
Халықаралық қатынаста жолаушылар мен багажды автомобильмен 

тұрақты тасымалдауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының 

тасымалдаушыларына шет мемлекеттің аумағына (аумағынан) кіруге 

(кетуге) рұқсат беру 

 
Мемлекеттік орган                         Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігі Көлік комитетінің аумақтық органдары 

 

Қызметті  алушылар жеке және заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 1) «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік 

корпорациясы" КЕ АҚ 

2) «электрондық үкімет» порталы 

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

тұрақты негізде халықаралық қатынаста жолаушылар мен 

багажды тасымалдауды жүзеге асыратын отандық автокөлік 

құралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан 

шығуы үшін алым сомасын төлеу үшін хабарлама беру немесе 

мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді 

жауап - 2 (екі) жұмыс күні; 

қолданылу мерзімі күнтізбелік бір жылға жолаушылар мен 

багажды тұрақты тасымалдауға арналған шетелдік рұқсатты 

беру (көрсетілетін қызметті берушіге алым сомасының 

республикалық бюджетке төленгенін растайтын төлем 

құжаты келіп түскен сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде) - 1 

(бір) жұмыс күні 

 

Қызмет құны Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына 

сәйкес күнтізбелік бір жылға шетелдік рұқсатты ала отырып, 

тұрақты негізде халықаралық қатынаста жолаушылар мен 

багажды тасымалдауды жүзеге асыратын отандық автокөлік 

құралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан 

шығуы үшін алым "Салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 

Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) 

белгіленген алым ставкасы бойынша республикалық 

бюджетке төленеді және алым төленген күні қолданыстағы 

айлық есептік көрсеткіштің 10 еселенген алым сомасын 

құрайды. 

 

Құжаттар тізбесі 1) Мемлекеттік корпорация: 

жеке басын куәландыратын құжат ұсынылады (жеке басын 

сәйкестендіру үшін талап етіледі); 

шетелдік тасымалдаушымен бірлескен қызмет туралы 

шарттың көшірмесі. 

қолданылу мерзімі күнтізбелік бір жыл болатын жолаушылар 

мен багажды тұрақты тасымалдауға шетелдік рұқсатты алуға 

өтініш; 

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес 

күнтізбелік бір жылға шетелдік рұқсатты ала отырып, 



тұрақты негізде халықаралық қатынаста жолаушылар мен 

багажды тасымалдауды жүзеге асыратын отандық автокөлік 

құралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан 

шығуы үшін алым сомасының бюджетке төленгенін 

растайтын құжат (хабарлама түскен сәттен бастап). 

 

Қызмет көрсету нәтижесі Қолданылу мерзімі күнтізбелік бір жыл болатын 

жолаушылар мен багажды тұрақты тасымалдауға шетелдік 

рұқсаты қағаз түрінде не мемлекеттік қызметті көрсетуден 

бас тарту туралы дәлелді жауап. 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 
 
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020657 
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