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Сиз иш 
сапарга 
жөнөтүлгөн 
айдоочусуз
Эгерде сиз иш берүүчүңүз 
катталган жерде эмес, ЕБтин 
башка мүчө-мамлекетинде чектелген мөөнөт ичинде 
транспорттук операцияларды аткарсаңыз жана сиз 
төмөнкү операцияларды аткарсаңыз, анда сиз иш сапарга 
жөнөтүлгөн айдоочу болуп эсептелесиз.
	● Каботаж. Сиз иштеген иш берүүчү, сиз ички транспорттук 

операцияларды аткарып жаткан ЕБ мүчө мамлекетинде 
катталган эмес.

	● Кайчылаш соода түрүндөгү ташуунун түрү. Эки ЕБ 
мүчө мамлекеттин же ЕБ мүчө мамлекети менен ЕБге 
кирбеген өлкөнүн ортосундагы транспорт операциялары 
жана сиздин иш берүүчү бул өлкөлөрдүн биринде да 
катталган эмес.

	● Бош сапар. Жөнөтүү эрежелерине баш ийген каботаж 
же кайчылаш соода операцияларына байланыштуу ишке 
ашырылган сапар.

	● Айкалыштырылган транспорттук операциялар. Эгерде 
айкалыштырылган транспорттун биринчи же акыркы 
бөлүгү кайчылаш соода же каботаж операциясы болсо, 
анда сиз ошол биринчи же акыркы бөлүгү үчүн гана 
жөнөтүлгөн айдоочусуз.

Жолдон текшерген учурда сиз инспекторго төмөнкүлөрдү 
көргөзүүгө тийишсиз:
	● иш сапар декларациясынын көчүрмөсү (электрондук 

жана кагаз түрүндө);
	● кабыл алуучу мүчө мамлекетте жүргүзүлүп жаткан 

транспорттук операция(лар)нын далили (мисалы, жол 
баракчасы); жана

	● тахограф жазуусу.
Бул актуалдуу документтердин сизде болушун камсыз 
кылууга сиздин иш берүүчүңүздүн милдеттүү.

Сиз кандай сыйакы жана  
башка эмгек шарттарды  
алууга укуктуусуз?
Эгерде сиз жөнөтүлгөң өлкөдө жалпы 
сыйакы жана эмгек шарттары сиздин 
иш берүүчүңүз катталган өлкөгө караганда 
жакшыраак болсо, анда сиз жогорку деңгээлдеги 



сыйакыга жана жакшыраак иштөө 
шарттарына укуктуусуз. Эгерде деңгээл 

жогору болбосо, анда иш берүүчүнүн 
каттоочу өлкөнүн эрежелери колдонулат.

Сиз иш сапарга 
жөнөтүлгөн айдоочу 
эмессиз
Эгерде сиз төмөнкү транспорттук операциялардын 
бирин аткасаңыз, анда сиз иш сапарга жөнөтүлгөн 
айдоочусу эмессиз.
	● Эки тараптуу операция. Жумуш берүүчүңүз катталган 

башка өлкөгө (ЕБ ичинде же тышында) ЕБ мүчө 
мамлекетинен же башка өлкөдөн (ЕБ ичинде же 
сыртында) жумуш берүүчүңүз катталган ЕБ мүчө 
мамлекетине кайтуу.

	● Чектелген кошумча жүктөө жана/же түшүрүү иши. 
ЕБ мүчө мамлекеттеринде же эки тараптуу операция 
өткөрүүдө кезип өтүүчү ЕБге кирбеген өлкөлөрдө.

	● Транзит. ЕБ мүчө мамлекетинин кандайдыр-бир 
жүктөөсүз же түшүрүүсүз өтүүсү.

	● Бош сапар. Эгерде сиздин сапар эки тараптуу операцияга 
байланыштуу аткарылса

	● Айкалыштырылган транспорттук операциялар. Эгерде 
айкалыштырылган транспорттук ташуунун биринчи же 
акыркы бөлүгү эки тараптуу операция болуп саналса, 
анда сиз ошол биринчи же акыркы бөлүгүн аткарганда 
гана жөнөтүлгөн айдоочу эмес болуп эсептелесиз.

Сиз кандай сыйакы жана эмгек 
шарттарды алууга укуктуусуз?
Эгерде сиз жөнөтүлгөн айдоочу болбосоңуз, анда сиздин 
жумуш берүүчүңүз катталган ЕБ мүчө мамлекетинин 
эмгек акысы жана иштөө шарттары сизге кодонулат.
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