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Сіз іссапарға 
жіберілген 
жүргізуші 
болып 
табыласыз
Егер сіз көлік операцияларын 
сіздің жұмыс берушіңіз тіркелген мемлекетте емес, ЕО мүшесі-
басқа мемлекетте шектелген мерзім ішінде орындайтын 
болсаңыз және сіз келесі операцияларды орындасаңыз, сіз 
іссапарға жіберілген жүргізуші болып табыласыз.
	● Каботаж. Сіз жұмыс істеп жүрген жұмыс беруші сіз ішкі 

көлік операцияларын орындап жүрген ЕО мүшесі-басқа 
мемлекетте тіркелмеген.

	● Айқасқан сауда түрінде тасымалдау. Екі ЕО мүшесі-
мемлекет немесе ЕО мүшесі-мемлекет және ЕО кірмеген 
ел арасындағы көлік операциялары және сіздің жұмыс 
берушіңіз олардың біреуінде де тіркелмеген.

	● Бос іссапар. Каботажға байланысты іссапар немесе 
іссапарға жіберу ережелеріне қатысты болатын айқасқан 
сауда жөнінде операциялар.

	● Құрамдас көлік операциялары. Егер құрамдас көлік 
тасымалдауының бірінші немесе соңғы бөлігі айқасқан 
сауданың немесе каботаж операция болса, онда сіз 
осы бірінші немесе соңғы бөлігін орындаған кезде ғана 
іссапарға жіберілген жүргізуші болып табыласыз.

Жолда тексеру барысында сіз инспекторға көрсетуге тиіссіз:
	● іссапар декларациясының көшірмесін (электронды 

немесе қағаз түрінде);
	● ЕО мүшесі-қабылдайтын мемлекетте жүргізілетін көлік 

операциясының(-ларының) дәлелдемесі (мысалы, 
жүкқұжат); және тахограф

	● жазбалары.

Сіздің жұмыс берушіңіз осы өзекті құжаттардың болуын 
қамтамасыз етуге міндетті.

Қандай жалақы мен басқа  
да еңбек жағдайларына сіздің  
қандай құқығыңыз бар?
Егер сіздің жұмыс берушіңіз тіркелген 
елмен салыстырғанда, сіз іссапарға 
жіберілген елдің жалпы жалақысы мен 
еңбек жағдайлары артық болса, онда сіздің 
жалақы мен еңбек жағдайларының жоғары деңгейіне 

құқығыңыз бар. Егер деңгейі жоғары 
болмаса, онда жұмыс беруші тіркелген 

елдің ережелері қолданылады.

Сіз іссапарға жіберілген 
жүргізуші болып 
табылмайсыз
Егер сіз келесі кез келген көлік операциясын орындайтын 
болсаңыз, онда сіз іссапарға жіберілген жүргізуші болып 
табылмайсыз.
	● Екі жақты операция. Сіздің жұмыс берушіңіз тіркелген 

ЕО мүшесі-мемлекеттен басқа (ЕО ішінде немесе оның 
шегінен тыс) елге тасымалдау немесе кез келген басқа 
(ЕО ішінде немесе оның шегінен тыс) елден сіздің жұмыс 
берушіңіз тіркелген ЕО мүшесі-мемлекетке оралу.

	● Жүктеу және/немесе жүк түсіру кезінде шектелген 
қосымша қызмет. ЕО мүшесі-мемлекеттерде немесе екі 
жақты операцияны жүргізген кезде ЕО кірмейтін елдерде.

	● Транзит. Қандай болса да жүктеу немесе жүк түсіру 
болмаған кезде ЕО мүшесі-мемлекетті өту.

	● Бос іссапар. Сіздің іссапарыңыз екі жақты операцияға 
байланысты болып жүзеге асырылады

	● Құрамдас көлік операциялары. Егер құрамдас көлік 
тасымалдауының бірінші немесе соңғы бөлігі екі жақты 
операция болса, онда сіз осы бірінші немесе соңғы бөлігін 
орындаған кезде ғана іссапарға жіберілген жүргізуші 
болып табылмайсыз.

Жалақы мен басқа да еңбек 
жағдайларына сіздің қандай 
құқығыңыз бар?
Егер сіз іссапарға жіберілген жүргізуші болмасаңыз, 
онда сізге сіздің жұмыс берушіңіз тіркелген ЕО мүшесі-
мемлекеттің жалақысы мен басқа да еңбек жағдайлары 
қолданылады.


