Գլուխ 23
«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգը

Հոդված 155.

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի
բովանդակությունը եւ կիրառումը

1.

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգը օտարերկրյա ապրանքների

առնչությամբ կիրառելի մաքսային ընթացակարգ է, որին համապատասխան՝ այդպիսի
ապրանքները պահպանվում են մաքսային պահեստում` առանց ներմուծման
մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի
վճարման՝ պահպանելով այդ մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձեւակերպման
եւ դրանց օգտագործման պայմանները՝ այդպիսի մաքսային ընթացակարգին
համապատասխան:
2.

Այն ապրանքները, որոնք ձեւակերպվել են «մաքսային պահեստ» մաքսային

ընթացակարգով, պահպանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը:
3.

Թույլատրվում է «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը՝

1)

«ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգի

գործողության

կասեցման

համար՝

նախկինում

«ժամանակավոր

ներմուծում

(թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները «ազատ
պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու միջոցով.
2)

«մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգի

գործողության կասեցման համար՝ «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները եւ (կամ) նախկինում «մաքսային
տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների
վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքները «մաքսային պահեստ» մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպելու միջոցով.
3)

«ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի

գործողության կասեցման համար՝ «ներքին սպառման համար վերամշակում»

մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները եւ (կամ) նախկինում «ներքին
սպառման

համար

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքների վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքները «մաքսային պահեստ»
մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու միջոցով:
4.

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը թույլատրվում է

այն ապրանքների առնչությամբ, որոնք խոշոր եզրաչափեր ունենալու պատճառով կամ
բեռնման, բեռնաթափման եւ (կամ) պահպանման հատուկ պայմանների հետեւանքով
չեն կարող տեղավորվել մաքսային պահեստում:
Այդպիսի ապրանքների պահպանումը կարող է իրականացվել այն վայրերում,
որոնք չեն հանդիսանում մաքսային պահեստներ՝ մաքսային մարմնի կողմից այդպիսի
վայրերում պահպանման թույլտվության առկայության դեպքում, որը տրվում է անդամ
պետությունների՝

մաքսային

կարգավորման

վերաբերյալ

օրենսդրությանը

համապատասխան:
5.

Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու այն ապրանքների ցանկը, որոնց

նկատմամբ չի կիրառվում «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգը:

Հոդված 156.

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների
ձեւակերպման եւ այդ մաքսային ընթացակարգին
համապատասխան՝ դրանց օգտագործման պայմանները

1.

Ապրանքները

«մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպելու պայմաններն են՝
1)

ապրանքների պիտանիության եւ (կամ) իրացման ժամկետը դրանց մաքսային

հայտարարագրման

օրվա

դրությամբ,

«մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգին համապատասխան, կազմում է 180 (հարյուր ութսուն) օրացուցային
օրից ավելի.
2)

արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը՝ սույն Օրենսգրքի 7–րդ

հոդվածին համապատասխան:
2.

«Մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգին

համապատասխան

ապրանքների օգտագործման պայմաններն են՝
1)

ապրանքները մաքսային պահեստում տեղավորելը եւ մաքսային պահեստում

դրանց գտնվելը, իսկ սույն Օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 4-րդ կետում նշված
ապրանքները՝ այն վայրերում, որոնք նշված են ապրանքները մաքսային պահեստ
չհանդիսացող վայրում պահելու մաքսային մարմնի թույլտվության մեջ.
2)

«մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը

պահպանելը.
3)

«մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքների հետ կապված գործողություններ կատարելիս սույն Օրենսգրքի 158-րդ
հոդվածի դրույթները պահպանելը:

Հոդված 157.

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողության
ժամկետը

1.

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը չի

կարող գերազանցել ապրանքներն այդ մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու
օրվանից սկսած 3 տարին՝ բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ կետերով
նախատեսված դեպքերի:
2.

Միության մաքսային տարածքում գտնվող օտարերկրյա ապրանքների

առնչությամբ «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգը մի քանի անգամ
կիրառելիս, այդ թվում՝ այն դեպքում, երբ որպես այդ ապրանքների հայտարարատու
հանդես գալիս են տարբեր անձինք, «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի
գործողության ընդհանուր ժամկետը չի կարող գերազանցել սույն հոդվածի 1-ին կետում
նշված ժամկետը:
3.

«Մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքները մինչեւ սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված ժամկետը լրանալը պետք է
ձեւակերպվեն սույն Օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերով կամ
բաց թողնվեն որպես պաշար՝ սույն Օրենսգրքի 39-րդ գլխին համապատասխան:
Սահմանափակ

պիտանիության

եւ (կամ)

իրացման

ժամկետ

ունեցող

ապրանքները պետք է այլ մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվեն ոչ ուշ, քան
պիտանիության եւ (կամ) իրացման ժամկետը լրանալուց 180 օրացուցային օր առաջ:
4.

Մաքսային

ապրանքները,

պահեստի

որոնք

գործունեության

ձեւակերպվել

են

դադարեցման

«մաքսային

դեպքում

պահեստ»

այն

մաքսային

ընթացակարգով, եւ որոնք գտնվում են այդ մաքսային պահեստում, այդ մաքսային
պահեստի գործունեության դադարեցման օրվան հաջորդող օրվանից 60 օրացուցային
օրվա ընթացքում պետք է տեղավորվեն այլ մաքսային պահեստում կամ ձեւակերպվեն
սույն Օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերով կամ բաց թողնվեն
որպես պաշար՝ սույն Օրենսգրքի 39-րդ գլխին համապատասխան:

Հոդված 158.

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված
ապրանքների հետ կատարվող գործողությունները

1.

Ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող անձինք կամ նրանց

ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպված
ապահովելու

ապրանքների
համար

հետ

անհրաժեշտ

կատարելու
ընթացիկ

դրանց

պահպանվածությունն

գործողություններ,

այդ

թվում՝

տեսազննելու եւ չափելու ապրանքները, դրանք տեղափոխելու մաքսային պահեստի
սահմաններում, իսկ սույն Օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 4-րդ կետում նշված
ապրանքների

առնչությամբ՝

այդպիսի

ապրանքների

պահպանման

վայրի

սահմաններում՝ պայմանով, որ այդ գործողությունները չեն հանգեցնի ապրանքների
վիճակի փոփոխությանը, դրանց փաթեթվածքի եւ (կամ) նույնականացման միջոցների
խախտմանը:
2.

Մաքսային մարմնի թույլտվությամբ «մաքսային պահեստ» մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների հետ կարող են կատարվել հավաքման
պարզ գործողություններ, ինչպես նաեւ գործողություններ՝ կապված՝
1)

ապրանքների փորձանմուշների եւ (կամ) նմուշների ընտրության հետ.

2)

ապրանքները վաճառքի եւ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման)

համար

նախապատրաստման

առաքումների

հետ՝

կազմավորումը,

ներառյալ

խմբաքանակի

տեսակավորումը,

մասնատումը,

փաթեթավորումը,

վերափաթեթավորումը, դրոշմավորումը, ապրանքային տեսքի բարելավման հետ
կապված գործողությունները.
3)

տեխնիկական սպասարկման հետ՝ այն ապրանքների առնչությամբ, որոնց

պահպանման ժամկետի ընթացքում պահանջվում է այդպիսի գործողությունների
կատարում:
3.

«Մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքների հետ կատարվող գործողությունները չպետք է փոփոխեն այդ
ապրանքների բնութագրերը, որոնք կապված են ծածկագրի փոփոխության հետ՝
Արտաքին

տնտեսական

համապատասխան:

գործունեության

ապրանքային

անվանացանկին

4.

Չի

թույլատրվում

«մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված ապրանքների օգտագործումը՝ ըստ իրենց ֆունկցիոնալ նշանակության:
5.

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված բոլոր

ապրանքների կամ դրանց մի մասի առնչությամբ կարող են կատարվել այդ
ապրանքների տիրապետման, օգտագործման եւ (կամ) տնօրինման իրավունքների
փոխանցում նախատեսող գործարքներ:

Հոդված 159.
1.

Ապրանքների պահպանումը մաքսային պահեստում

Ապրանքները

պետք

է

տեղավորվեն

մաքսային

պահեստում

կամ

ապրանքները մաքսային պահեստ չհանդիսացող վայրում պահպանելու՝ մաքսային
մարմնի թույլտվության մեջ նշված վայրերում, դրանք «մաքսային պահեստ» մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպելու օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
2.

Այն ապրանքները, որոնք կարող են վնաս պատճառել մյուս ապրանքներին,

կամ որոնց համար պահանջվում են պահպանման հատուկ պայմաններ, պետք է
հանձնվեն այդպիսի ապրանքների պահպանման պայմաններին համապատասխան
սարքավորված մաքսային պահեստներ:

Հոդված 160.

Մաքսային պահեստում պահպանման ժամանակահատվածում
ոչ պիտանի դարձած, փչացած կամ վնասված ապրանքները

Մաքսային պահեստում պահպանման ժամանակահատվածում վթարի կամ
անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետեւանքով ոչ պիտանի դարձած, փչացած կամ
վնասված

ապրանքները

հայտարարատուի

կողմից

ընտրված

մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպվելու դեպքում դիտարկվում են որպես ոչ պիտանի, փչացած
կամ վնասված վիճակում Միության մաքսային տարածք ներմուծված:

Հոդված 161.

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն
ավարտելը եւ դադարեցնելը

1.

Մինչեւ սույն Օրենսգրքի 157-րդ հոդվածով նախատեսված՝ «մաքսային

պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը լրանալը այդ մաքսային
ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է՝
1)

ապրանքներն օտարերկրյա ապրանքների առնչությամբ կիրառելի մաքսային

ընթացակարգերով՝ սույն Օրենսգրքով նախատեսված պայմաններով ձեւակերպելով՝
բացառությամբ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի, եթե սույն կետով
այլ բան սահմանված չէ.
2)

վերսկսելով

«մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգի գործողությունը, որի գործողությունը կասեցվել էր՝ սույն Օրենսգրքի
173-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան.
3)

վերսկսելով

«ներքին

սպառման

համար

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգի գործողությունը, որի գործողությունը կասեցվել էր՝ սույն Օրենսգրքի
197-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան.
4)

վերսկսելով

«ժամանակավոր

ներմուծում

(թույլտվություն)»

մաքսային

ընթացակարգի գործողությունը, որը կասեցվել էր՝ սույն Օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի 3րդ կետին համապատասխան.
5)

ապրանքները

«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպելով, եթե այդ ապրանքները ձեւակերպված են այդ ընթացակարգով այն
անդամ պետության տարածքից այլ անդամ պետության տարածք փոխադրման համար,
որի մաքսային մարմնի կողմից կատարվել է ապրանքները «մաքսային պահեստ»
մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելիս դրանց բացթողումը.
6)

ապրանքները որպես պաշար բաց թողնելով՝ սույն Օրենսգրքի 39-րդ գլխին

համապատասխան:
7)

անդամ

պետությունների՝

մաքսային

կարգավորման

վերաբերյալ

օրենսդրությանը համապատասխան՝ մաքսային մարմինների կողմից՝ վթարի կամ
անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետեւանքով ապրանքների ոչնչացման եւ (կամ)
անվերադարձ կորստի փաստը կամ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման)

եւ (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի արդյունքում այդ
ապրանքների անվերադարձ կորստի փաստը ճանաչվելով.
8)

Հանձնաժողովի եւ (կամ) անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման

վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանվող հանգամանքների ի հայտ գալով, նախքան
որոնց ի հայտ գալը ապրանքները գտնվում են մաքսային հսկողության տակ.
2.

«Մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքները մաքսային ընթացակարգերով կարող են ձեւակերպվել մեկ կամ մի քանի
խմբաքանակներով:
«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված՝ չհավաքված
կամ կազմատված, այդ թվում՝ չկոմպլեկտավորված կամ անավարտ վիճակում
ապրանքները կարող են ձեւակերպվել այլ մաքսային ընթացակարգերով «մաքսային
պահեստ» մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար՝ Արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան՝ ապրանքի այն
ծածկագրի հայտագրմամբ, որը համապատասխանում է կոմպլեկտավորված կամ
ավարտուն վիճակում գտնվող ապրանքի ծածկագրին, երբ Արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան՝ հնարավոր է
Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի XVI բաժնի
ծանոթագրությունների

եւ (կամ)

Արտաքին

տնտեսական

գործունեության

ապրանքային անվանացանկի մեկնաբանության 2(ա) կանոնի կիրառումը՝ հետեւյալ
պայմանների պահպանմամբ՝
«մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների եւ
«մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար մաքսային
ընթացակարգերով ձեւակերպվող ապրանքների հայտարարատուն միեւնույն անձն է.
ապրանքները Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվել են մեկ գործարքի
շրջանակներում.
Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող, չհավաքված կամ կազմատված,
այդ

թվում՝

չկոմպլեկտավորված

կամ

անավարտ

վիճակում

ապրանքների

դասակարգման մասին որոշումը ներկայացնելը՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող
դեպքերում.

Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող մյուս պայմանները պահպանվել են:
3.

«Մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգի

գործողությունն

ավարտելուց հետո ապրանքները ենթակա են մաքսային պահեստից արտահանման՝
սույն

հոդվածի

1-ին

կետի

1-6-րդ

եւ

8-րդ

ենթակետերով

նախատեսված

հանգամանքների ի հայտ գալու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 5 օրվա ընթացքում:
4.

Սույն հոդվածի 1-րդ կետին համապատասխան՝ «մաքսային պահեստ»

մաքսային ընթացակարգի գործողությունը չավարտելու դեպքում «մաքսային պահեստ»
մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարում է սույն Օրենսգրքի 157-րդ
հոդվածի 1-3-րդ կետերում նշված ժամկետները լրանալուց հետո, իսկ այդ ապրանքներն
արգելանքի են վերցվում (արգելապահվում են) մաքսային մարմինների կողմից՝ սույն
Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան:
5.

Սույն Օրենսգրքի 157-րդ հոդվածի 4-րդ կետում նշված գործողությունները

չկատարելու դեպքում այդ կետում նախատեսված ժամկետը լրանալուց հետո
«մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարում է, իսկ
ապրանքներն արգելանքի են վերցվում (արգելապահվում են) մաքսային մարմինների
կողմից՝ սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան:

Հոդված 162.

«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող
(ձեւակերպված) ապրանքների առնչությամբ ներմուծման
մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման,
փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորության
առաջացումը եւ դադարումը, դրանց վճարման ժամկետը եւ
հաշվարկումը

1.

«Մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպվող

(ձեւակերպված) ապրանքների առնչությամբ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը,
հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորությունն
առաջանում է՝

1)

հայտարարատուի

համար՝ մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների

հայտարարագրի գրանցման պահից.
2)

մաքսային պահեստի տիրապետողի համար՝ ապրանքները մաքսային

պահեստում տեղավորելու պահից:
2.

«Մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպվող

(ձեւակերպված) ապրանքների առնչությամբ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը,
հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորությունը
դադարում է հետեւյալ հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում՝
1)

հայտարարատուի համար՝

ապրանքները մաքսային պահեստում տեղավորելը.
«մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելը՝
սույն

Օրենսգրքի

161-րդ

հոդվածին

համապատասխան,

եթե

ապրանքների

պահպանումը իրականացվել է ոչ մաքսային պահեստում, այդ թվում՝ «մաքսային
պահեստ» մաքսային ընթացկարգի գործողությունն ավարտելը, սույն հոդվածի 3-րդ
կետի 1-ին ենթակետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո.
2)

մաքսային պահեստի տիրապետողի համար՝ «մաքսային պահեստ» մաքսային

ընթացակարգի գործողությունն ավարտելը՝ սույն Օրենսգրքի 161-րդ հոդվածին
համապատասխան, այդ թվում՝ «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի
գործողությունն ավարտելը՝ սույն հոդվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված
հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո.
3)

սույն կետի 1-ին եւ 2-րդ ենթակետերում նշված անձանց համար՝

օտարերկրյա

ապրանքների

առնչությամբ

կիրառելի

մաքսային

ընթացակարգերով ապրանքների ձեւակերպումը՝ սույն Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 3րդ կետին համապատասխան.
ներմուծման

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորության կատարում եւ (կամ) սույն
հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան հաշվարկված եւ վճարման ենթակա չափերով
դրանց բռնագանձում.

վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետեւանքով օտարերկրյա
ապրանքների ոչնչացման եւ (կամ) անվերադարձ կորստի փաստը կամ փոխադրման
(տրանսպորտային փոխադրման) եւ (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում
բնական կորստի հետեւանքով այդ ապրանքների անվերադարձ կորստի փաստը
մաքսային մարմնի կողմից ճանաչելը՝ անդամ պետության՝ մաքսային կարգավորման
վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ
նախքան այդպիսի ոչնչացումը կամ անվերադարձ կորուստը սույն Օրենսգրքին
համապատասխան վրա է հասել այդ օտարերկրյա ապրանքների համար ներմուծման
մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը
վճարելու ժամկետը.
«մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգին

համապատասխան

ապրանքների բացթողման մերժումը՝ ապրանքների հայտարարագրի գրանցման
ժամանակ

առաջացած՝

հակագնագցման,

ներմուծման

փոխհատուցման

մաքսատուրքերի,
տուրքեր

հարկերի,

վճարելու

հատուկ,

պարտավորության

առանչությամբ.
սույն

Օրենսգրքի

113-րդ

հոդվածին

համապատասխան

մաքսային

հայտարարագիրը հետ կանչելը եւ (կամ) սույն Օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 4-րդ կետին
համապատասխան

ապրանքների

բացթողումը

չեղյալ

ճանաչելը՝

մաքսային

հայտարարագրի գրանցման ժամանակ առաջացած ներմուծման մաքսատուրքերը,
հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքերը

վճարելու

պարտավորության առնչությամբ.
ապրանքները

բռնագրավելը

կամ

անդամ

պետության

սեփականություն

(եկամուտ) դարձնելը՝ այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
մաքսային մարմնի կողմից սույն Oրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան
ապրանքներն արգելանքի վերցնելը (արգելապահելը).
այն ապրանքները ժամանակավոր պահպանման հանձնելը կամ մաքսային
ընթացակարգերից որեւէ մեկով ձեւակերպելը, որոնք առգրավվել են կամ որոնց վրա
արգելանք է դրվել հանցագործության փաստի մասին հայտարարությունը ստուգելու,
քրեական գործով վարույթի կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթի

(վարչական վարույթի վարման) ընթացքում, եւ որոնց մասով ընդունվել է որոշում՝
դրանք վերադարձնելու մասին, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքների բացթողում չի
իրականացվել:
3.

«Մաքսային

պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքների առնչությամբ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ,
հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորությունը ենթակա
է կատարման՝ սույն կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում:
Ներմուծման

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը վճարելու ժամկետ է համարվում՝
1)

հայտարարատուի համար՝

ապրանքների կորստի օրը, եթե ապրանքները կորել են մինչեւ դրանք մաքսային
պահեստում տեղավորելը՝ բացառությամբ վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի
ազդեցության

հետեւանքով

ոչնչացման

եւ (կամ)

անվերադարձ

կորստի

կամ

փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) եւ (կամ) պահպանման բնականոն
պայմաններում բնական կորստի արդյունքում անվերադարձ կորստի, իսկ եթե այդ օրը
որոշված չէ՝ ապրանքները «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպելու օրը.
ապրանքների կորստի կամ փոխանցման օրը, եթե ապրանքները կորել են կամ
փոխանցվել են այլ անձի մինչեւ «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի
գործողության ավարտը, եթե ապրանքների պահպանումն իրականացվել է ոչ
մաքսային

պահեստում՝

ազդեցության

բացառությամբ

հետեւանքով

ոչնչացման

վթարի
եւ (կամ)

կամ

անհաղթահարելի

անվերադարձ

կորստի

ուժի
կամ

փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) եւ (կամ) պահպանման բնականոն
պայմաններում բնական կորստի արդյունքում անվերադարձ կորստի, իսկ եթե այդ օրը
որոշված չէ՝ ապրանքները «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպելու օրը.
ապրանքները պահպանման վայրի սահմաններից դուրս արտահանելու դեպքում,
եթե ապրանքների պահպանումն իրականացվել է ոչ մաքսային պահեստում՝ սույն
Օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան՝ այդ արտահանման օրը,

իսկ եթե այդ օրը սահմանված չէ՝ ապրանքները «մաքսային պահեստ» մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպելու օրը.
2)

մաքսային պահեստի տիրապետողի համար՝

ապրանքների կորստի օրը, եթե ապրանքները կորել են՝ բացառությամբ վթարի
կամ

անհաղթահարելի

ուժի

ազդեցության

հետեւանքով

ոչնչացման

եւ (կամ)

անվերադարձ կորստի կամ պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի
արդյունքում անվերադարձ կորստի, իսկ եթե այդ օրը որոշված չէ՝ ապրանքները
մաքսային պահեստում տեղավորելու օրը.
ապրանքները պահեստից հանելու օրը, եթե այդ ապրանքները մաքսային
պահեստից հանվել են՝ առանց «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի
գործողությունն ավարտելը հաստատող փաստաթղթերը նրան ներկայացնելու, իսկ
եթե այդ օրը որոշված չէ՝ ապրանքները մաքսային պահեստում տեղավորելու օրը:
4.

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

ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման
տուրքերը ենթակա են վճարման այնպես, ինչպես դա կարվեր, եթե «մաքսային
պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները ձեւակերպվեին
«ներքին

սպառման

համար

բացթողում»

մաքսային

ընթացակարգով՝

առանց

ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի սակագնային առանձնաշնորհումների եւ
վճարման արտոնությունների կիրառման:
Ներմուծման

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են՝ ելնելով ներմուծման մաքսատուրքերի,
հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի դրույքաչափերից,
որոնք գործում են ապրանքները «մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպելու համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագիրը մաքսային
մարմնի կողմից գրանցվելու օրվա դրությամբ:
Այն դեպքում, երբ մաքսային մարմինն իր տրամադրության տակ չունի
ապրանքների

մաքսային

արժեքը

որոշելու

համար

անհրաժեշտ

ճշգրիտ

տեղեկություններ, ապրանքների մաքսային արժեքը որոշվում է մաքսային մարմնի մոտ
առկա տեղեկությունների հիման վրա:

Ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու համար անհրաժեշտ ճշգրիտ
տեղեկությունները հետագայում պարզվելու դեպքում ապրանքների մաքսային արժեքը
որոշվում է՝ ելնելով այդ ճշգրիտ տեղեկություններից, եւ կատարվում է ներմուծման
մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի՝
ավել վճարված եւ (կամ) ավել բռնագանձված գումարների վերադարձ (հաշվանցում)
կամ սույն Օրենսգրքի 10-րդ եւ 11-րդ գլուխներին եւ 76-րդ եւ 77-րդ հոդվածներին
համապատասխան չվճարված գումարների բռնագանձում:
5.

Սույն Օրենսգրքի 161-րդ հոդվածին համապատասխան՝ «մաքսային պահեստ»

մաքսային

ընթացակարգի

գործողությունն

ավարտելու,

կամ

ապրանքներն

օտարերկրյա ապրանքների առնչությամբ կիրառելի մաքսային ընթացակարգերով՝
սույն Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան ձեւակերպելու, կամ
այդ

ապրանքները

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորության կատարումից եւ (կամ) դրանց
բռնագանձումից հետո (ամբողջությամբ կամ մասնակի) սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին
համապատասխան

մաքսային

մարմինների

կողմից

արգելանքի

վերցվելու

(արգելապահվելու) դեպքում մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման,
փոխհատուցման տուրքերի՝ սույն հոդվածին համապատասխան վճարված եւ (կամ)
բռնագանձված գումարները ենթակա են վերադարձման (հաշվանցման)՝ սույն
Օրենսգրքի 10-րդ գլխին եւ 76-րդ հոդվածին համապատասխան:

