Գլուխ 21
«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգը

Հոդված 139.

«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը եւ
կիրառումը

1.

«Արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգը

Միության

ապրանքների

նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան՝ նման
ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից դրա սահմաններից
մշտապես դուրս գտնվելու համար:
2.

«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված եւ Միության

մաքսային տարածքից փաստացիորեն արտահանված ապրանքները կորցնում են
Միության ապրանքների կարգավիճակը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սույն
Օրենսգրքի 303–րդ հոդվածի 3–րդ եւ 5–րդ կետերին համապատասխան՝ նման
ապրանքները պահպանում են Միության ապրանքների կարգավիճակը:
3.

«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը թույլատրվում է

ստորեւ նշվածների նկատմամբ՝
1)

Միության մաքսային տարածքից արտահանված՝

«մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպված ապրանքների՝ բացառությամբ սույն Օրենսգրքի 176–րդ հոդվածի 3–րդ
կետի 1–ին ենթակետում նշված ապրանքների՝ սույն Օրենսգրքի 184–րդ հոդվածի 2–րդ
կետի

1–ին

ենթակետին

համապատասխան

«մաքսային

տարածքից

դուրս

վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու համար.
«ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված
ապրանքների

նկատմամբ՝

սույն

Օրենսգրքի

231-րդ

հոդվածի

2-րդ

կետին

համապատասխան՝ «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի
գործողությունն ավարտելու նպատակով.

հատուկ

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքների՝

սույն

Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածին համապատասխան Հանձնաժողովի կողմից սահմանված
դեպքերում հատուկ մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու համար.
միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների՝ սույն
Օրենսգրքի 276-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան.
սույն Օրենսգրքի 303–րդ հոդվածի 3–րդ կետի չորրորդ պարբերությունում նշված՝
Միության ապրանքների.
2)

վերամշակման արդյունքների՝ սույն Օրենսգրքի 184–րդ հոդվածի 2–րդ կետի

3–րդ ենթակետին համապատասխան, «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում»
մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու համար.
3)

սույն Օրենսգրքի 231–րդ հոդվածի 5–րդ կետում նշված ապրանքների՝

Միության մաքսային տարածքից արտահանելու համար:
4.

Սույն հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին եւ 2-րդ ենթակետերում նշված ապրանքները

ձեւակերպվում են «արտահանում» մաքսային ընթացակարգով՝ առանց Միության
մաքսային տարածք դրանց ներմուծման:
5.

Սույն Օրենսգրքի 207–րդ հոդվածի 5–րդ կետի 2–րդ ենթակետի չորրորդ

պարբերությունում նշված ապրանքները եւ սույն Օրենսգրքի 215–րդ հոդվածի 4–րդ
կետի 2–րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությունում նշված՝ «արտահանում» մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային
ընթացակարգը կամ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար
Միության տարածքից պետք է արտահանվեն նման ապրանքները «արտահանում»
մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու օրվան հաջորդող օրվանից 1 տարին
չգերազանցող ժամկետում:
Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող է սահմանվել ավելի կարճ
ժամկետ, որի ընթացքում նշված ապրանքները պետք է արտահանվեն Միության
մաքսային տարածքից:
Նշված ապրանքները Միության մաքսային տարածքից չարտահանելու դեպքում՝
բացառությամբ վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետեւանքով դրանց

ոչնչացման եւ (կամ) անվերադարձ կորստի կամ փոխադրման (տրանսպորտային
փոխադրման) եւ (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի
հետեւանքով դրանց անվերադարձ կորստի դեպքերի, մինչեւ սույն կետի առաջին
պարբերությամբ

նախատեսված

կամ

սույն

կետի

երկրորդ

պարբերությանը

համապատասխան սահմանված ժամկետի լրանալը, «արտահանում» մաքսային
ընթացակարգի գործողությունը դադարում է, իսկ այդ ապրանքները, սույն Օրենսգրքի
51-րդ գլխին համապատասխան, արգելանքի են վերցվում (արգելապահվում են)
մաքսային մարմինների կողմից:
Նշված ապրանքներն արգելանքի չեն վերցվում (չեն արգելապահվում) մաքսային
մարմինների կողմից, եթե «արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողության
դադարման պահին դրանք գտնվում են ԱՏԳ տարածքում կամ ազատ պահեստում:

Հոդված 140.

«Արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

ապրանքների

ապրանքների

ձեւակերպման

ձեւակերպման պայմանները
«Արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

պայմաններն են՝
արտահանման

մաքսատուրքերի

վճարումը՝

սույն

Օրենսգրքին

համապատասխան.
արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը՝ սույն Օրենսգրքի 7–րդ
հոդվածին համապատասխան:
Միության

շրջանակներում

միջազգային

պայմանագրերով,

անդամ

պետությունների միջեւ երկկողմ միջազգային պայմանագրերով եւ երրորդ կողմի հետ
անդամ

պետությունների

միջազգային

պայմանագրերով

նախատեսված

այլ

պայմանների պահպանումը:

Հոդված 141.

«Արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպվող

ապրանքների համար արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու

պարտավորության

առաջացումն

ու

դադարումը,

դրանց

վճարման ժամկետը եւ հաշվարկումը
1.
համար

«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող ապրանքների
արտահանման

մաքսատուրքերը

վճարելու

հայտարարատուի

պարտավորությունն առաջանում է ապրանքների հայտարարագիրը մաքսային
մարմնի կողմից գրանցվելու պահից:
2.
համար

«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող ապրանքների
արտահանման

մաքսատուրքերը

վճարելու

հայտարարատուի

պարտավորությունը դադարում է հետեւյալ հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում`
1)

«արտահանում»

ապրանքների

մաքսային

բացթողում՝

ընթացակարգին

արտահանման

համապատասխան

մաքսատուրքերի

վճարման

արտոնությունների կիրառմամբ.
2)

արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորության կատարում

եւ (կամ) դրանց բռնագանձում՝ սույն հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան
հաշվարկված եւ վճարման ենթակա չափերով.
3)

ապրանքների

վերամշակում»

բացթողման

մաքսային

«մաքսային

մերժում՝

ընթացակարգին

տարածքից

համապատասխան՝

դուրս

ապրանքների

հայտարարագրի գրանցման ժամանակ առաջացած՝ արտահանման մաքսատուրքերը
վճարելու պարտավորության առնչությամբ.
4)

սույն Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածին համապատասխան ապրանքների

հայտարարագիրը հետ կանչելը եւ (կամ) սույն Օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 4-րդ կետին
համապատասխան ապրանքների բացթողումը չեղյալ ճանաչելը՝ ապրանքների
հայտարարագրի գրանցման ժամանակ առաջացած՝ արտահանման մաքսատուրքերը
վճարելու պարտավորության առնչությամբ.
5)

ապրանքները բռնագրավելը կամ անդամ պետության սեփականություն

(եկամուտ) դարձնելը՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան.
6)

մաքսային մարմնի կողմից սույն Oրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան

ապրանքներն արգելանքի վերցնելը (արգելապահելը).

7)

այն ապրանքները ժամանակավոր պահպանման հանձնելը կամ որեւէ

մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելը, որոնք առգրավվել կամ արգելանքի տակ են
դրվել հանցագործության մասին հաղորդումն ստուգելու, քրեական գործով վարույթի
կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթի (վարչական ընթացակարգ
իրականացնելու) ընթացքում եւ որոնց վերաբերյալ դրանք վերադարձնելու մասին
որոշում է ընդունվել, եթե նախկինում այդ ապրանքների բացթողում չի իրականացվել:
3.

Արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորությունը ենթակա է

կատարման (արտահանման մաքսատուրքերը ենթակա են վճարման) նախքան
«արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգին

համապատասխան

ապրանքների

բացթողումը, եթե այլ ժամկետ սահմանված չէ սույն Օրենսգրքով:
4.

Արտահանման մաքսատուրքերը ենթակա են վճարման արտահանման

մաքսատուրքերի այն գումարների չափով, որոնք հաշվարկված են ապրանքների
հայտարարագրում՝ հաշվի առնելով արտահանման մաքսատուրքերի վճարման
արտոնությունները:

