Գլուխ 24
«Մաքսային տարածքում վերամշակում»
մաքսային ընթացակարգը

Հոդված 163.

«Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային
ընթացակարգի բովանդակությունը եւ կիրառումը

1.

«Մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգն

օտարերկրյա ապրանքների առնչությամբ կիրառելի մաքսային ընթացակարգ է, որին
համապատասխան՝ այդպիսի ապրանքների հետ կատարվում են Միության մաքսային
տարածքում ապրանքների վերամշակման գործողություններ՝ դրանց վերամշակման
արդյունքներ ստանալու նպատակով, որոնք նախատեսված են Միության մաքսային
տարածքից հետագա արտահանման համար՝ առանց այդպիսի օտարերկրյա
ապրանքների առնչությամբ ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ,
հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման՝ պահպանելով այդ մաքսային
ընթացակարգով ապրանքների ձեւակերպման եւ դրանց օգտագործման պայմանները՝
այդ մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:
2.

«Մաքսային

ձեւակերպված

տարածքում

ապրանքները

վերամշակում»

պահպանում

մաքսային

են

օտարերկրյա

ընթացակարգով
ապրանքների

կարգավիճակը, իսկ Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման
գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքները (վերամշակման
արդյունքները, թափոններն ու մնացորդները) ձեռք են բերում օտարերկրյա
ապրանքների կարգավիճակ:
3.

«Մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգի

կիրառումը «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգի
գործողության կասեցման համար թույլատրվում է «ժամանակավոր ներմուծում
(թույլտվություն)»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքները

«մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու
միջոցով:

4.

Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու այն ապրանքների ցանկը, որոնց

առնչությամբ չի կիրառվում «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային
ընթացակարգը:

Հոդված 164.

«Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային
ընթացակարգով ապրանքների ձեւակերպման եւ այդ մաքսային
ընթացակարգին համապատասխան դրանց օգտագործման
պայմանները

1.

Ապրանքները

«մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպելու պայմաններն են՝
1) անդամ պետությունների լիազորված մարմնի կողմից տրված եւ սույն
Օրենսգրքի

168-րդ

հոդվածով

սահմանված

տեղեկությունները

պարունակող՝

Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին
փաստաթղթի առկայությունը: Որպես այդպիսի փաստաթուղթ կարող է օգտագործվել
ապրանքների հայտարարագիրը, եթե «մաքսային տարածքում վերամշակում»
մաքսային ընթացակարգի կիրառման նպատակը ապրանքների վերանորոգումն է,
ինչպես նաեւ Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող այլ դեպքերում.
2) «մաքսային
ձեւակերպված

տարածքում

օտարերկրյա

վերամշակում»

ապրանքները

մաքսային

մաքսային

ընթացակարգով

մարմինների

կողմից

նույնականացնելու հնարավորությունը՝ դրանց վերամշակման արդյունքներում՝
բացառությամբ սույն Օրենսգրքի 172-րդ հոդվածին համապատասխան այդպիսի
օտարերկրյա ապրանքները համարժեք ապրանքներով փոխարինելու դեպքերի.
3) արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը՝ սույն Օրենսգրքի 7–րդ
հոդվածին համապատասխան:
2.

«Մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգին

համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են՝
1) «մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

գործողության սահմանված ժամկետը պահպանելը.

մաքսային

ընթացակարգի

2) «մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված ապրանքների հետ կապված գործողություններ կատարելու դեպքում
սույն Օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի դրույթները պահպանելը.
3) «մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված ապրանքների՝ Միության մաքսային տարածքում ապրանքների
վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթում նշված անձանց մոտ գտնվելը եւ
այդ անձանց կողմից ապրանքների վերամշակման գործողությունների կատարման
համար այդպիսի ապրանքներն օգտագործելը:
3.

Սույն գլխի կիրառման նպատակներով «վերամշակման արդյունքներում

օտարերկրյա ապրանքների նույնականացում մաքսային մարմնի կողմից» նշանակում
է սույն Օրենսգրքի 167-րդ հոդվածով սահմանված եղանակներից մեկով այն փաստի
սահմանումը, որ վերամշակման արդյունքներ ստանալու նպատակով Միության
մաքսային

տարածքում

ապրանքների

վերամշակման

գործողությունների

են

ենթարկվել հենց այն ապրանքները, որոնք ձեւակերպվել են «մաքսային տարածքում
վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով:

Հոդված 165.

«Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային
ընթացակարգի գործողության ժամկետը

1.

«Մաքսային

գործողության

տարածքում

ժամկետը

վերամշակում»

սահմանվում

է

մաքսային

Միության

ընթացակարգի

մաքսային

տարածքում

ապրանքների վերամշակման ժամկետի հիման վրա, որը սահմանված է Միության
մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների փաստաթղթում:
2.

«Մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգի

գործողության սահմանված ժամկետը երկարաձգվում է անձի դիմումի հիման վրա
Միության

մաքսային

տարածքում

ապրանքների

վերամշակման

ժամկետը

երկարաձգելիս:
Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող է նախատեսված լինել, որ
Միության

մաքսային

տարածքում

ապրանքների

վերամշակման

ժամկետը

երկարաձգելու

դեպքում

«մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն
լրանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մաքսային մարմնի կողմից
սահմանված՝ «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի
գործողության ժամկետը երկարաձգելիս այն լրանալուց հետո այդ մաքսային
ընթացակարգի գործողությունը վերսկսվում է այդ մաքսային ընթացակարգը
դադարելու օրվանից:

Հոդված 166.

Միության մաքսային տարածքում վերամշակման
գործողությունները

1.

Միության

մաքսային

տարածքում

ապրանքների

վերամշակման

գործողությունները ներառում են՝
1) ապրանքների վերամշակումը կամ մշակումը.
2) ապրանքների պատրաստումը՝ ներառյալ մոնտաժը, հավաքումը, քանդումը
եւ հարմարեցումը.
3) ապրանքների

վերանորոգումը՝

ներառյալ

դրանց

վերականգնումը,

բաղադրատարրերի փոխարինումը, արդիականացումը.
4) այնպիսի ապրանքների օգտագործումը, որոնք նպաստում են վերամշակման
արդյունքների արտադրությանը կամ դյուրացնում են դրանց արտադրությունը,
նույնիսկ եթե այդ ապրանքներն ամբողջությամբ կամ մասամբ գործածվում են
վերամշակման գործընթացում: Նշված գործողությունը պետք է կատարվի սույն կետի
1-3-րդ ենթակետերում նշված գործողություններից որեւէ մեկի հետ միաժամանակ:
2.

Միության

մաքսային

տարածքում

վերամշակման

գործողությունների

շարքին չեն դասվում՝
1) ապրանքները վաճառքի եւ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման)
համար նախապատրաստելու ժամանակ դրանց պահպանվածությունն ապահովող

գործողությունները, այդ թվում՝ ապրանքների փաթեթավորումը, կշռածրարումը եւ
տեսակավորումը, որոնց ժամանակ ապրանքները չեն կորցնում իրենց անհատական
բնութագրերը.
2) ծին ստանալը, կենդանիների, ներառյալ՝ թռչունների, ձկների բուծումը եւ
բտումը, ինչպես նաեւ խեցգետնանմանների եւ կակղամորթների բուծումը.
3) ծառերի եւ այլ բույսերի աճեցումը.
4) տեղեկությունների,

ձայնագրությունների

եւ

տեսագրությունների

պատճենումը եւ բազմացումը ցանկացած տեսակի տեղեկակիրների վրա.
5) տեխնոլոգիական
օտարերկրյա

գործընթացներում

ապրանքների

օգտագործումը

որպես

օժանդակ

(սարքավորումներ,

միջոցներ
հաստոցներ,

հարմարանքներ եւ այլն).
6) Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող այլ գործողություններ:
3.

Միության

մաքսային

տարածքում

վերամշակման

գործողություններ

կատարելիս թույլատրվում է Միության ապրանքների օգտագործումը՝ բացառությամբ
այն ապրանքների, որոնց նկատմամբ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ
սահմանված են արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափեր, եւ որոնք ընդգրկված
են Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող ցանկում:
Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու այն դեպքերը, երբ Միության այն
ապրանքները,

որոնց

առնչությամբ

անդամ

պետությունների

օրենսդրությամբ

սահմանված են արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափեր, եւ որոնք ընդգրկված
են սույն կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված ցանկում, կարող են
օգտագործվել Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողություններ
կատարելիս:

Հոդված 167.

Օտարերկրյա ապրանքների նույնականացումը՝ դրանց
վերամշակման արդյունքներում

Օտարերկրյա

ապրանքները

դրանց

վերամշակման

արդյունքներում

նույնականացնելու նպատակով կարող են կիրառվել հետեւյալ եղանակները՝
օտարերկրյա

ապրանքների

վրա

հայտարարատուի,

վերամշակման

գործողություններ կատարող անձի կամ մաքսային մարմինների պաշտոնատար
անձանց կողմից կնիքների, դրոշմակնիքների, թվային եւ այլ դրոշմավորման
զետեղում.
օտարերկրյա

ապրանքների

մանրամասն

նկարագրում,

լուսանկարում,

մասշտաբային պատկերում.
օտարերկրյա ապրանքների եւ դրանց վերամշակման արդյունքների՝ նախապես
վերցված փորձանմուշների եւ (կամ) նմուշների համադրում.
ապրանքների առկա դրոշմավորման օգտագործում, այդ թվում՝ սերիական
համարների տեսքով.
այլ եղանակներ, որոնք կարող են կիրառվել՝ ելնելով ապրանքների բնույթից եւ
Միության

մաքսային

տարածքում

վերամշակման

համար

կատարվող

գործողություններից, այդ թվում՝ Միության մաքսային տարածքում վերամշակման
գործողությունների կատարման տեխնոլոգիական գործընթացում օտարերկրյա
ապրանքների

օգտագործման,

ինչպես

նաեւ

վերամշակման

արդյունքների

արտադրության տեխնոլոգիայի մասին մանրամասն տեղեկություններ պարունակող՝
ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության կամ Միության մաքսային
տարածքում վերամշակման գործողություններ կատարելու ընթացքում մաքսային
հսկողություն անցկացնելու միջոցով:

Հոդված 168.

Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման
պայմանների մասին փաստաթուղթը

1.

Անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից տրվող՝ Միության մաքսային

տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթը
կարող է ստանալ այն անդամ պետության ցանկացած անձ, որի տարածքում տրվում է

այդ փաստաթուղթը, այդ թվում՝ վերամշակման գործողություններ կատարող կամ
այդպիսի գործողություններ անմիջականորեն չկատարող անձը:
2.

Միության

մաքսային

տարածքում

ապրանքների

վերամշակման

պայմանների մասին փաստաթուղթը պետք է ներառի տեղեկություններ՝
1) փաստաթուղթը տրամադրած՝ անդամ պետության լիազորված մարմնի
մասին.
2) այն անձի մասին, որին տրվել է փաստաթուղթը.
3) այն անձի (անձանց) մասին, որը (որոնք) անմիջապես կատարելու է
(կատարելու են) Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողություններ.
4) օտարերկրյա ապրանքների եւ դրանց վերամշակման արդյունքների մասին
(անվանումը, ծածկագիրը՝ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային
անվանացանկին համապատասխան, քանակը եւ արժեքը): Անդամ պետությունների՝
մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ կարող է նախատեսվել
Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի ապրանքային
դիրքի

մակարդակով

օտարերկրյա

ապրանքների

եւ

դրանց

վերամշակման

արդյունքների ծածկագիրը նշելու հնարավորությունը, ինչպես նաեւ՝ ապրանքների եւ
դրանց վերամշակման արդյունքների արժեքը չնշելու հնարավորությունը.
5) Միության

այն

ապրանքների

մասին,

որոնց

առնչությամբ

անդամ

պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված են օտարերկրյա ապրանքների
վերամշակման

տեխնոլոգիական

արտահանման

մաքսատուրքերի

Արտաքին

տնտեսական

գործընթացի
դրույքաչափերը

գործունեության

իրականացումն

ապահովող

(անվանումը,

ծածկագիրը՝

ապրանքային

անվանացանկին

համապատասխան, եւ քանակը), եթե դա սահմանված է անդամ պետության
օրենսդրությամբ.
6) ապրանքների

տիրապետման,

օգտագործման

եւ (կամ)

տնօրինման

իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի մասին.
7) վերամշակման արդյունքների չափաքանակները՝ քանակական եւ (կամ)
տոկոսային արտահայտությամբ.

8) մաքսային

տարածքում

վերամշակման

գործողությունների,

վերամշակում»

մաքսային

դրանց

կատարման եղանակների մասին.
9) «մաքսային

տարածքում

ընթացակարգով

ձեւակերպվող օտարերկրյա ապրանքները դրանց վերամշակման արդյունքներում
նույնականացնելու եղանակների մասին.
10) թափոնների եւ մնացորդների մասին (անվանումը, ծածկագիրը՝ Արտաքին
տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան,
քանակը եւ արժեքը). Անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ
օրենսդրությամբ կարող է նախատեսվել Արտաքին տնտեսական գործունեության
ապրանքային անվանացանկի ապրանքային դիրքի մակարդակով թափոնների եւ
մնացորդների ծածկագիրը նշելու հնարավորություն, ինչպես նաեւ այդ թափոնների ու
դրանց մնացորդների արժեքը չնշելու հնարավորություն.
11) Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամկետի
մասին.
12) ապրանքները համարժեք ապրանքներով փոխարինելու մասին՝ այնպես,
ինչպես դրանք սահմանված են սույն Օրենսգրքի 172-րդ հոդվածում, եթե այդպիսի
փոխարինում թույլատրվում է.
13) առեւտրային

նպատակներով

թափոնների

հետագա

օգտագործման

հնարավորության մասին.
14) այն մաքսային մարմնի (մարմինների) մասին, որում (որոնցում) ենթադրվում
են ապրանքների՝ «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպումը եւ այդ մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելը:
3.

Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամկետը չի

կարող գերազանցել 3 տարին կամ ապրանքների առանձին կատեգորիաների համար
Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող՝ ավելի տեւական ժամկետը:
Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամկետը
ներառում է՝
ապրանքների վերամշակման արտադրական գործընթացի տեւողությունը.

Միության մաքսային տարածքից վերամշակման արդյունքների փաստացի
արտահանման եւ

օտարերկրյա ապրանքների թափոնների ու մնացորդների

տնօրինման հետ կապված մաքսային գործառնությունների կատարման համար
անհրաժեշտ ժամանակը:
Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամկետը
հաշվարկվում է ապրանքները «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային
ընթացակարգով

ձեւակերպելու

օրվանից,

իսկ

ապրանքների

մի

քանի

խմբաքանակների մաքսային հայտարարագրման դեպքում՝ ապրանքների առաջին
խմբաքանակը «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպելու օրվանից:
Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամկետը
կարող է երկարաձգվել սույն կետի առաջին պարբերության մեջ նշված ժամկետի
սահմաններում:
4.

Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել լրացուցիչ

տեղեկություններ,

որոնք

պետք

է

նշվեն

Միության

մաքսային

տարածքում

ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթում:
5.

Միության

մաքսային

տարածքում

ապրանքների

վերամշակման

պայմանների մասին փաստաթղթի ձեւը, դրա լրացման կարգը եւ այդպիսի
փաստաթղթի տրամադրման, դրա մեջ փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու,
ինչպես նաեւ դրա հետկանչի (չեղյալ ճանաչելու) եւ (կամ) դրա գործողությունը
վերսկսելու կարգը սահմանվում են անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:
6.

Ապրանքների հայտարարագիրը որպես Միության մաքսային տարածքում

ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթ օգտագործելու
դեպքում

Միության

մաքսային

տարածքում

ապրանքների

վերամշակման

պայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները նշվում են հայտարարատուի կողմից
ապրանքների հայտարարագրում:

Հոդված 169.

Վերամշակման արդյունքների չափաքանակները

1.

«Վերամշակման

արդյունքների չափաքանակ» ասելով ենթադրվում է

Միության մաքսային տարածքում օտարերկրյա ապրանքների որոշակի քանակի
վերամշակման գործողությունների կատարման արդյունքում գոյացած վերամշակման
արդյունքների քանակը եւ (կամ) տոկոսային պարունակությունը:
2.

Այն դեպքում, երբ Միության մաքսային տարածքում վերամշակման

գործողություններ

կատարվում

են

այն

ապրանքների

առնչությամբ,

որոնց

բնութագրերը մնում են գրեթե անփոփոխ՝ սահմանված տեխնիկական պահանջներին
համապատասխան, եւ արդյունքում ստացվում են անփոփոխ որակի՝ վերամշակման
արդյունքներ, ապա անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից կարող
են սահմանվել վերամշակման արդյունքների ստանդարտ չափաքանակներ:

Հոդված 170.

Միության

մաքսային

գործողությունների

տարածքում

արդյունքում

վերամշակման

գոյացած

թափոնները

եւ

արտադրական կորուստները
1.

Միության

մաքսային

տարածքում

վերամշակման

գործողությունների

արդյունքում գոյացած թափոնները ենթակա են սույն Օրենսգրքով նախատեսված
մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպման՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշված
թափոնները,

անդամ

պետությունների

օրենսդրությանը

համապատասխան,

ճանաչվել են առեւտրային նպատակներով հետագա գործածության համար ոչ
պիտանի, կամ այդպիսի թափոնները, անդամ պետությունների օրենսդրությանը
համապատասխան, ենթակա են թաղման, վնասազերծման, ուտիլիզացման կամ այլ
ձեւով ոչնչացման:
2.

Միության

մաքսային

տարածքում

վերամշակման

գործողությունների

արդյունքում գոյացած թափոնները հայտարարատուի կողմից ընտրված մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպվելու դեպքում դիտարկվում են որպես Միության
մաքսային տարածք այդ վիճակում ներմուծված:
3.

Սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված այն թափոնները, որոնք ենթակա չեն

մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպման, ձեռք են բերում Միության ապրանքների
կարգավիճակ եւ համարվում են մաքսային հսկողության տակ չգտնվող՝ անդամ

պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ առեւտրային նպատակներով
հետագա գործածության համար դրանք ոչ պիտանի ճանաչելու օրվանից կամ
թափոնները

թաղելու,

վնասազերծելու,

ուտիլիզացնելու

կամ

այլ

եղանակով

ոչնչացնելու փաստը կամ այդպիսի գործողությունների կատարման համար դրանց
փոխանցման փաստը հաստատող փաստաթղթերը մաքսային մարմին ներկայացնելու
օրվանից:
4.

«Մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված՝ Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների
կատարման հետեւանքով անվերադարձ կորսված օտարերկրյա ապրանքները, որոնք
մաքսային մարմինների կողմից ճանաչվել են որպես արտադրական կորուստ,
«մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն
ավարտելիս ենթակա չեն մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպման:

Հոդված 171.

Միության

մաքսային

գործողությունների

տարածքում

կատարման

վերամշակման

արդյունքում

գոյացած՝

օտարերկրյա ապրանքների մնացորդները
Միության

մաքսային

տարածքում

վերամշակման

գործողությունների

կատարման արդյունքում գոյացած՝ օտարերկրյա ապրանքների մնացորդները,
վերամշակման արդյունքների չափաքանակներին համապատասխան, ենթակա են
մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպման՝ սույն Օրենսգրքի 173-րդ հոդվածին
համապատասխան:

Հոդված 172.

Օտարերկրյա ապրանքները համարժեք ապրանքներով
փոխարինելը

1.

Մաքսային մարմնի թույլտվությամբ թույլատրվում է «մաքսային տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

կամ

«մաքսային

տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպման համար
նախատեսվող օտարերկրյա ապրանքների փոխարինում, Միության մաքսային

տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթին
համապատասխան, Միության այն ապրանքներով, որոնք իրենց նկարագրությամբ,
որակով

եւ

տեխնիկական

բնութագրերով

համընկնում են

այդ

օտարերկրյա

ապրանքների հետ (այսուհետ սույն հոդվածում` համարժեք ապրանքներ):
Եթե

«արտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

նախկինում

Միության

մաքսային տարածքից արտահանված ապրանքների կազմի մեջ մտնող, անսարք
վիճակում գտնվող մասերը, հանգույցները, ագրեգատները Միության մաքսային
տարածք են ներմուծվում վերանորոգման նպատակով, ապա Միության մաքսային
տարածք

ներմուծված

նկարագրով,

որակով

այդ
եւ

մասերին,

հանգույցներին,

տեխնիկական

ագրեգատներին

բնութագրերով

իրենց

համապատասխանող

Միության ապրանքները դիտարկվում են որպես համարժեք ապրանքներ՝ առանց
դրանց սարքինության եւ (կամ) մաշվածության աստիճանը հաշվի առնելու:
2.

Վերամշակման արդյունքները, որոնք ստացվել են Միության մաքսային

տարածքում

համարժեք

ապրանքների

վերամշակման

գործողությունների

արդյունքում, դիտարկվում են որպես օտարերկրյա ապրանքների վերամշակման
արդյունքներ՝ սույն գլխի դրույթներին համապատասխան:
3.

Համարժեք ապրանքները ձեռք են բերում օտարերկրյա ապրանքների

կարգավիճակ, իսկ դրանցով փոխարինված ապրանքները՝ Միության ապրանքների
կարգավիճակ:
4.

Այն դեպքում, երբ թույլատրվում է օտարերկրյա ապրանքների փոխարինումը

համարժեք ապրանքներով, համարժեք ապրանքներից ստացված՝ վերամշակման
արդյունքների արտահանումը Միության մաքսային տարածքից հնարավոր է նախքան
Միության մաքսային տարածք օտարերկրյա ապրանքների ներմուծումը:
5.

Օտարերկրյա ապրանքները համարժեք ապրանքներով փոխարինելու կարգը

եւ պայմանները սահմանվում են անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման
վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան:

Հոդված 173.

«Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային
ընթացակարգի գործողությունն ավարտելը, կասեցնելը եւ
դադարեցնելը

1.

Մինչեւ «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի

գործողության ժամկետը լրանալը այդ մաքսային ընթացակարգի գործողությունն
ավարտվում է՝ Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների
արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքները (վերամշակման արդյունքները,
թափոնները՝ բացառությամբ այն թափոնների, որոնք նշված են սույն Օրենսգրքի 170րդ հոդվածի 3-րդ կետում, եւ (կամ) մնացորդները) եւ (կամ) «մաքսային տարածքում
վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված եւ Միության մաքսային
տարածքում

վերամշակման

գործողությունների

չենթարկված

օտարերկրյա

ապրանքները «վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելով:
2.

Մինչեւ «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի

գործողության սահմանված ժամկետը լրանալը այդ մաքսային ընթացակարգի
գործողությունը կարող է ավարտվել՝
1) Միության

մաքսային

տարածքում

ապրանքների

վերամշակման

գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքները (վերամշակման
արդյունքները, թափոնները՝ բացառությամբ այն թափոնների, որոնք նշված են սույն
Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 3-րդ կետում, եւ (կամ) մնացորդները) եւ (կամ) «մաքսային
տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված եւ Միության
մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների չենթարկված օտարերկրյա
ապրանքները «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով կամ
օտարերկրյա ապրանքների առնչությամբ կիրառելի այլ մաքսային ընթացակարգով՝
սույն Օրենսգրքով նախատեսված պայմաններով ձեւակերպելով՝ բացառությամբ
«մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի, «ժամանակավոր ներմուծում
(թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգի: Ընդ որում, վերամշակման արդյունքների
առնչությամբ չեն վճարվում հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքեր, եւ
չի պահանջվում ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցների պահպանումը
հաստատող

փաստաթղթեր

ներկայացնելը՝

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման եւ (կամ) «Միության մասին» պայմանագրի 50-րդ հոդվածին
համապատասխան սահմանված այլ տուրքերից տարբեր ձեւով.
2) վերսկսելով

«ժամանակավոր

ներմուծում

(թույլտվություն)»

մաքսային

ընթացակարգի գործողությունը, որը կասեցվել էր՝ սույն Օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի
3-րդ կետին համապատասխան.
3) անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ
օրենսդրությանը

համապատասխան՝

Միության

մաքսային

տարածքում

վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքների
(վերամշակման

արդյունքների,

թափոնների

եւ (կամ)

մնացորդների)

եւ (կամ)

«մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված եւ
Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների չենթարկված
օտարերկրյա ապրանքների՝ վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության
հետեւանքով ոչնչացման եւ (կամ) անվերադարձ կորստի փաստը կամ բնականոն
պայմաններում

փոխադրման

(տրանսպորտային

փոխադրման)

եւ (կամ)

պահպանման ժամանակ բնական կորստի հետեւանքով դրանց անվերադարձ կորստի
փաստը մաքսային մարմինների կողմից ճանաչվելով.
4) անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ Միության
մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների կատարման արդյունքում
գոյացած թափոնները դրանք հետագա առեւտրային նպատակներով օգտագործելու
համար ոչ պիտանի ճանաչելով, կամ գոյացած թափոնները թաղելու, վնասազերծելու,
ուտիլիզացնելու

կամ

այլ

եղանակով

ոչնչացնելու

փաստը

կամ

այդպիսի

գործողությունների կատարման համար դրանց փոխանցման փաստը հաստատող
փաստաթղթերը մաքսային մարմին ներկայացնելով.
5) «մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված օտարերկրյա ապրանքների մասերը մաքսային մարմինների կողմից
արտադրական կորուստներ ճանաչվելով.
6) 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.

3.

Նախքան «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի

գործողության սահմանված ժամկետը լրանալը այդ մաքսային ընթացակարգի
գործողությունը կարող է կասեցվել «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները եւ (կամ) վերամշակման արդյունքները
«մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով կամ «ժամանակավոր ներմուծում
(թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու դեպքում:
4.

Վերամշակման

արդյունքները

մաքսային

ընթացակարգով

կարող

են

ձեւակերպվել մեկ կամ մի քանի խմբաքանակներով:
5.

«Մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգի

գործողության սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո այդ մաքսային ընթացակարգի
գործողությունը դադարում է:

Հոդված 174.

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

1.

Հայտարարատուի՝

ընթացակարգով

«մաքսային

ձեւակերպվող

տարածքում

ապրանքների

վերամշակում»
առնչությամբ

մաքսային
ներմուծման

մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը
վճարելու պարտավորությունն առաջանում է ապրանքների հայտարարագիրը
մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու պահից, իսկ այն ապրանքների առնչությամբ,
որոնք բացթողման մասին դիմում ներկայացրած անձի մոտ հայտագրված են
բացթողման համար մինչեւ ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը՝ նախքան
ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը ապրանքների բացթողման մասին
դիմումը մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու պահից:
2.

Հայտարարատուի՝ «Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպվող

(ձեւակերպված)

ապրանքների

առնչությամբ

ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման
տուրքերը վճարելու պարտավորությունը դադարում է հետեւյալ հանգամանքների ի
հայտ գալու դեպքում՝
1) սույն Օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 4-6-րդ ենթակետերին
համապատասխան «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի
գործողության ավարտը՝ մինչեւ մաքսային մարմնի կողմից սահմանված՝ «մաքսային
տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետի
ավարտը, այդ թվում՝ սույն հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին եւ 2-րդ ենթակետերում նշված
հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո՝ սույն Օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի 2-րդ կետի
1-ին, 2-րդ, 4-6-րդ ենթակետերին համապատասխան «մաքսային տարածքում
վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ավարտը.
2) «մաքսային
ձեւակերպված

տարածքում

ապրանքները

վերամշակում»

եւ (կամ)

մաքսային

մաքսային

ընթացակարգով

տարածքում

վերամշակման

գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքները ժամանակավոր
պահպանման

հանձնելը՝

սույն

Օրենսգրքի

129-րդ

հոդվածի

2-րդ

կետին

համապատասխան.
3) «մաքսային
ձեւակերպված

տարածքում

ապրանքները

գործողությունների

վերամշակում»

եւ (կամ)

արդյունքում

մաքսային

ստացված

մաքսային

ընթացակարգով

տարածքում

(գոյացած)

վերամշակման

ապրանքները

սույն

Օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպելը՝ սույն
Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան.
4) 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.
5) վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետեւանքով «մաքսային
տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպած օտարերկրյա
ապրանքների եւ (կամ) մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների
արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքների ոչնչացման եւ (կամ) անվերադարձ

կորստի փաստը եւ (կամ) փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) եւ (կամ)
պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի արդյունքում այդ
ապրանքների անվերադարձ կորստի փաստը մաքսային մարմնի կողմից ճանաչելը՝
անդամ

պետության՝

մաքսային

կարգավորման

վերաբերյալ

օրենսդրությանը

համապատասխան, բացառությամբ դեպքերի, երբ այդպիսի ոչնչացման կամ
անվերադարձ կորստի հետեւանքով, սույն Օրենսգրքին համապատասխան, վրա է
հասել այդպիսի ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի,
հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ժամկետը.
6) մաքսային տարածքում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան
ապրանքների

բացթողման

մերժումը՝

մինչեւ

ապրանքների

հայտարարագրի

ներկայացնելը ապրանքների հայտարարագրի կամ ապրանքների բացթողման մասին
դիմումի գրանցման ժամանակ առաջացած՝ ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի,
հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքեր վճարելու պարտավորության
առնչությամբ.
7) 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՝ ներմուծման մաքսատուրքերը,
հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքերը

վճարելու

պարտավորության առնչությամբ.
8) ապրանքները բռնագրավելը կամ անդամ պետության սեփականություն
(եկամուտ) դարձնելը՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան.
9) մաքսային մարմնի կողմից սույն Oրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան
ապրանքներն արգելանքի վերցնելը (արգելապահելը).
10) 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.

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) ապրանքների փոխանցման օրը, եթե «մաքսային տարածքում վերամշակում»
մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված օտարերկրյա ապրանքները մինչեւ այդ
մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելը փոխանցվել են այն անձին
(անձանց), որը (որոնք) նշված չէ (նշված չեն) մաքսային տարածքում ապրանքների
վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթի մեջ, իսկ եթե այդ օրը որոշված չէ՝
ապրանքները «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպելու օրը.
2) ապրանքների կորստի օրը, եթե «մաքսային տարածքում վերամշակում»
մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված օտարերկրյա ապրանքները կորել են
մինչեւ այդ մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելը՝ բացառությամբ
վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետեւանքով ոչնչացման եւ (կամ)
անվերադարձ կորստի կամ փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) եւ (կամ)
պահպանման

բնականոն

պայմաններում

բնական

կորստի

հետեւանքով

անվերադարձ կորստի, իսկ եթե այդ օրը որոշված չէ՝ ապրանքները «մաքսային
տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու օրը.
3) մաքսային

մարմնի

կողմից

սահմանված՝

«մաքսային

տարածքում

վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը լրանալու օրը, եթե
«մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը չի
ավարտվել մինչեւ մաքսային մարմնի կողմից սահմանված՝ «մաքսային տարածքում
վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը լրանալը:
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
տարածքում վերամշակում» 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,

դրույքաչափերից,

հակագնագցման,

որոնք

գործում

են

փոխհատուցման
ապրանքները

տուրքերի

«մաքսային

այն

տարածքում

վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու համար ներկայացված
ապրանքների հայտարարագիրը մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու օրվա
դրությամբ, իսկ այն ապրանքների առնչությամբ, որոնց բացթողումը կատարվել է
մինչեւ

ապրանքների

հայտարարագիրը

հայտարարագիրը

ներկայացնելն

ներկայացնելը՝

ապրանքների

մինչեւ

բացթողման

ապրանքների

մասին

դիմումը

մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու օրվա դրությամբ:
5.

Սույն հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան վճարվող (բռնագանձվող)

ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման
տուրքերի գումարներից ենթակա են վճարման տոկոսներ այնպես, ինչպես դա կարվեր,
եթե նշված գումարների գծով տրամադրված լիներ դրանց վճարման հետաձգում՝
ապրանքները «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպելու օրվանից մինչեւ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ,
հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու ժամկետը լրանալու օրը:
Նշված տոկոսները հաշվեգրվում եւ վճարվում են սույն Օրենսգրքի 60-րդ հոդվածին
համապատասխան:
Այն

դեպքում,

երբ

«մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգի գործողությունը սույն Օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի 3-րդ կետին
համապատասխան կասեցվել է, սույն կետով նախատեսված տոկոսները մաքսային
ընթացակարգի գործողության կասեցման ժամանակահատվածում չեն հաշվեգրվում
եւ չեն վճարվում:

6.

«Մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգի

գործողության ավարտի դեպքում կամ սույն Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 2-րդ կետին
համապատասխան՝

«մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները եւ (կամ) մաքսային տարածքում
վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքները
ժամանակավոր պահպանման հանձնելու դեպքում կամ այդ ապրանքները սույն
Օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերով՝ սույն Օրենսգրքի 129-րդ
հոդվածի

3-րդ

կետին

համապատասխան

ձեւակերպելու

դեպքում

կամ

մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը
վճարելու պարտավորության կատարումից եւ (կամ) դրանց բռնագանձումից հետո
(ամբողջությամբ կամ մասնակի) սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան այդ
ապրանքները

մաքսային

մարմինների

կողմից

արգելանքի

վերցվելու

(արգելապահվելու) դեպքում սույն հոդվածին համապատասխան վճարված եւ (կամ)
բռնագանձված

մաքսատուրքերի,

հարկերի,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերի գումարները ենթակա են վերադարձման (հաշվանցման)՝
սույն Օրենսգրքի 10-րդ գլխին եւ 76-րդ հոդվածին համապատասխան:

Հոդված 175.

Վերամշակման արդյունքները «ներքին սպառման համար
բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելիս դրանց
համար մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման,
փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկման եւ վճարման
առանձնահատկությունները

1.

Վերամշակման արդյունքները «ներքին սպառման համար բացթողում»

մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելիս ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը,
հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը ենթակա են վճարման
ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման
տուրքերի այն գումարների չափով, որոնք ենթակա կլինեին վճարման, եթե «մաքսային
տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

եւ

վերամշակման արդյունքների չափաքանակներին համապատասխան՝ վերամշակման

արդյունքների պատրաստման համար օգտագործված օտարերկրյա ապրանքները
ձեւակերպվեին «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով:
Ներմուծման

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են՝ ելնելով ներմուծման մաքսատուրքերի,
հարկերի,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքերի

այն

դրույքաչափերից եւ այն փոխարժեքից, որոնք գործում են ապրանքները «մաքսային
տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու համար
ներկայացրած

ապրանքների

հայտարարագիրը

մաքսային

մարմնի

կողմից

գրանցվելու օրվա դրությամբ, իսկ այն ապրանքների առնչությամբ, որոնց բացթողումը
կատարվել

է

մինչեւ

ապրանքների

հայտարարագիրը

ներկայացնելը՝

մինչեւ

ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելն ապրանքների բացթողման մասին
դիմումը մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու օրվա դրությամբ:
2.

Սույն հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան վճարվող (բռնագանձվող)

ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման
տուրքերի գումարներից ենթակա են վճարման տոկոսներ այնպես, ինչպես դա կարվեր,
եթե նշված գումարների գծով տրամադրված լիներ դրանց վճարման հետաձգում՝
ապրանքները «մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպելու օրվանից մինչեւ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ,
հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքերը

վճարելու

պարտավորությունը

դադարելու օրը: Նշված տոկոսները հաշվեգրվում եւ վճարվում են սույն Օրենսգրքի 60րդ հոդվածին համապատասխան:
Այն

դեպքում,

երբ

«մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգի գործողությունը սույն Օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի 3-րդ կետին
համապատասխան կասեցվել է, սույն կետով նախատեսված տոկոսները մաքսային
ընթացակարգի գործողության կասեցման ժամանակահատվածում չեն հաշվեգրվում
եւ չեն վճարվում:

