Қазақстан Республикасында
экспорттық-импорттық валюталық
бақылауды жүзеге асыру және
резиденттердің экспорт және
импорт бойынша келісімшарттардың
есептік нөмірлерін алу
қағидаларына 2-қосымша
1. Репатриациялау мерзімін есептеу тәртібі
1. Репатриациялау мерзімін есептеу мақсаты үшін күнтізбелік күн пайдаланылады, бұл ретте 30
күн мерзімі бір ай болып, 360 күн бір жыл болып қолданылады.
2. Репатриациялау мерзімі резидент еместің келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындаудың
ең ұзақ мерзімі ретінде есептеледі және нүктемен бөлінген екі бөліктен тұратын цифрлық код
түрінде көрсетіледі:
бірінші бөлікте үш цифр егер репатриациялау мерзімі 360 күннен аз болса немесе асып кетсе,
толық емес жыл бойынша күндер санын көрсетеді;
екінші бөлікте екі цифр репатриациялау мерзімінің толық жыл санын көрсетеді.
3.
Экспорт
бойынша
репатриациялау
мерзімі
мынадай
тәртіппен
есептеледі:
егер келісімшарт бойынша тауарларды Одақтың кеден шекарасынан өткізу көзделсе және
экспортердің тауар жеткізу бойынша міндеттемесі Қазақстан Республикасының шекарасынан
өткеннен кейін тауарды тапсыру болып табылса, экспортер репатриациялау мерзімін келісімшарт
бойынша резидент еместің тауарға ақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындауының ең ұзақ
мерзіміне тауарды мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі шығарған соң тауарды
тапсыру орнына дейін жеткізу үшін қажетті, бір жылдан аспауға тиіс мерзімді қоса отырып
есептейді;
егер келісімшарт бойынша Қазақстан Республикасы мен Одаққа мүше басқа мемлекеттің
арасында тауарларды өткізу көзделсе және экспортердің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі
Қазақстан Республикасы шекарасынан өткеннен кейін тауарды тапсыру болып табылса, экспортер
репатриациялау мерзімін келісімшарт бойынша резидент еместің тауарға ақы төлеу бойынша
міндеттемелерін орындауының ең ұзақ мерзіміне тапсыру орнына дейін тауарды жеткізу үшін
қажетті, бір жылдан аспауға тиіс мерзімді қоса отырып есептейді;
егер экспортердің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі тауарды Қазақстан Республикасы
шекарасынан өткенге дейін тапсыру болып табылса, экспортер репатриациялау мерзімі ретінде
келісімшарт бойынша резидент еместің тауарға ақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындауының
ең ұзақ мерзімін көрсетеді;
егер келісімшартта резидент еместің тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер үшін
ақы төлеу бойынша міндеттемелерді орындауының әртүрлі талаптары (тауарлар, жұмыстар немесе
көрсетілетін қызметтер үшін ақыны экспортердің тауарларды тиегенге, жұмыстарды орындағанға
немесе қызметтерді көрсеткенге дейін төлеуі не тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер
үшін ақыны экспортердің тауарларды тиегеннен, жұмыстарды орындағаннан немесе қызметтерді
көрсеткеннен кейін төлеуі) көзделсе, экспортер репатриациялау мерзімін экспортердің тауарларды
тиегеннен, жұмыстарды орындағаннан немесе қызметтерді көрсеткеннен кейін резидент еместің
тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу бойынша міндеттемелерді
орындауының келісімшартта белгіленген мерзімін ескере отырып есептейді;
егер келісімшартта экспорт бойынша валюта түсімінің экспорт күні басталғанға дейін
(резидент еместің алдын ала ақы төлеуі) не 180 күннен аспайтын мерзімде түсуі көзделсе, мерзім
180 күн деп көрсетіледі;
егер келісімшартта тауарларды экспорт үшін Қазақстан Республикасы мен Одаққа мүше басқа
мемлекет арасында өткізу көзделсе, экспортер есептеген репатриациялау мерзіміне резидент

еместен жанама салықтарды төлеу (ҚҚС салудан және (немесе) акциздерден босату) туралы
растауы бар тауарларды әкелу туралы өтінішті алу үшін қажетті 180 күндік уақыт кезеңі қосылады.
4.
Импорт
бойынша
репатриациялау
мерзімі
мынадай
тәртіппен
есептеледі:
егер резидент еместің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі Қазақстан Республикасының
шекарасынан өткізгеннен кейін тауарды тапсыру болып табылса, импортер репатриациялау
мерзімін шетелдік жеткізушінің келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындауының ең ұзақ
мерзіміне пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімін (ол келісімшартта болған кезде) қосу арқылы
есептейді;
егер келісімшарт бойынша тауарды Одақтың кеден шекарасы арқылы өткізу және резидент
еместің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі Қазақстан Республикасының шекарасынан өткенге
дейін тауарды тапсыру болып табылса, импортер репатриациялау мерзімін резидент еместің
тауарды жеткізу бойынша міндеттемелерді орындауының келісімшарт бойынша ең ұзақ мерзіміне
тауарды Қазақстан Республикасының шекарасына дейін жеткізу және мемлекеттік кірістер
органының аумақтық бөлімшесінің тауарды шығару үшін қажетті мерзімін (бір жылдан аспауы
тиіс), пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімін (ол келісімшартта болған кезде) қосу арқылы
есептейді;
егер келісімшарт бойынша тауарды Қазақстан Республикасы мен Одаққа мүше басқа
мемлекеттің арасында өткізу және резидент еместің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі
Қазақстан Республикасының шекарасынан өткізгенге дейін тауарды тапсыру болып табылса,
импортер репатриациялау мерзімін резидент еместің тауарды жеткізу бойынша міндеттемелерді
орындауының келісімшарт бойынша ең ұзақ мерзіміне тауарды Қазақстан Республикасының
шекарасына дейін жеткізуге қажетті мерзімді, пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімін (ол
келісімшартта бар болған кезде) қосу арқылы есептейді;
егер келісімшартта резидент еместің тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау немесе
қызметтерді көрсету бойынша міндеттемелерді орындаудың әртүрлі талаптары (тауарларды
жеткізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету тауарлар, жұмыстар немесе керсетілетін
қызметтер үшін төлем және (немесе) ақша аудару жүзеге асырылғанға дейін не тауарларды жеткізу,
жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін
қызметтер үшін төлем және (немесе) ақша аудару жүзеге асырылғаннан кейін) көзделсе, импортер
репатриациялау мерзімін келісімшартта белгіленген тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін
қызметтер үшін төлем жүргізгеннен және (немесе) ақша аударғаннан кейін резидент еместің
тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету бойынша міндеттемесін
орындау мерзімін ескере отырып, есептейді;
егер келісімшартта тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету
тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер үшін төлемді жүргізгенге дейін және (немесе)
ақша аударғанға дейін (резидент еместің тауарларды алдын ала жеткізуі, алдын ала жұмысты
орындауы немесе қызметтерді көрсетуі) не төлем жүргізген және (немесе) ақша аударған күннен
бастап 180 күннен аспайтын мерзімде көзделсе, репатриациялау мерзімі 180 күнге тең деп
көрсетіледі;
егер келісімшарт тауарларды импорт үшін Одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағынан
Қазақстан Республикасының аумағына өткізуді көздесе, импортер есептеген репатриациялау
мерзіміне жанама салықтарды төлеу (ҚҚС салудан және (немесе) акциздерден босату) туралы
растауы бар тауарларды әкелу туралы өтінішті алу үшін қажетті 180 күндік уақыт кезеңі қосылады.
2. Экспорт бойынша репатриациялау мерзімін есептеу мысалдары
1) келісімшартқа сәйкес экспортердің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі тауарды Одақтың
кеден аумағынан тыс орналасқан қалада тапсырғаннан кейін орындалды деп саналады. Резидент
еместің тауарға ақы төлеуі: ішінара — алдын-ала ақы төлеу, ішінара — экспортер тауарды
тиегеннен кейін ақы төлеу арқылы. Резидент еместің тауарға ақы төлеуінің ең ұзақ мерзімі - 210
күн. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесі тауарды шығарған күні мен резидент

емеске тауарды Одақтың кеден аумағынан тыс орналасқан қалада тапсыру күні арасындағы
экспортер болжайтын мерзім - 30 күн.
Есеп: 210 күн + 30 күн = 240 күн, яғни 240 күн, 00 жыл.
Экспортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 240.00 деп көрсетеді;
2) келісімшартқа сәйкес экспортердің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі Одаққа мүше
басқа мемлекеттің аумағында орналасқан қалада тауарды тапсырғаннан кейін орындалды деп
саналады. Резидент емес тауардың ақысын ішінара алдын ала ақы төлеу арқылы, ішінара экспортер
тауарды түсіргеннен кейін төлейді. Резидент еместің тауардың ақысын төлеуінің ең көп мерзімі –
210 күн. Тауардың Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы өту күні мен тауарды Одаққа
мүше басқа мемлекеттің аумағында орналасқан қалада резидент емеске тапсыру күні арасындағы
экспортер болжайтын мерзім – 10 күн.
Резидент еместен жанама салықтарды төлеу (ҚҚС салудан және (немесе) акциздерден босату)
туралы растауы бар тауарларды әкелу туралы өтінішті алу үшін қажетті уақыт кезеңі – 180 күн.
Есеп: 210 күн + 10 күн + 180 күн = 400 күн, яғни 40 күн, 01 жыл.
Экспортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 040.01 деп көрсетеді;
3) келісімшартқа сәйкес экспортердің тауарды жеткізу жөніндегі міндеттемесі тауарды
Алматы-1 станциясында тапсырғаннан кейін орындалды деп саналады. Резидент емес тауарға ақы
төлеуді экспортер тауарды тиегеннен кейін жүзеге асырады. Тауарға ақы төлеудің ең ұзақ мерзімі 210 күн.
Экспортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 210.00 деп көрсетеді;
4) келісімшартқа сәйкес резидент емес тауарға, жұмысқа немесе көрсетілетін қызметке алдын
ала ақы төлеуді толық көлемде жүзеге асырады.
5) Экспортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 180.00 деп көрсетеді;
6) келісімшартқа сәйкес резидент еместің тауарға, жұмысқа немесе көрсетілетін қызметке ақы
төлеуінің ең ұзақ мерзімі - 160 күн.
Экспортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 180.00 деп көрсетеді.
3. Импорт бойынша репатриациялау мерзімін есептеу мысалдары
1) келісімшартқа сәйкес резидент еместің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі Одақтың
кеден аумағынан тыс орналасқан қалада тауарды тапсырғаннан кейін орындалды деп есептеледі.
Резидент еместің тауарды жеткізуі: ішінара — алдын ала жеткізу арқылы, ішінара — тауарға төлем
жүргізілгеннен кейін және (немесе) ақша аударылғаннан кейін. Резидент еместің тауарды
жеткізуінің ең ұзақ мерзімі - 800 күн. Резидент еместің тауарды Одақтың кеден аумағынан тыс
орналасқан қалада тапсыру күні мен мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінің
тауарды шығару күнінің арасындағы импортер болжайтын мерзім - 70 күн. Пайдаланылмаған
авансты қайтару мерзімі Одақтың кеден аумағынан тыс орналасқан қалада тауарды тапсыруды
болжамдалған күнінен бастап - 100 күн.
Есеп: 800 күн + 70 күн + 100 күн - 970 күн, яғни 250 күн, 02 жыл.
Импортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 250.02 деп көрсетеді;
2) келісімшартқа сәйкес резидент еместің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі Одаққа
мүше басқа мемлекеттің аумағында орналасқан қалада тауарды тапсырғаннан кейін орындалды деп
саналады. Резидент еместің тауарды жеткізуі екі тәсілмен жүзеге асырылады: алдын ала жеткізу
арқылы және тауарға төлем жүргізілгеннен кейін және (немесе) ақша аударылғаннан кейін.
Резидент еместің тауарды жеткізуінің ең көп мерзімі – 800 күн. Резидент еместің тауарды Одаққа
мүше басқа мемлекеттің аумағында орналасқан қалада тапсыру күні мен тауарды Қазақстан
Республикасының шекарасына дейін жеткізу күнінің арасында импортер болжайтын мерзім – 30
күн. Пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімі – тауарды Одаққа мүше басқа мемлекеттің
аумағында орналасқан қалада тапсырудың болжамдалатын күнінен бастап – 100 күн. Тауарларды
әкелу, жанама салықтарды төлеу немесе ҚҚС салудан және (немесе) акциздерден босату туралы
растауы бар өтінішті ресімдеу мерзімі – 180 күн.
Есеп: 800 күн + 30 күн + 100 күн + 180 күн = 1110 күн, яғни 030 күн, 03 жыл.

Импортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 030.03 деп көрсетеді;
3) келісімшартқа сәйкес резидент еместің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі Одақтың
аумағынан тыс орналасқан қалада тапсырғаннан кейін орындалды деп саналады. Резидент еместің
тауарды жеткізуі: ішінара - алдын ала жеткізу арқылы, ішінара - тауарға төлем жүргізілгеннен кейін
және (немесе) ақша аударылғаннан кейін. Резидент еместің тауарды жеткізуінің ең ұзақ мерзімі 210 күн. Мемлекеттік кірістер органының аумақтық бөлімшесінің тауарды шығару күні мен
резидент емес тауарды Одақтың кеден аумағынан тыс орналасқан қалада тапсырған күні
арасындағы импортер болжайтын мерзім - 70 күн. Пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімі
келісімшартта анықталмаған.
Есеп: 210 күн + 70 күн = 280 күн, яғни 280 күн, 00 жыл.
Импортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 280.00 деп көрсетеді;
4) келісімшартқа сәйкес резидент еместің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі тауарды
Алматы-1 станциясында тапсырғаннан кейін орындалды деп саналады. Резидент еместің тауарды
жеткізуі: ішінара алдын ала жеткізу арқылы, ішінара - тауарға төлем жүргізілгеннен кейін және
(немесе) ақша аударғаннан кейін. Резидент еместің тауарды жеткізуінің ең ұзақ мерзімі - 100 күн.
Пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімі - 100 күн.
Есеп: 100 күн + 100 күн = 200 күн, яғни 200 күн, 00 жыл.
Импортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 200.00 деп көрсетеді;
5) келісімшартқа сәйкес резидент еместің тауарды жеткізу бойынша міндеттемесі тауарды
Алматы-1 станциясында тапсырғаннан кейін орындалды деп саналады. Резидент еместің тауарды
жеткізуі: ішінара - алдын ала жеткізу арқылы, ішінара - тауарға төлем жүргізілгеннен кейін және
(немесе) ақша аударғаннан кейін. Резидент еместің тауарды жеткізуінің ең ұзақ мерзімі - 100 күн.
Пайдаланылмаған авансты қайтару мерзімі келісімшартта анықталмаған.
Импортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 180.00 деп көрсетеді;
6) келісімшартқа сәйкес резидент емес тауарды алдын ала жеткізуді немесе жұмысты алдын
ала орындауды, алдын ала қызмет көрсетуді толық көлемде жүзеге асырады.
Импортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 180.00 деп көрсетеді;
7) келісімшартқа сәйкес резидент еместің тауарды жеткізуінің немесе жұмысты
орындауының, қызмет көрсетуінің ең ұзақ мерзімі - 160 күн.
Импортер «Репатриациялау мерзімі» бағанында 180.00 деп көрсетеді.

