Գլուխ 30
«Ժամանակավոր արտահանում»
մաքսային ընթացակարգը

Հոդված 227.

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի
բովանդակությունն ու կիրառումը

1.

«Ժամանակավոր

ապրանքների

արտահանում»

նկատմամբ

կիրառվող

մաքսային

ընթացակարգ՝

մաքսային

Միության

ընթացակարգ,

որին

համապատասխան նման ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային
տարածքից՝ դրա սահմաններից դուրս դրանց գտնվելու եւ օգտագործվելու համար`
առանց արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու՝ պահպանելով այդ մաքսային
ընթացակարգով ապրանքների ձեւակերպման եւ այդպիսի մաքսային ընթացակարգին
համապատասխան դրանց օգտագործման պայմանները:
2.

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված

եւ Միության մաքսային տարածքից փաստացի արտահանված ապրանքները (սույն
գլխում այսուհետ՝ ժամանակավոր արտահանված ապրանքներ) կորցնում են
Միության ապրանքների կարգավիճակը:
3.

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը

թույլատրվում է Միության մաքսային տարածքից արտահանված՝
1) «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված
ապրանքների

նկատմամբ՝

համապատասխան

սույն

Օրենսգրքի

«ժամանակավոր

231-րդ

արտահանում»

հոդվածի

մաքսային

2-րդ

կետին

ընթացակարգի

գործողության ավարտի նպատակով.
2) Միության՝

սույն

Օրենսգրքի

303-րդ

հոդվածի

3-րդ

կետի

չորրորդ

պարբերությունում նշված ապրանքների դեպքում:
4.

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգը չի կիրառվում

հետեւյալ ապրանքների նկատմամբ՝

1) սննդամթերք,

խմիչքներ՝

ներառյալ

ոգելից

խմիչքները,

ծխախոտ

եւ

ծխախոտային արտադրատեսակներ, հումք, կիսաֆաբրիկատներ, ծախսվելիք նյութեր
եւ նմուշներ՝ բացառությամբ Միության մաքսային տարածքից դրանց արտահանման
դեպքերի՝ եզակի օրինակներով, գովազդային եւ (կամ) ցուցադրության նպատակներով
կամ որպես ցուցահանդեսային ցուցադրանմուշներ կամ արդյունաբերական նմուշներ.
2) թափոններ՝ ներառյալ արտադրական թափոնները:
5.

Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու ժամանակավոր արտահանված

այն ապրանքների կատեգորիաները, որոնց նկատմամբ թույլատրվում է դրանց
փոխարինումն օտարերկրյա ապրանքներով, ինչպես նաեւ այդպիսի փոխարինման
դեպքերը:
6.

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը

թույլատրվում է խողովակաշարային տրանսպորտով փոխադրվող բնական գազի
նկատմամբ՝ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանվող դեպքերում:
Հոդված 228.

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով
ապրանքների ձեւակերպման եւ այդպիսի մաքսային
ընթացակարգին համապատասխան դրանց օգտագործման
պայմանները

1.

Ապրանքները «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով

ձեւակերպելու պայմաններ են՝
1) «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող
ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը՝ այդ մաքսային ընթացակարգի
գործողությունն ավարտելու նպատակով մաքսային ընթացակարգով դրանց հետագա
ձեւակերպման դեպքում:
Ապրանքների

նույնականացում

չի

պահանջվում

այն

դեպքերում,

երբ

թույլատրվում է ժամանակավոր արտահանված ապրանքների փոխարինում՝ երրորդ
կողմի

հետ

անդամ

պետությունների

միջազգային

պայմանագրերին

համապատասխան կամ սույն Օրենսգրքի 227-րդ հոդվածի 5-րդ կետով սահմանված
դեպքերում.

2) արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը՝ սույն Օրենսգրքի 7-րդ
հոդվածին համապատասխան:
2.

Ապրանքները՝ «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգին

համապատասխան օգտագործելու պայմաններն են՝
1) մաքսային մարմնի կողմից սահմանված՝ «ժամանակավոր արտահանում»
մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետի պահպանումը.
2) սույն Օրենսգրքի 230-րդ հոդվածով սահմանված՝ ժամանակավորապես
արտահանված ապրանքների օգտագործման եւ տնօրինման սահմանափակումների
պահպանումը:

Հոդված 229.

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի
գործողության ժամկետը

1.

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողության

ժամկետը սահմանափակված չէ՝ բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությամբ
նախատեսված դեպքի:
Կախված Միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման
նպատակներից, ինչպես նաեւ այն ապրանքների համար, որոնց առնչությամբ անդամ
պետության օրենսդրությամբ սահմանված է դրանք այդ պետության տարածք
վերադարձնելու պարտավորություն, անդամ պետության՝ մաքսային կարգավորման
վերաբերյալ օրենսդրությամբ կարող է սահմանվել «ժամանակավոր արտահանում»
մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետ:
2.

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ապրանքները

ձեւակերպելու դեպքում մաքսային մարմինը հայտարարատուի դիմումի հիման վրա,
ելնելով

Միության

մաքսային

տարածքից

ապրանքների

արտահանման

նպատակներից եւ հանգամանքներից, սահմանում է այդ մաքսային ընթացակարգի
գործողության ժամկետը:
3.

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի՝ մաքսային

մարմնի կողմից սահմանված գործողության ժամկետը անձի դիմումի հիման վրա

կարող է երկարաձգվել մինչեւ այդ ժամկետի լրանալը կամ դրա լրանալուց հետո 1
ամսվա ընթացքում: Մաքսային մարմնի կողմից սահմանված՝ «ժամանակավոր
արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը երկարաձգելիս
այն լրանալուց հետո այդ մաքսային ընթացակարգի գործողությունը վերսկսվում է այդ
մաքսային ընթացակարգը դադարելու օրվանից:
4.

Եթե ապրանքների նկատմամբ, սույն հոդվածի 1-ին կետի երկրորդ

պարբերությանը
կարգավորման

համապատասխան,
վերաբերյալ

անդամ

օրենսդրությամբ

պետությունների՝

սահմանված

է

մաքսային

«ժամանակավոր

արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը, որը սահմանվում
(երկարաձգվում) է մաքսային մարմնի կողմից, ապա այդ մաքսային ընթացակարգի
գործողության ժամկետը չի կարող գերազանցել այդպիսի ժամկետը:
5.

Օտարերկրյա

անձին

ժամանակավորապես

արտահանված

այն

ապրանքների նկատմամբ իրավունքների փոխանցման դեպքում, որոնց նկատմամբ
անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված չէ դրանք այդ պետության տարածք
վերադարձնելու պարտավորություն, այդ ապրանքների նկատմամբ «ժամանակավոր
արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը չի երկարաձգվում,
իսկ նշված ապրանքները ենթակա են «արտահանում» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպման:

Հոդված 230.

Ժամանակավորապես արտահանված ապրանքների
օգտագործման եւ տնօրինման սահմանափակումները

1.

Ժամանակավորապես

արտահանված

ապրանքները

պետք

է

մնան

անփոփոխ վիճակում, բացի բնական մաշվածության հետեւանքով, ինչպես նաեւ
փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) եւ (կամ) պահպանման կանոնավոր
պայմաններում բնական կորստի հետեւանքով առաջացած փոփոխություններից:
2.

Թույլատրվում է ժամանակավորապես արտահանված ապրանքների հետ

իրականացնել դրանց պահպանվածության ապահովման համար անհրաժեշտ
գործողություններ՝
վերանորոգման,

ներառյալ

վերանորոգումը,

արդիականացման,

տեխնիկական

բացառությամբ
սպասարկումը

կապիտալ
եւ

այլ

գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են ապրանքները բնականոն վիճակում
պահպանելու համար՝ պայմանով, որ ապրանքները «վերաներմուծում» մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպելիս ապահովվի դրանց նույնականացումը մաքսային
մարմնի կողմից:

Հոդված 231.

«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի
գործողության ավարտը եւ դադարեցումը

1.

Մինչեւ

«ժամանակավոր

արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգի՝

մաքսային մարմնի կողմից սահմանված գործողության ժամկետի լրանալը՝ այդ
մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է ժամանակավորապես
արտահանված

ապրանքները

«վերաներմուծում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպելով՝ բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետով
նախատեսված դեպքի:
2.

Մինչեւ

«ժամանակավոր

արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգի՝

մաքսային մարմնի կողմից սահմանված գործողության ժամկետի լրանալը, այդ
մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կարող է ավարտվել ժամանակավորապես
արտահանված

ապրանքներն

«արտահանում»,

«մաքսային

տարածքից

դուրս

վերամշակում», «ժամանակավոր արտահանում» ընթացակարգերով ձեւակերպելով՝
բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված դեպքի,
ինչպես նաեւ եթե, անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան,
ժամանակավորապես արտահանված ապրանքները ենթակա են Միության մաքսային
տարածք պարտադիր հետադարձ ներմուծման:
3.

Ժամանակավորապես արտահանված ապրանքները կարող են ձեւակերպվել

սույն հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ կետերում նշված ընթացակարգերով՝ մեկ կամ մի քանի
խմբաքանակներով:
4.

Մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարեցվում է՝

1) «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի՝ մաքսային
մարմնի կողմից սահմանված գործողության ժամկետը լրանալուց հետո, եթե այդպիսի
մաքսային ընթացակարգի գործողությունը չի երկարաձգվել.
2) մինչեւ

մաքսային

ընթացակարգի

գործողության

ավարտը

ժամանակավորապես արտահանված ապրանքների նկատմամբ սույն Օրենսգրքի 230րդ հոդվածի 2-րդ կետի խախտմամբ կապիտալ վերանորոգման, արդիականացման
գործառնությունների իրականացման փաստի հայտնաբերման դեպքում:
5.

Միության մաքսային տարածք ներմուծված ապրանքները, որոնց նկատմամբ

«ժամանակավոր

արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգի

գործողությունը

դադարեցված է սույն հոդվածի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հիմքով,
Միության մաքսային տարածքում գտնվելու համար ենթակա են օտարերկրյա
ապրանքների նկատմամբ կիրառելի մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպման՝
բացառությամբ
մաքսային

«վերաներմուծում»

տարածքից

մաքսային

արտահանման

ընթացակարգի,

համար՝

իսկ

«արտահանում»

Միության
մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպման:

Հոդված 232.

Արտահանման մաքսատուրքերի վճարման պարտավորության
առաջացումն ու դադարումը «ժամանակավոր արտահանում»
մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող (ձեւակերպված)
ապրանքների համար, դրանց վճարման ժամկետը եւ
հաշվարկումը

1.

Հայտարարատուի

ընթացակարգով

մոտ

«ժամանակավոր

ձեւակերպվող

ապրանքների

արտահանում»
համար

մաքսային

արտահանման

մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորությունն առաջանում է մաքսային մարմնի
կողմից ապրանքների հայտարարագիրը գրանցելու պահից:
2.

Հայտարարատուի

մոտ

«ժամանակավոր

արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպվող (ձեւակերպված) ապրանքների համար արտահանման
մաքսատուրքերը

վճարելու

պարտավորությունը

հանգամանքների առաջացման դեպքում՝

դադարեցվում

է

հետեւյալ

1) «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողության
ավարտ՝ սույն Օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ կետերի համաձայն.
2) սույն Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 3-րդ կետի երրորդ պարբերությանը կամ
231-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան մաքսային ընթացակարգերով այն
ապրանքների ձեւակերպումը, որոնց նկատմամբ «ժամանակավոր արտահանում»
մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարեցվել է.
3) ապրանքների

բացթողման

մերժում՝

«ժամանակավոր

արտահանում»

մաքսային ընթացակարգին համապատասխան՝ ապրանքների հայտարարագիրը
գրանցելիս առաջացած արտահանման մաքսատուրքերի վճարելու պարտավորության
առնչությամբ.
4) ապրանքների

հայտարարագրի

հետկանչը

սույն

Օրենսգրքի

113-րդ

հոդվածին համապատասխան եւ (կամ) ապրանքների բացթողման չեղյալ ճանաչելը
սույն Օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան՝ ապրանքների
հայտարարագրի գրանցման ժամանակ առաջացած արտահանման մաքսատուրքերի
վճարման պարտավորության առնչությամբ.
5) ապրանքները

բռնագրավելը

կամ

ապրանքներն

անդամ

պետության

սեփականությունը (եկամուտը) դարձնելը` անդամ պետությունների օրենսդրությանը
համապատասխան.
6) մաքսային մարմնի կողմից սույն Oրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան
ապրանքներն արգելանքի վերցնելը (արգելապահելը).
7) այն ապրանքներ 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

սույն

Օրենսգրքի

231-րդ

հոդվածի

1-ին

եւ

2-րդ

կետերին

համապատասխան

«ժամանակավոր

արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգի

գործողությունը՝ մինչեւ «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի՝
մաքսային

մարմնի

կողմից

սահմանված

գործողության

ժամկետի

լրանալը

չավարտվելու դեպքում: Արտահանման մաքսատուրքերը վճարելու ժամկետ է
համարվում «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի՝ մաքսային
մարմնի կողմից սահմանված գործողության ժամկետը լրանալու օրը:
4.

Սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում

արտահանման մաքսատուրքերը ենթակա են վճարման այնպես, ինչպես դա կարվեր,
եթե «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված
ապրանքները ձեւակերպված լինեին «արտահանում» մաքսային ընթացակարգով՝
առանց արտահանման մաքսատուրքերի վճարման արտոնությունների կիրառման:
Արտահանման մաքսատուրքերը հաշվարկվում են՝ ելնելով ապրանքները
«ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու համար
ներկայացված ապրանքների հայտարարագրի՝ մաքսային մարմնի կողմից գրանցման
օրվա դրությամբ գործող արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափերից:
5.

Սույն հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան վճարվող (գանձվող)

արտահանման մաքսատուրքերի գումարներից վճարման են ենթակա տոկոսներ
այնպես, ինչպես դա կարվեր, եթե նշված գումարների նկատմամբ տրամադրվեր դրանց
վճարման հետաձգման հնարավորություն, եթե դա սահմանված է այն անդամ
պետության օրենսդրությամբ, որի տարածքում ապրանքները ձեւակերպվել են
«ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով: Նշված տոկոսները
հաշվարկվում եւ վճարվում են անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով:
6.

Ապրանքները՝ սույն Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 3-րդ կետի երրորդ

պարբերությանը կամ 231-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան մաքսային
ընթացակարգերով
վճարելու

ձեւակերպելու

պարտավորության

դեպքում,

կատարումից

արտահանման
եւ (կամ)

դրանց

մաքսատուրքերը
բռնագանձումից

(ամբողջական կամ մասնակի) հետո սույն հոդվածին համապատասխան վճարված

եւ (կամ) գանձված արտահանման մաքսատուրքերի գումարները ենթակա են
վերադարձման (հաշվանցման)՝ սույն Օրենսգրքի 10-րդ գլխին համապատասխան:

Հոդված 233.

Ժամանակավորապես արտահանված ապրանքների համար
արտահանման մաքսատուրքերի հաշվարկման եւ վճարման
առանձնահատկություններն «արտահանում» մաքսային
ընթացակարգով դրանք ձեւակերպելու դեպքում

1.

Ժամանակավորապես

մաքսային

ընթացակարգով

հաշվարկվում

են՝

ելնելով

արտահանված
ձեւակերպելիս

ապրանքները
արտահանման

արտահանման

«արտահանում»
մաքսատուրքերը

մաքսատուրքերի

դրույքներից,

ապրանքները «արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու համար
ներկայացված ապրանքների հայտարարագրի՝ մաքսային մարմնի կողմից գրանցման
օրվա դրությամբ գործող փոխարժեքից, եթե անդամ պետության օրենսդրությամբ այլ
օր սահմանված չէ՝ սույն Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 1-ին կետի երկրորդ
պարբերությանը համապատասխան:
2.

«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող (ձեւակերպված)

ապրանքների

համար

վճարվող

(գանձվող)

արտահանման

մաքսատուրքերի

գումարներից վճարման են ենթակա տոկոսներ այնպես, ինչպես դա կարվեր, եթե
նշված գումարների նկատմամբ տրամադրվեր դրանց վճարման հետաձգման
հնարավորություն, եթե դա սահմանված է այն անդամ պետության օրենսդրությամբ,
որի տարածքում ապրանքները ձեւակերպվել են «ժամանակավոր արտահանում»
մաքսային ընթացակարգով: Նշված տոկոսները հաշվարկվում եւ վճարվում են անդամ
պետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հոդված 234.

Մաքսատուրքերի հաշվարկման եւ վճարման
առանձնահատկություններն «արտահանում» մաքսային
ընթացակարգով այն ապրանքները ձեւակերպելիս, որոնց
նկատմամբ «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային
ընթացակարգի գործողությունը դադարեցված է

1.

Այն

ապրանքները

«արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպելիս, որոնց առնչությամբ «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային
ընթացակարգի

գործողությունը

հաշվարկվում

են՝

ապրանքները

«ժամանակավոր

ելնելով

դադարել

է,

արտահանման

արտահանման
արտահանում»

մաքսատուրքերը

մաքսատուրքերի
մաքսային

դրույքներից,

ընթացակարգով

ձեւակերպելու համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագրի՝ մաքսային
մարմնի կողմից գրանցման օրվա դրությամբ գործող փոխարժեքից, եթե անդամ
պետության օրենսդրությամբ այլ օր սահմանված չէ՝ սույն Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի
1-ին կետի երկրորդ պարբերությանը համապատասխան:
2.

Արտահանման մաքսատուրքերի գումարներից, որոնք վճարվել (գանձվել) են

«արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող (ձեւակերպված) այն
ապրանքների առնչությամբ, որոնց նկատմամբ «ժամանակավոր արտահանում»
մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարեցված է, վճարման են ենթակա
տոկոսներ այնպես, ինչպես դա կարվեր, եթե նշված գումարների նկատմամբ
տրամադրվեր դրանց վճարման հետաձգման հնարավորություն, եթե դա սահմանված
է այն անդամ պետության օրենսդրությամբ, որի տարածքում ապրանքները
ձեւակերպվել են «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով: Նշված
տոկոսները հաշվարկվում եւ վճարվում են անդամ պետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով:

