеттік органдары – 

заңдармен белгіленген құзыреті шегінде экспорттық бақылауды жүзеге 

асыратын ҚР орталық атқарушы органдары; 

ҚР кеден аумағынан тыс өнімді қайта өңдеу – Қазақстан 

Республикасының кеден аумағынан тыс жерлерде оларды қайта өңдеу 

және одан әрі ҚР кеден аумағына өнімдерді әкелу мақсатында 

қазақстандық тауарларды әкету және пайдалану; 

қолдан жасалған тауар – белгілі бір тауар таңбасы заңсыз салынған 

тауар; 

қосылған құн салығы, ҚҚС – өндірістік циклдің әрбір сатысында, 

сондай-ақ оны түпкі тұтынушы сатып алған кезде өнімге қосылатын құнға 

салынатын салық. Көптеген елдерде негізгі жанама салықтардың бірі 

болып табылады; 

құжаттар мен мәліметтерді тексеру – кеден органдары 

мәліметтердің дұрыстығын, құжаттардың түпнұсқалығын және (немесе) 

оларды толтырудың және (немесе) ресімдеудің дұрыстығын анықтау 

мақсатында кедендік операцияларды жасау кезінде ұсынылған құжаттар 

мен мәліметтерді тексереді. Кедендік операцияларды жасау кезінде кеден 

органдарына ұсынылған мәліметтердің дұрыстығын тексеру оларды басқа 

көздерден алынған ақпаратпен салыстыру, кедендік статистика 

мәліметтерін талдау, ақпараттық технологияларды пайдалана отырып 

мәліметтерді өңдеу жолымен, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық 

одақтың кеден заңнамасында тыйым салынбаған басқа да тәсілдермен 

жүзеге асырылады; 

құндылықтар – бұл нақты адамның, әлеуметтік топтың, қоғамның 

өміріндегі құбылыстардың ерекше, оң мәні. Құндылықтардың қайнар көзі 

адамның жеке тұлғасында, оның мәдени жасампаз белсенділігінде; 

материал – тауарды өндіру кезінде тұтынылатын және (немесе) 

пайдаланылатын немесе тауарға физикалық қоспа ретінде жүретін кез 

келген зат, ингредиент, шикізат, тауардың бір бөлігі немесе тауар; 
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мәдени артефактілер – сәулет құрылыстарының фрагменттері, 

археологиялық олжалар (еңбек құралдары, ежелгі адамдардың тұрмыс 

заттары) және басқа да көп нәрселер, бейхабар адамдардың ойынша 

олардың аса құндылығы жоқ. Алайда бұл олай емес. Олардың құндылығы 

елдің, халықтың тарихи-мәдени мұрасының құрамдас бөлігі болып 

табылады; 

мәдени құндылықтар – зайырлы және діни сипаттағы мәдени мұра 

заттары, сондай-ақ тарихи, көркем, ғылыми немесе өзге де мәдени маңызы 

бар өзге де құндылықтар; 

мәртебесі – құқықтық жағдайы, азаматтың жағдайы; 

мемлекеттік кірістер органы – салықтардың уақтылы және толық 

төленуін қадағалайтын және салық заңнамасын бұзғаны үшін 

жауапкершілікке тартуға құқылы мемлекеттік орган; 

мүліктік құқықтар – туындыны кез келген нысанда және кез келген 

тәсілмен пайдалануға мүмкіндік беру; 

мүлікке тыйым салу – заңды тыйым сыртқы экономикалық 

қызметке қатысушының (СЭҚ) немесе салық төлеушінің мүлкіне 

салынады және ол төленбеген борыштарды өндіріп алу үшін сатылуы 

мүмкін; 

нейтрондық сәулелену – бейтарап бөлшектер ағыны. Бұл 

бөлшектер кейбір ядролық реакциялар кезінде, атап айтқанда, уран мен 

плутоний ядроларының бөліну реакциялары кезінде атом ядроларынан 

ұшып шығады; 

нүктелік (бір жолғы) сынама – бір қабылдауға іріктелген, бір 

ыдысты орында немесе резервуарда немесе көлік құралында белгілі бір 

берілген деңгейде тауардың сапасын сипаттайтын сынама; 

орау бірлігі – автомобиль, темір жол цистернасы, бөшке, фляга, 

жәшік, контейнер, қорап және стандарттармен және техникалық 

шарттармен көзделген қаптаманың басқа да түрлері; 

орташа (біріктірілген) сынама – тиісті тәртіппен іріктелген және 

көрсетілген қатынаста біріктірілген бірнеше нүктелі (бір жолғы) 

сынамалардан мұқият араластырылған сынама; 

отбасылық құндылықтар – жеке отбасының, тұлғаның 

құндылықтары;  

өзара әкімшілік көмек – кеден заңдарын тиісті қолдану мақсатында 

және кедендік құқық бұзушылықтардың алдын алу, тергеу және жолын 

кесу үшін бір кеден әкімшілігі басқа кеден әкімшілігінің тапсырмасы 

бойынша немесе онымен бірлесіп жасайтын іс-әрекеттерді білдіреді; 

өлшеу құралы – өлшеу кезінде пайдаланылатын және мөлшерлі 

метрологиялық қасиеттері бар техникалық құрал; 

өндіріс құпияларына құқық (Ноу-хау) – бұл коммерциялық құпия 

режимімен қорғалатын және сатып алу-сату нысанасы болуы немесе басқа 

кәсіпкерлік қызмет субъектілеріне бәсекелес қол жеткізу үшін 

пайдаланылуы мүмкін кез келген сипаттағы мәліметтер; 
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өнеркәсіптік меншік – мазмұны материалдық нысандарда жүзеге 

асырылатын, әдетте, жасырын болуы мүмкін және әрдайым ұсыну 

нысанынан туындамайтын объектілердің құқықтық режимін қамтиды; 

өнеркәсіптік үлгілерге құқық – өнеркәсіптік немесе қолөнер 

өндірісі бұйымының жаңа және бірегей көркем-конструкторлық шешімі 

қорғалады; 

өнім – экспорттық бақылауға жататын тауарлар, технологиялар, 

жұмыстар, қызметтер, ақпарат; 

өнімнің номенклатурасы (тізімі) – экспорттық бақылауға жататын 

тауарлардың, технологиялардың, жұмыстардың, қызметтер мен 

ақпараттың тізбесі; 

өткізу бекеті – Қазақстан Республикасының Үкіметі және (немесе) 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында айқындалған, 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

адамдарды, тауарлар мен көлік құралдарын өткізуге арналған, темір жол, 

автомобиль, су не әуе қатынасы шегінде орналасқан, кедендік 

инфрақұрылымы бар Қазақстан Республикасының аумағындағы 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасының учаскесі; 

өтпелі мерзімі бар стандарттық ереже – қолдану үшін қолданысқа 

енгізудің неғұрлым ұзақ мерзімі рұқсат етілетін Киот Конвенциясының бас 

қосымшасының стандарттық ережесі; 

пайдаланушы ел – дамушы немесе аз дамыған Еуразиялық 

экономикалық одақтың тарифтік преференцияларының бірыңғай жүйесін 

пайдаланушы ел; 

патенттік құқық – өнертабыстарды, пайдалы модельдерді, 

өнеркәсіптік үлгілерді патенттер беру жолымен қорғау тәртібін 

айқындайтын құқықтық нормалар жүйесі; 

преференциялар – біреуге берілетін артықшылық, бір нәрсені 

пайдаланудың ерекше шарттары; 

радиация – жинақталған түсінік. Ол сәулеленудің әртүрлі түрлерін 

қамтиды, олардың бір бөлігі табиғатта кездеседі, басқалары жасанды 

жолмен алынады. Радиация немесе иондаушы сәуле-жылу немесе жарық 

сияқты кеңістік пен зат арқылы сәулеленетін энергия түрі.  Оны бес 

адамның сезімінің көмегімен табу мүмкін емес. Радиацияның негізгі 

қасиеті - зарядталған бөлшектердің өткізгіш қабілеті (альфа-бөлшектер, 

бета - бөлшектер, гамма - сәулелену және нейтрондар) болып табылады; 

радиоактивтілік – иондаушы сәулеленудің шығаруымен немесе 

радиациямен ілесе жүретін өздігінен айналуға (ыдырауға) олардың 

қабілеттілігінен көрінетін кейбір атомдар ядросының тұрақсыздығы. 

Осылайша, радиацияны шығаратын тұрақсыз атомдары бар кез келген зат 

радиоактивті деп аталады; 

сабақтас құқықтар – авторлық құқықтың үлгісі бойынша жасалған 

айрықша құқықтар тобы; 

салық – бұл міндетті, жеке өтеусіз төлем ұйымдар мен жеке 

тұлғалардан мемлекеттің және (немесе) атқарушы органдардың қызметін 
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қаржылық қамтамасыз ету мақсатында оларға меншік, шаруашылық 

жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі ақша қаражатын иеліктен 

шығару нысанында алынады; 

салықтық бақылау – заңды және жеке тұлғалардың салықтарды 

және басқа да міндетті төлемдерді толық және уақтылы төлеуін 

қамтамасыз етуді бақылау. Бақылау тексеру түрінде жүзеге асырылады; 

салық декларациясы – салық төлеушінің салық салу объектілері, 

салық базасы, салық сомасы мен салық жеңілдіктері туралы ресми өтініші; 

салықтық құқық бұзушылық – Салық кодексінде жауапкершілік 

белгіленген салық және алымдар туралы заңнаманы бұза отырып жасалған 

кінәлі құқыққа қарсы әрекет; 

сандық талдау – сынамадағы заттардың бір немесе бірнеше 

компоненттерінің құрамын физикалық, химиялық немесе басқа әдістермен 

анықтау; 

сапалы талдау – талданатын заттардың компоненттерін анықтау 

(сәйкестендіру); 

сараптама – дәлелді қорытындыны ұсына отырып, арнайы ғылыми 

білімдер негізінде қандай да бір мәселелерді зерттеу; 

сараптама объектілері – анықтауға жататын фактілер туралы 

ақпараттың материалдық көздері түсініледі; 

сәйкестік сертификаты – мемлекеттік сертификаттау жүйесінің 

ережелері бойынша берілген, тиісті түрде сәйкестендірілген өнім, жұмыс, 

қызмет техникалық регламенттердің, стандарттардың немесе өзге де 

нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келетініне қажетті 

сенімділік қамтамасыз етілетіндігін көрсететін құжат; 

сертификаттау – дайындаушыдан (сатушыдан, дайындаушыдан) 

және тұтынушыдан (сатып алушыдан), өнімнен, жұмыс процесінен, 

қызмет көрсетуден тәуелсіз органның жазбаша растауы; 

сертификаттау жөніндегі нормативтік құжат – стандарттау 

жөніндегі қызметтің әрқилы түрлеріне немесе оның нәтижелеріне қатысты 

нормаларды, қағидаларды, сипаттамаларды, қағидаттарды белгілейтін, 

мемлекеттік басқарудың уәкілетті органы бекіткен және тұтынушылардың 

кең тобына қолжетімді құжат; 

сертификаттық сынақтар – Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес аккредиттелген сынақ зертханасы жүргізетін, өнімнің 

қауіпсіздік көрсеткіштеріне қойылатын белгіленген талаптарға тауар 

сынамасының (үлгісінің) сәйкестігін растау жөніндегі қызмет; 

стандарт – мүдделі тараптардың келісімі негізінде әзірленген, 

сондай-ақ танылған стандарттау, метрология және сертификаттау 

жөніндегі орган бекіткен құжат, онда жалпыға бірдей және бірнеше рет 

пайдалану үшін қызметтің әртүрлі түрлеріне немесе олардың нәтижелеріне 

қатысты ережелер, жалпы қағидаттар немесе сипаттамалар белгіленеді; 

стандарттау – нақты бар немесе әлеуетті міндеттерге қатысты 

жалпыға бірдей және бірнеше рет пайдалану үшін белгілі бір саладағы 
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ережелерді ретке келтірудің оңтайлы дәрежесіне қол жеткізуге 

бағытталған қызмет; 

стандарттық ереже – Киот конвенциясында қолданылуы кеден 

ережелері мен рәсімдерін үйлестіруге және оңайлатуға қол жеткізу үшін 

қажет деп танылатын ереже; 

су кемелері – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

мемлекеттік тіркеуге жататын теңіз кемелері, аралас (өзен – теңіз) жүзу 

кемелері, сондай-ақ ішкі су көлігі (жүзу) кемелері; 

сұр немесе параллель импорт – бұл қандай да бір елге түпнұсқалық 

өнімдерді құқық иеленушілермен заңсыз жеткізу; 

сынама – іріктеуі белгіленген тәртіппен жүргізілетін, ұсынылатын 

және зерттелетін тауардың барлық көлемінің құрамы мен қасиеттерін 

сипаттайтын тауардың бір бөлігі; 

сынақ зертханасы (Орталық) – өнімнің нормативтік құжат 

талаптарына сәйкестігіне сынау жүргізген зертхана;сыртқы сауда 

қызметі – тауарлардың сыртқы саудасы саласындағы мәмілелерді жүзеге 

асыру жөніндегі қызмет; 

сынама іріктегіш – сынама алуға арналған құрал немесе құрал; 

сыртқы экономикалық қызметке қатысушы (СЭҚ) – кеден ісі 

саласындағы қызметті жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес тиесілі кедендік төлемдер мен 

салықтарды төлеуге міндетті заңды немесе жеке тұлға; 

сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы (СЭҚ 

ТН) – оларға берілген сандық кодтары бар тауарлар тізбесін қамтитын 

халықаралық сауда тауарларының жіктеуіші; 

тазалау – тауарларды ішкі тұтынуға енгізу үшін, оларды экспорттау 

үшін немесе өзге кедендік рәсімге орналастыру үшін қажетті кедендік 

рәсімділікті білдіреді; 

тасымалдаушы – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

шекарасы арқылы тауарларды және (немесе) жолаушыларды 

тасымалдауды және (немесе) кедендік бақылаудағы тауарларды 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы бойынша 

тасымалдауды жүзеге асыратын тұлға. Тауарларды құбыржол көлігімен 

немесе электр беру желілері бойынша өткізу кезінде құбыржол көлігін 

немесе электр беру желілерін пайдалануға және (немесе) тауарларды 

құбыржол көлігімен немесе электр беру желілері бойынша өткізуге және 

(немесе) осы тауарларды бақылау мен есепке алуға жауапты тұлға 

тасымалдаушы болып табылады; 

тауар – алынған немесе өндірілген тауар; 

тауартану – тауарлардың тұтынушылық құнын анықтайтын негіз 

қалаушы сипаттамалары және осы сипаттамаларды қамтамасыз ету 

факторлары туралы ғылым; 

тауарларды алушы – тасымалдаушы кедендік бақылаудағы 

тауарларды жеткізуге міндетті тауарға ілеспе құжаттарда көрсетілген 

тұлға; 
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тауарларға арналған декларацияны тексеру – тауарларға 

арналған декларацияның дұрыс толтырылғанына және талап етілетін 

растайтын құжаттардың белгіленген шарттарға сәйкес екендігіне көз 

жеткізу үшін кеден қызметі жасайтын әрекетті білдіреді; 

тауарлар декларациясы –  мүдделі тұлғалар тауарларға қатысты 

қолдануға жататын кедендік рәсімді көрсететін және осы рәсімді қолдану 

үшін кеден қызметіне талап етілетін мәліметтерді ұсынатын кеден қызметі 

белгілеген нысан бойынша жасалған өтінішті білдіреді; 

тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

аумағына әкелу – Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

шекарасын кесіп өтуге байланысты және нәтижесінде тауарлар 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына кез келген 

тәсілмен, халықаралық почта жөнелтімдерінде жіберуді, кеден органдары 

осындай тауарларды шығарғанға дейін құбыржол және электр желілерін 

пайдалануды қоса алғанда, пайда болған іс-әрекеттерді жасау; 

тауар партиясы – мәміле жасалғанын растайтын бір құжат бойынша 

міндеттемелерді орындау шеңберінде бір жөнелтушіден сол алушының 

атына тасымалданатын тауарлар. Мұндай тауарлар кедендік декларацияны 

беру мерзімдері шегінде бір кеден органына ұсынылады; 

тауар сапасы – тауардың мақсатына сәйкес адамның белгілі бір 

қажеттіліктерін қанағаттандыру қабілетін негіздейтін қасиеттерінің 

жиынтығы; 

тауарлардың сыртқы саудасы – тауарлардың экспорты және 

(немесе) импорты. Тауарларды Тарап мемлекетінің кедендік аумағының 

бір бөлігінен оның кедендік аумағының басқа бөлігіне өткізу, егер мұндай 

бөліктер құрлықтағы аумақтармен өзара байланысты болмаса, сондай-ақ 

шет мемлекеттің кедендік аумағы арқылы тауарлардың сыртқы саудасы 

болып табылмаса; 

тауарды тексеру – тауардың сипатының, шығу тегінің, жай-күйінің, 

саны мен құнының тауарларға арналған декларацияда көрсетілген 

мәліметтерге сәйкестігін анықтау мақсатында кеден қызметінің 

тауарларды физикалық тексеруін білдіреді; 

тауардың үлгісін (сынамасын) сәйкестендіру – тауарлардың 

стандартты немесе салыстырмалы үлгілерге, сондай-ақ оларға құжатталған 

пайдаланушылық ақпаратқа сәйкестігін анықтау; 

тауарларды шығару – мүдделі тұлғаларға тазалау жүзеге 

асырылатын тауарларға иемденуге рұқсат беретін кеден қызметінің 

әрекетін білдіреді; 

тауардың шығу тегі туралы құжат – тауардың шығу тегі туралы 

декларация немесе тауардың шығу тегі туралы сертификат; 

тауардың шығарылуы туралы сертификат – тауардың 

шығарылуы туралы куәландыратын құжат болып табылатын, Еуразиялық 

экономикалық одақтың тарифтік преференцияларының бірыңғай жүйесін 

пайдаланушы елдің уәкілетті органы (ұйымы) берген «А» нысанындағы 

тауардың шығарылуы туралы сертификат; 
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тауарға ілеспе құжаттар – Еуразиялық экономикалық одақтың 

кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға коммерциялық және 

көліктік құжаттар; 

тәуекел – Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын 

және (немесе) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 

заңнамасын сақтамау ықтималдығының дәрежесі; 

тәуекелді бағалау – тәуекелдің туындау мүмкіндігін және 

Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасын бұзушылық 

салдарын жүйелі түрде айқындау; 

тәуекелді басқару – тәуекелдерді болдырмау және азайту, оларды 

қолдану тиімділігін бағалау, сондай-ақ кедендік реттеу саласындағы 

уәкілетті органдарда бар ақпаратты үздіксіз жаңартуды, талдауды және 

қайта қарауды көздейтін кедендік операциялардың жасалуын бақылау 

жөніндегі шараларды әзірлеу және практикалық іске асыру бойынша 

жүйелі жұмыс; 

тәуекел бейіні – тәуекел саласы, тәуекел индикаторлары туралы 

мәліметтердің жиынтығы, сондай-ақ тәуекелдердің алдын алу немесе 

барынша азайтуға бағытталған қажетті шаралар қолдану бойынша 

нұсқаулар; 

тәуекел деңгейі – тәуекелдің туындау ықтималдығына және 

тәуекелдің ықтимал салдарына байланысты анықталады; 

тәуекел индикаторлары – ауытқуы немесе оған сәйкестігі бақылау 

объектісін таңдауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін алдын ала берілген 

параметрлері бар белгілі бір критерийлер; 

тәуекел саласы  – оларға қатысты кедендік бақылаудың жекелеген 

нысандарын немесе олардың жиынтығын қолдану, сондай-ақ кедендік 

әкімшілендірудің тиімділігін арттыру талап етілетін тәуекелді талдаудың 

жекелеген топтастырылған объектілері; 

тәуекелді талдау – тәуекелдердің пайда болу жағдайлары мен 

жағдайларын анықтау, оларды сәйкестендіру және кеден заңнамасын 

сақтамаудың ықтимал салдарын бағалау үшін кеден органдарында бар 

ақпаратты жүйелі пайдалану. Тәуекелдер екі түрге бөлінеді: анықталған 

және тұрақты; 

тәуекел тауарлары – кедендік шекара арқылы өткізілетін тиесілі 

кедендік баждарды төлеуден жалтару мақсатында кеден ережелерін бұзу 

ықтималдығы бар тауарлар; 

төлем күні  – баждар мен салықтар төлеуге жататын күнді білдіреді; 

төлемді қайтару –  тауарларға қатысты төленген баждар мен 

салықтардың толық немесе ішінара қайтарылуын, сондай-ақ егер олар әлі 

төленбеген болса, баждар мен салықтардан толық немесе ішінара босатуды 

білдіреді; 

транзит – өнімді ҚР кеден аумағы арқылы кедендік бақылаумен 

өткізу; 

тұлға –  егер мәнмәтінде өзгеше келісілмесе, жеке және заңды 

тұлғаны білдіреді; 
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тұтастай қамтитын бақылау – өнімнің номенклатурасына 

(тізіміне) кірмейтін өнімнің экспортын бақылау; 

түсініктемелер алу – кеден органы лауазымды адамдарының 

тасымалдаушылардан, декларанттардан және кедендік бақылауды жүзеге 

асыру үшін маңызы бар мән-жайлар туралы мәліметтері бар өзге де 

тұлғалардан кеден ісі саласындағы қажетті ақпаратты алуы. 

Түсініктемелер жазбаша нысанда ресімделеді; 

тыйым салулар және шектеулер – Еуразиялық экономикалық 

одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қатысты 

қолданылатын тарифтік емес реттеу шаралары, оның ішінде Одақ туралы 

шартқа сәйкес бір жақты тәртіппен енгізілетін техникалық реттеу 

шаралары, санитариялық, ветеринариялық-санитариялық және карантиндік 

фитосанитариялық шаралар, экспорттық бақылау шаралары, оның ішінде 

әскери мақсаттағы өнімге қатысты шаралар және одақ туралы шартқа және 

(немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген 

радиациялық талаптар; 

тізілім – тізім, тізбе, тізімдеме. Іскерлік құжаттарды тіркеуге 

арналған кітап және т. б.; 

тікелей салықтар – салық төлеушінің кірістері мен мүлкінен 

тікелей алынады. Мысалы, жеке тұлғалардың табыстарына салынатын 

салық, ұйымдардың мүлкіне салынатын салық, пайдаға салынатын салық; 

уәкілетті кеден органы – Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес кедендік сараптама жүргізуге уәкілетті мамандандырылған 

мемлекеттік мекеме (оның өңірлік бөлімшелері); 

уәкілетті орган – экспорттық бақылау саласындағы мемлекеттік 

реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган; 

уәкілетті экономикалық оператор (УЭО) – бұл арнайы 

оңайлатуларды пайдалануға құқылы заңды тұлға. 

ұлттық зияткерлік меншік институты – Қазақстан 

Республикасында тауар белгілерін тіркеу рәсімін жүзеге асырады; 

ұлттық құндылықтар – кез келген халықтың өмірінде маңызды 

орын алады, ұлттың рухани өмірі мен тарихи жадында көрініс тапқан 

ұлттық идеалдарды көрсетеді. Олар ұлттық тарих пен мәдениет 

ескерткіштерін, көркем және ғылыми шығармашылықтың көрнекті 

шығармаларын қамтиды. Бұл – халықтың рухани және мәдени өзіндік 

ерекшелігі; 

ұлттық мәдени игілік – ұлттық мәдени игілік объектілерінің 

мемлекеттік тізіліміне енгізілген, елдің тарихы мен мәдениеті үшін ерекше 

маңызы бар мәдени құндылықтар; 

ұсынымдар – стандарттық ережелерді, өтпелі мерзімі бар 

стандартты қағидаларды және ұсынылатын ережелерді қолданудың 

бірқатар ықтимал тәсілдерін көрсететін және атап айтқанда, озық 

тәжірибені сипаттайтын және үлкен тиімділікке қол жеткізу үшін 

ұсынылатын мысалдар; 
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ұсынылатын ереже – кедендік ережелер мен рәсімдерді үйлестіру 

мен оңайлату мақсатына қол жеткізуге жәрдемдесетін Киот 

Конвенциясының арнайы қосымшасының ережесі, оны неғұрлым кеңінен 

қолдану қажет деп саналады; 

үйлестірілген жүйе – 1983 жылғы 14 маусымдағы Тауарларды 

сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесі туралы халықаралық 

конвенция енгізілген тауарларды сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген 

жүйесінің қолданыстағы редакциясы; 

үлгісі – тауардың барлық партиясының құрылымына, құрамына 

және қасиеттеріне сәйкес келетін тауар бірлігі не одан әрі зерттеу 

мақсатында іріктеуі белгіленген тәртіппен тіркелетін жекелеген объект 

(тауар партиясы болмаған кезде – тауар); 

үшінші тарап – тауарлардың импортына, экспортына, өткізілуіне 

немесе сақталуына байланысты басқа тұлғаның атынан және тапсырмасы 

бойынша кеден қызметімен тікелей өзара іс-қимыл жасайтын кез келген 

тұлғаны білдіреді; 

хабардар ету – кеден органдарының лауазымды адамына заңнамада 

көзделген кедендік төлемдер мен салықтардың төленгені туралы 

жіберілетін тиесілі кедендік төлемдер мен салықтарды төлеу қажеттігі 

туралы сыртқы экономикалық қарым-қатынасқа қатысушыны хабардар 

ету; 

халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары – жүктерді 

тиеуге, түсіруге, өңдеуге және қорғауға арналған арнайы жабдығы, 

материалдық-техникалық жабдықтау және жабдықтау заттары, сондай-ақ 

жол жүру жолында көлік құралын жөндеуге, техникалық қызмет көрсетуге 

немесе пайдалануға арналған қосалқы бөлшектері мен жабдықтары бар 

жүктерді, жолаушыларды және (немесе) багажды халықаралық тасымалдау 

үшін пайдаланылатын көлік құралдары; 

фирма ішіндегі экспорттық бақылау жүйесі – экспорттық бақылау 

ережелерін сақтау мақсатында сыртқы экономикалық қызметке 

қатысушылар (өтініш берушілер) жүзеге асыратын ұйымдастырушылық, 

әкімшілік, ақпараттық және өзге де сипаттағы іс-шаралар кешені; 

франко-зауыт шарттарындағы тауардың құны – «Инкотермс 

2010» сауда терминдерін түсіндірудің халықаралық ережелеріне сәйкес 

«Франко-зауыт» шарттарында айқындалатын, кәсіпорында тауарды соңғы 

өңдеу немесе қайта өңдеу жүргізілген дайындаушыға төлеуге жататын 

тауардың бағасы, бұл ретте «франко-зауыт» шарттарындағы тауардың 

құнына осы тауардың экспорты кезінде өтелетін немесе өтелуі мүмкін ішкі 

салықтардың сомасы енгізілмейді; 

шағым – кеден қызметінің шешімімен немесе әрекетсіздігімен 

тікелей қозғалған және осының нәтижесінде залал шеккен деп есептейтін 

тұлға оны өтеу туралы талаппен құзыретті органға жүгінетін актіні 

білдіреді; 
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шартты шығару – пайдалану және оларға билік ету жөніндегі 

шектеулерді сақтай отырып әлі де кедендік бақылауда тұрған тауарларды 

шығару; 

шешім – кеден қызметі кеден заңдарында көзделген мәселе бойынша 

шешім қабылдайтын жеке сипаттағы актіні білдіреді; 

шығарылатын материалдар – Еуразиялық экономикалық одақтың 

тарифтік преференцияларының бірыңғай жүйесін пайдаланушы елден 

шығарылған деп танылатын материалдар; 

шығарылғаннан кейінгі кедендік бақылау – шығару фактісін, 

сондай-ақ кедендік декларацияда және кедендік операцияларды жасау 

кезінде ұсынылған өзге де құжаттарда көрсетілген мәліметтердің 

дұрыстығын тексеру мақсатында жүзеге асырылатын тауарларды 

шығарғаннан кейін жүргізілетін тексеру іс-шараларының кешені; 

шығу сертификаты – өнімнің шығарылған елін куәландыратын 

белгіленген нысандағы құжат;  

шығындар – экономикалық қызмет барысында келтірілген ақшалай 

нысандағы немесе материалдық ресурстарды азайту түріндегі шығындар; 

іріктеу – бастапқы үлгіні жасау үшін қаптаманың әрбір бірлігінен 

бір қабылдау үшін алынатын тауардың белгілі бір саны; 

экспозициялық доза – затқа қатысты ионизациялық сәулеленудің 

мөлшері; 

экспорт – өнімді осы аумақтан тыс жерде тұрақты болу немесе 

тұтыну мақсатында Қазақстан Республикасының кеден аумағынан әкету; 

экспорттық баждар мен салықтар – шамасы көрсетілген 

қызметтердің шамамен алғандағы құнымен шектелетін немесе басқа 

мемлекеттік органның тапсырмасы бойынша кеден қызметі алатын кез 

келген алымдарды қоспағанда, тауарлардың экспорты кезінде немесе оған 

байланысты алынатын кедендік баждар мен барлық өзге де баждарды, 

салықтарды немесе алымдарды білдіреді; 

экспорттық бақылау – Қазақстан Республикасының экспорттық 

бақылау саласындағы Заңымен және өзге де нормативтік құқықтық 

актілерімен белгіленген Қазақстан Республикасының Экспорттық бақылау 

жүйесі мемлекеттік органдарының және фирмаішілік экспорттық бақылау 

жүйесін, Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс өнімді 

экспорттау, кері экспорт, импорт, кері импорт, транзит немесе қайта өңдеу 

тәртібін пайдаланатын сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың 

(өтініш берушілердің) іске асыруы жөніндегі шаралар жиынтығы; 

ядролық және арнайы ядролық емес материалдар – ядролық 

қаруды таратпау халықаралық режимінің талаптарына сәйкес осындай деп 

анықталатын материалдар; 

«R» – тауар таңбасын қорғау белгісі; 

«С» – авторлық құқықты қорғау белгісі; 
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Ex officio – ТРИПС келісімде көзделген кеден органдарының 

қосымша өкілеттіктері, олар құқық иеленушілердің өтінішінсіз өз 

бастамасы бойынша тауарларды шығаруды тоқтатуға мүмкіндік береді.  
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