
9.2-тиркеме
Кыргызстанга взунун товарын алып келген тамеки заттарынын ата мекендик жана/же чет 

елкелук вндуруучулврунун туз жана туз эмес чыгымдарын талдоо 
Тамеки заттарын керектеенун кесепеттеринен жарандардын саламаттыгын сактоо боюнча 

чараларды жакшыртууга чегеруулврдун болжолдуу влчвмун эсептее

Кеп eлкeлeрдYн тажрыйбалары боюнча, кандай программа болбосун аны ийгиликтYY ишке 
ашырууга негизги пайдубал болуп, узак мeeнeттYY туруктуу каржылоо болуп эсептелет. КР 
Саламаттык сактоо министрлиги кээ бир министрликтер менен биргелешип калк арасында тамеки 
тартууну токтотуу жана алдын алуу программалары eткeрYЛYп келет. Бирок, тилекке каршы, узак 
мeeнeтYY жана пландуу каржылоонун жок болушунун себебинен, аталган программанын 
натыйжалуулугу нелге барабар болуп келет. Кыргыз Республикасынын базарларына eздeрYHYн 
зыяндуу товарларын87 алып келип жаткан, жана ушул себептен республиканын баардык 
элдеринин ден соолугуна коркунуч туудуруп жаткан тамекини eндYPYYЧYлeр калктын ден 
соолугун чындоо YЧYH каражат бeлYYШY керек (бир кишинин тамеки тартуусу, 3-4 тамеки 
тартпаган жарандардын ден соолугуна коркунуч алып келет).

Тамеки заттарын керектeeнYн кесепеттеринен жарандардын саламаттыгын сактоо боюнча 
чараларды жакшыртууга чегерYYлeр (мындан ары -  Чегеруулер) акциздик маркаларды алуунун 
алдында жана тамеки заттары республиканын рыногуна тYшкeнгe чейин Кыргызстанга eзYHYн 
товарын алып келген тамеки заттарынын ата мекендик жана/же чет eлкeлYк eндYPYYЧYлeрY 
телешет.

30-таблицада кeрYHYп тургандай ишкерлердин ЧегерYYлeрY теменкудей эсептен TYЗYЛДY:
1) 0,01 сом (1 тыйын) фильтрлYY жана фильтрсиз бир сигарет, папирос, сигара, сигарилла 

(сигарита), ысытуу жолу менен керектее учун арналган тамеки заттарынын бир даанасы учун;
2) 0,01 сом (1 тыйын) суу тутугу (кальян) YЧYн тамекинин (тамеки аралашмасынын) 1 

граммы YЧYн, чегилYYЧY тамеки, анын ичинде чегилYYЧY TYTYK, насвай (даяр тYPYндe), сормо, 
чайнама, жыттама тамекинин башка тYрлeрY YЧYн.

30-таблица. Зыяндуу продуктуларды (рынокко тYшкeн тамеки заттарын) керектeeнYн 
кесепеттеринен жарандардын саламаттыгын сактоо боюнча чараларды жакшыртууга 
чегерYYлeрдY эсептее

Тамеки заттарынын 
туру

Саны ЧегерYYлeрYн eлчeмY Салык эмес 
чегеруулердун 

суммасы, млн сом
Тамеки камтыган 
сигареттер, сигаралар, 
тамеки камтыган учу 
кесилген сигаралар, млн 
даана

8848,6

0,01 сом (1 тыйын) фильтрлуу жана 
фильтрсиз бир сигарет, папирос, сигара, 
сигарилла (сигарита), ысытуу жолу менен 
керектее YЧYн арналган тамеки заттарынын 
бир даанасы учун*

88,56

Кальян YЧYн тамеки, 
тонна

216,8 0,01 сом (1 тыйын) суу тутугу (кальян) YЧYн 
тамекинин (тамеки аралашмасынын) 1 
граммы учун, чегилуучу тамеки, анын 
ичинде чегилуучу тутук, насвай (даяр 
турунде), сормо, чайнама, жыттама 
тамекинин башка турлеру учун0,01 сом (1 
тыйын) суу тутугу (кальян) учун тамекинин 
(тамеки аралашмасынын) 1 граммы учун, 
чегилуучу тамеки, анын ичинде чегилуучу 
тутук, насвай (даяр турунде), сормо, 
чайнама, жыттама тамекинин башка турлеру 
учун

2,2

Чегуучу тамеки, тонна 0,5 0,005

Натыйжада: Токсон миллион жети жуз миц сом 90,7
Ысытуу жолу менен керектее учун арналган 1 000 000 даана тамеки заттарына салыктык эмес чегеруулердун 
суммасы 10 000 сомду тузет

87 Зыянсыз тамеки заттары жок, бир эле сигаретти тартуу дагы ден соолукка зыяндуу таасир берет
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Жогоруда айтылгандай, 2017-жылы КР МБК маалыматы боюнча Кыргызстандын рыногуна 
тушкендер:

Эсептее: 1 даана ТЗ/ 1 гр тамеки = 0,01 сом
Тамеки камтыган сигареттер, сигаралар 8847,6 млн даана 88,5 млн сом
Кальян учун тамеки жана чегуучу тамеки 217 тонна 2,2 млн сом

Натыйжада: токсон миллион жети жуз миц сом
Ошентип, Кыргызстанга езунун товарын алып келген тамеки заттарынын бардык 

ендуруучулерунун теменку КР Мыйзамдарын:
- «Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини керектеенун 

кесепеттеринен жана тамеки тутунунун (аэрозолдун) таасиринен коргоо женунде» жана
- «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Жарнак женунде» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамына, Салыктык эмес кирешелер женунде Кыргыз Республикасынын 
Кодексине, Бузуулар женунде Кыргыз Республикасынын Кодексине) толуктоолорду жана 
езгертуулерду киргизуу тууралуу»

ишке киргизуу боюнча туз чыгымдары 90,7 млн (токсон миллион жети жуз миц сомду)
тузет

МСК маалыматына ылайык КР рыногуна ТЗ негизинен 5 ири импорттоочулар алып 
келишет, бул сумманы болжолу менен 5ке белебуз:

90700000:5= 18140000 сом, орто эсеп менен бир ендуруучуге туз чыгымдар болжолу менен 
18,1 мл сомду тузет

Кыргызстанга езунун товарын алып келген тамеки заттарынын бардык 
ендуруучулерунун акча тегумдерун которуу боюнча кыйыр чыгымдары. Ишкананын 
бухгалтери жогоруда аталган болжолдуу эсептеелерду пайдаланып бланктарды толтурууга жана 
эсептеелерге максимум 4 саат коротот, ал эми которууларга, банктагы кезектерди эске алуу менен 
дагы 4 саат коротот, натыйжада 1 кварталда 1 кун квартал сайын акциздик маркаларды сатып 
алууда, чыгарууда, анткени жогоруда аталган чегеруулер акциздик маркаларды алуунун алдында 
жана республиканын рыногуна тамеки заттарын келердин алдында жургузулушу керек. Бир 
жылда 4 жумуш куну. Финансылык кызматкердин роточо эмгек акысы 80000 сом болгондо (айына 
22 жумуш куну), бул жылына болжолу менен 14 546 сомду тузет, мында чыгымдарды 2ге белебуз, 
анткени 50% жумуш убактысы акцуиздик маркаларды сатып алууга коротулат, ошентип, кыйыр 
чыгымдар жылына = 7273 сомду тузет.

Жалпы чыгымдар теменку формула боюнча эсептелди: ЗП=Кз+Пз, мында Зп = 
ишкананын чыгымдары, Кз -  кыйыр чыгымдар, Пз -  туз чыгымдар 

Зп = 7273 с. + 18 140 000 с. = 18 147 272 сом
Ошентип, КР рыногуна ТЗ бир ири жеткируучунун болжолдуу чыгымдары 18 147 272 

сомду тузет.
Кыргызстанга езунун товарын алып келген тамеки заттарынын бардык 

ендуруучулерунун жогоруда аталган мыйзам долбоорлорун ишке киргизуу боюнча жалпы 
чыгымдары теменкуну тузет:

Зп = (7273х5) + 90 700 000 с. = 90 736 365 сом
Корутунду: Жогоруда аталган КР Мыйзамдарынын долбоорлорун натыйжалуу ишке 

ашыруу боюнча чараларды узак меенеттуу каржылоо максатында ата мекендик жана/же чет 
елкелук ендуруучулерунун Кыргыз Республикасынын рыногуна ден соолукка зыяндуу товарды 
алып келгени учун чегеруулеру аларды керектееден болгон зыянга салыштырмалуу кыйла аз (КР 
рыногуна ТЗ жана тамекинин бардык жеткируучулерунун учун 90,7 млн сом): ДССУ 
баамдоосу боюнча 2015-жылы 4 инфекциялык эмес ооруларга байланыштуу КР экономикасынын 
туз жана туз эмес чыгымдары 17,1 млрд сомду тузду, ошентип, чегеруулер (90,7 млн сом) 
жогоруда аталган мыйзам долбоорлордун максаттарына пайыздык катышта болгону бардык 
тамеки керектее негизги себеп болгон экономикалык чыгымдардын 0,5% тузет (6-1- 
тиркеме).

Мында журек-кан тамыр ооруларынын (ЖКТО) абсолюттук жогорку коркунучу бар 
пациенттерди дарылоонун наркы 2015-жылы 26,4 млрд сомду тузет жана 2020-жылы 51,1 
млрдл сомго чейин кебейет. ЖКТО боюнча клиникалык кийлигишуулердун толук 
пакетинин наркы 5 жыл ичинде 175 млрд сомго чейин жетет. Тамекини керектеену алдын 
алууга жибере турган саясаттын толук пакетинин наркы -  0,14 млн. сомго бааланды.
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