Գլուխ 22
«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը

Հոդված 142.

«Մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգի

բովանդակությունը եւ կիրառումը
1.

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգն այնպիսի մաքսային

ընթացակարգ

է,

որին

համապատասխան՝

ապրանքներն

այդ

մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպելու պայմանների պահպանման դեպքում ուղարկող
մաքսային մարմնից նշանակման մաքսային մարմին ապրանքները փոխադրվում
(տրանսպորտով փոխադրվում) են առանց մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ,
հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման:
2.

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է`

1)

Միության

մաքսային

տարածքով

այն

օտարերկրյա

ապրանքների

փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) համար, որոնք ձեւակերպված չեն այլ
մաքսային ընթացակարգերով, ինչպես նաեւ Միության ապրանքների համար, որոնք՝
Հանձնաժողովի

կողմից

սահմանվող

դեպքերում

ձեւակերպված

են

«արտահանում» մաքսային ընթացակարգով.
ձեւակերպված են «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով, ԱՏԳ մեկ
տարածքից փոխադրվում են ԱՏԳ այլ տարածք՝ սույն Օրենսգրքի 207-րդ հոդվածի 7-րդ
կետով նախատեսված դեպքում.
2)
նշված

Միության ապրանքների եւ սույն Օրենսգրքի 302-րդ հոդվածի 4-րդ կետում
օտարերկրյա

ապրանքների՝

Միության

անդամներ

չհանդիսացող

պետությունների տարածքներով եւ (կամ) ծովով Միության մաքսային տարածքի մի
մասից Միության մաքսային տարածքի մյուս մաս փոխադրման (տրանսպորտային
փոխադրման) համար:
3.

«Մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգը

կիրառվում

ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) դեպքում`

է

1)

ժամանման վայրի մաքսային մարմնից մինչեւ մեկնման վայրի մաքսային

մարմինը.
2)

ժամանման վայրի մաքսային մարմնից մինչեւ ներքին մաքսային մարմինը.

3)

ներքին մաքսային մարմնից մինչեւ մեկնման վայրի մաքսային մարմինը.

4)

մի ներքին մաքսային մարմնից մինչեւ մեկ այլ ներքին մաքսային մարմինը.

5)

մաքսային

մարմինների

միջեւ՝

Միության

անդամներ

չհանդիսացող

պետությունների տարածքներով եւ (կամ) ծովով:
4.

«Մաքսային

օտարերկրյա

տարանցում»

ապրանքները

մաքսային

պահպանում

ընթացակարգով
են

ձեւակերպված

օտարերկրյա

ապրանքների

ընթացակարգով

ձեւակերպված՝

կարգավիճակը:
5.

«Մաքսային

տարանցում»

մաքսային

Միության ապրանքները պահպանում են Միության ապրանքների կարգավիճակը՝
բացառությամբ սույն Օրենսգրքի 307-րդ հոդվածի 3-րդ կետում նշված դեպքում եւ
Հանձնաժողովի

կողմից,

սույն

Օրենսգրքի

304-րդ

հոդվածի

9-րդ

կետին

համապատասխան, սահմանված դեպքերում:
6.

Միության

մաքսային

տարածքով

փոխադրման

(տրանսպորտային

փոխադրման) համար «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով չեն
ձեւակերպվում հետեւյալ օտարերկրյա ապրանքները`
1)

այն օդանավում գտնվող ապրանքները, որը միջազգային փոխադրում

իրականացնելու ժամանակ Միության մաքսային տարածքում կատարել է միջանկյալ,
հարկադրված կամ տեխնիկական վայրէջք՝ առանց այդ ապրանքների բեռնաթափման
(դատարկման).
2)

այն ապրանքները, որոնք Միության մաքսային տարածք ժամանումից հետո

Միության մաքսային սահմանով դուրս չեն բերվել դրանց տեղափոխման վայրից ու
մեկնում են Միության մաքսային տարածքից.
3)

էլեկտրահաղորդման գծերով տեղափոխվող ապրանքները.

4)

այլ ապրանքներ՝ սույն Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում:

7.

Միության

մաքսային

տարածքով

փոխադրման

(տրանսպորտային

փոխադրման) համար մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպված օտարերկրյա
ապրանքները ձեւակերպվում են «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով՝
սույն Օրենսգրքով եւ (կամ) անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման
վերաբերյալ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում:
8.

Միության

անդամներ

չհանդիսացող

պետությունների

տարածքներով

եւ (կամ) ծովով Միության մաքսային տարածքի մի մասից Միության մաքսային
տարածքի մյուս մասը փոխադրվող Միության ապրանքների եւ սույն Օրենսգրքի 302-րդ
հոդվածի 4-րդ կետում նշված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ «մաքսային
տարանցում» մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է՝ հաշվի առնելով սույն Օրենսգրքի
43-րդ գլխով սահմանված առանձնահատկությունները:
9.

Անձնական

օգտագործման

ապրանքների,

միջազգային

փոստային

առաքանիների եւ խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող ապրանքների
նկատմամբ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է՝ հաշվի
առնելով սույն Օրենսգրքի 263-րդ, 287-րդ եւ 294-րդ հոդվածներով սահմանված
առանձնահատկությունները:
10. Միայն մեկ անդամ պետության տարածքով տեղափոխվող ապրանքների
նկատմամբ

«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգի

կիրառման

առանձնահատկությունները կարող են սահմանվել այդ անդամ պետության՝ մաքսային
կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ:
11. Չհավաքված կամ կազմատված, այդ թվում՝ չկոմպլեկտավորված կամ
անավարտ վիճակում Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող՝ միջազգային
փոխադրում իրականացնող մեկ կամ մի քանի տրանսպորտային միջոցներով որոշակի
ժամանակահատվածի

ընթացքում

երկու

եւ

ավելի

անդամ

պետությունների

տարածքներով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ «մաքսային տարանցում»
մաքսային ընթացակարգի կիրառման առանձնահատկությունները սահմանվում են
Հանձնաժողովի կողմից:
12. Միության մաքսային տարածքով տրանսպորտի տարբեր (երկու եւ ավելի)
տեսակներով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ «մաքսային տարանցում»

մաքսային ընթացակարգի կիրառման առանձնահատկությունները սահմանվում են
Հանձնաժողովի կողմից:

Հոդված 143.

«մաքսային

Ապրանքները

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպելու պայմանները
1.

Միության

փոխադրման)

մաքսային

համար

տարածքով

«մաքսային

ապրանքները

(տրանսպորտային

փոխադրման

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպելու պայմաններն են`
1)

ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության

կատարման ապահովումը սույն Օրենսգրքի 146-րդ հոդվածին համապատասխան՝
օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ.
2)

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքերը

վճարելու

պարտավորության կատարման ապահովումը սույն Օրենսգրքի 146-րդ հոդվածին
համապատասխան՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող դեպքերում՝ օտարերկրյա
ապրանքների նկատմամբ.
3)

սույն

Օրենսգրքի

341–րդ

հոդվածով

նախատեսված

եղանակներով

ապրանքների նույնականացման հնարավորության ապահովումը.
4)

միջազգային

փոխադրում

համապատասխանությունը

սույն

իրականացնող
Օրենսգրքի

տրանսպորտային

364–րդ

հոդվածում

միջոցի
նշված

պահանջներին, եթե ապրանքները փոխադրվում են տրանսպորտային միջոցի այն
բեռնասրահներում

(հատվածամասերում)

որոնց

վրա

դրվում

են

մաքսային

կապարակնիքներ եւ կնիքներ.
5)

արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը՝ սույն Օրենսգրքի 7–րդ

հոդվածին համապատասխան:
2.

Միության ապրանքները, այդ թվում՝ փոստային առաքանիներում ուղարկվող

Միության ապրանքները, եւ սույն Օրենսգրքի 302–րդ հոդվածի 4–րդ կետում նշված
օտարերկրյա ապրանքները Միության մաքսային տարածքի մի մասից Միության
մաքսային տարածքի մյուս մասը Միության անդամներ չհանդիսացող պետությունների

տարածքներով եւ (կամ) ծովով փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման)
նպատակով «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու
պայմանները սահմանված են սույն Օրենսգրքի 304–306–րդ հոդվածներով:
3.

Որպես Միության մաքսային տարածքով տրանսպորտի երկու եւ ավելի

տեսակների օգտագործմամբ փոխադրվող՝ «մաքսային տարանցում» մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպվող ապրանքների հայտարարատու կարող են հանդես գալ
սույն Օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետում նշված անձինք, կամ
անդամ

պետության

համապատասխան,

այն

անձը,

օժտված

է

որը,

անդամ

տրանսպորտի

պետության
երկու

եւ

օրենսդրությանը

ավելի

տեսակների

օգտագործմամբ փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ լիազորություններով եւ
ապահովում է ապրանքների այդպիսի փոխադրման կազմակերպումը:
4.

Ապրանքները

«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպելիս ուղարկող մաքսային մարմինը՝ սույն Օրենսգրքի 144–րդ հոդվածին
համապատասխան՝ սահմանում է մաքսային տարանցման ժամկետը, սույն Օրենսգրքի
145-րդ, 263-րդ եւ 304–րդ հոդվածներին համապատասխան՝ որոշում է ապրանքների
առաքման

վայրը,

սույն

Օրենսգրքի

341–րդ

հոդվածին

համապատասխան,

իրականացնում ապրանքների, դրանց փաստաթղթերի նույնականացումը:
Եթե ապրանքների փոխադրումը, բացառությամբ ապրանքների՝ նավերով կամ
օդանավերով փոխադրման, իրականացվում է սույն Օրենսգրքի 364-րդ հոդվածում
նշված պահանջներին համապատասխանող տրանսպորտային միջոցի բեռնասրահում
(հատվածամասում) կամ դրա մասում, ապա նույնականացումը, սույն Օրենսգրքի 341–
րդ հոդվածով նախատեսված նույնականացման եղանակներից բացի, պետք է
ապահովվի տրանսպորտային միջոցի այդ բեռնասրահների (հատվածամասերի) կամ
դրա մասերի վրա կնիքներ դնելու միջոցով՝ բացառությամբ սույն կետի երրորդ
պարբերությամբ նախատեսված դեպքերի:
Տրանսպորտային միջոցի բեռնասրահների (հատվածամասերի) կամ դրա մասերի
վրա կնիքների կիրառում չի պահանջվում փոստային տարաներում (փոստային
պարկերում, փոստային բեռնարկղերում) գտնվող կենդանի կենդանիները, միջազգային
փոստային

առաքանիները

փոխադրելու

դեպքում,

ինչպես

նաեւ

«մաքսային

տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող ապրանքները «մաքսային
տարանցում» մաքսային ընթացակարգով չձեւակերպվող ապրանքների հետ միասին
Միության անդամներ չհանդիսացող պետությունների տարածքով տրանսպորտային
միջոցի կամ դրա մասի մեկ բեռնասրահում (հատվածամասում) փոխադրելու դեպքում:

Հոդված 144.
1.

Մաքսային տարանցման ժամկետը

Ապրանքները

«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպելիս ուղարկող մաքսային մարմինը սահմանում է այն ժամկետը, որի
ընթացքում ապրանքները ուղարկող մաքսային մարմնից պետք է հասցվեն նշանակման
մաքսային մարմնին (այսուհետ՝ մաքսային տարանցման ժամկետ):
2.

Երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ

մաքսային տարանցման ժամկետը սահմանվում է՝ ելնելով 1 ամսում՝ 2 հազար
կիլոմետրի հաշվարկից, սակայն առնվազն 7 օրացուցային օր:
Այն

ապրանքների

նկատմամբ,

որոնց

փոխադրումը

(տրանսպորտային

փոխադրումը) իրականացվում է տրանսպորտի այլ տեսակներով, մաքսային
տարանցման ժամկետը սահմանվում է ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային
փոխադրման) սովորական ժամկետին համապատասխան՝ ելնելով տրանսպորտի
տեսակից եւ տրանսպորտային միջոցի հնարավորություններից, ապրանքների
փոխադրման համար սահմանված երթուղուց, փոխադրման այլ պայմաններից եւ (կամ)
հայտարարատուի կամ փոխադրողի դիմումից, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով երրորդ
կողմի

հետ

անդամ

պետությունների

միջազգային

պայմանագրերին

համապատասխան՝ տրանսպորտային միջոցի վարորդի աշխատանքի եւ հանգստի
ռեժիմի պայմանները, սակայն մաքսային տարանցման առավելագույն ժամկետից ոչ
ավելի:
3.

Մաքսային տարանցման առավելագույն ժամկետը չի կարող գերազանցել 1

ամսում 2 հազար կիլոմետր հաշվարկով սահմանվող ժամկետը, կամ «մաքսային
տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող ապրանքների փոխադրման
առանձնահատկությունների հաշվառմամբ Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող
ժամկետը:

4.

Հայտարարատուի կամ փոխադրողի հիմնավորված դիմումի հիման վրա

մաքսային մարմնի կողմից սահմանված՝ մաքսային տարանցման ժամկետը կարող է
երկարաձգվել սույն հոդվածի 3–րդ կետով սահմանված ժամկետի սահմաններում:
Մաքսային տարանցման ժամկետի երկարաձգման հետ կապված մաքսային
գործառնությունների իրականացման կարգը սահմանվում է Հանձնաժողովի կողմից:

Հոդված 145.
1.

Ապրանքների առաքման վայրը

Ապրանքները

«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպելիս ուղարկող մաքսային մարմինը սահմանում է այն վայրը, որտեղ պետք է
հասցվեն

«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպվող

ապրանքները (այսուհետ՝ ապրանքների առաքման վայր):
2.

Ապրանքների առաքման վայրը որոշվում է տրանսպորտային (փոխադրման)

փաստաթղթերում նշված նշանակման կետի մասին տեղեկությունների հիման վրա,
եթե սույն կետի չորրորդից–վեցերորդ պարբերություններով այլ բան սահմանված չէ:
Ապրանքների առաքման վայր է համարվում նշանակման մաքսային մարմնի
գործունեության տարածքում գտնվող մաքսային հսկողության գոտին: Ընդ որում,
ժամանման վայրից փոխադրվող ապրանքները հասցվում են մաքսային մարմնի
գտնվելու վայր, եթե սույն Օրենսգրքով եւ (կամ) անդամ պետությունների՝ մաքսային
կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ:
Երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքների առաքման վայր է
համարվում նշանակման կայարանի, նշանակման կայարանի մերձատար ուղիների
կամ անմիջականորեն նշանակման կայարանին հարող՝ ոչ ընդհանուր օգտագործման
երկաթուղային ուղիների մաքսային հսկողության գոտին:
Մեկ անդամ պետության տարածքի սահմաններում ապրանքների փոխադրման
(տրանսպորտային փոխադրման) դեպքում ուղարկող մաքսային մարմինն իրավունք
ունի սահմանելու ապրանքների առաքման վայրը՝ անկախ տրանսպորտային
(փոխադրման) փաստաթղթերում նշված տեղեկություններից՝ այդ անդամ պետության՝
մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում:

Երկու եւ ավելի անդամ

պետությունների տարածքներով

ապրանքների

փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) դեպքում ուղարկող մաքսային
մարմինն իրավունք ունի սահմանելու ապրանքների առաքման վայրը՝ անկախ
տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթերում նշված տեղեկություններից՝
Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերով եւ (կամ) Հանձնաժողովի
կողմից սահմանվող դեպքերում:
Միության անդամներ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով եւ (կամ)
ծովով Միության մաքսային տարածքի մի մասից Միության մաքսային տարածքի մեկ
այլ մաս ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) դեպքում
ուղարկող մաքսային մարմինն իրավունք ունի սահմանելու ապրանքների առաքման
վայրը՝

անկախ

տրանսպորտային

(փոխադրման)

փաստաթղթերում

նշված

տեղեկություններից՝ սույն Օրենսգրքի 304–րդ հոդվածի 5–րդ եւ 6–րդ կետերով եւ (կամ)
Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող դեպքերում:
Երկրորդ կամ երրորդ տիպի վկայական ունեցող լիազորված տնտեսական
օպերատորի՝

մաքսային

հսկողության

գոտի

հանդիսացող

կառույցները,

շինությունները (շինությունների մասերը) եւ (կամ) բաց հրապարակները (բաց
հրապարակների մասերը) կարող են սահմանվել որպես իրենց ժամանման վայրից
փոխադրվող ապրանքների առաքման վայր, եթե տրանսպորտային (փոխադրման)
փաստաթղթերին համապատասխան՝ այդ ապրանքները մեկնում են դեպի այդ
լիազորված տնտեսական օպերատորի կառույցներ, շինություններ (շինությունների
մասեր) եւ (կամ) բաց հրապարակներ (բաց հրապարակների մասեր):
3.

Այն դեպքում, երբ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին

համապատասխան, ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման)
ժամանակ

անդամ

պետությունների՝

տրանսպորտի

ոլորտի

օրենսդրությանը

համապատասխան նշանակման վայրը փոփոխվում է, ապա մաքսային մարմնի
թույլտվությամբ ապրանքների առաքման վայրը կարող է փոփոխվել:
Առաքման վայրի փոփոխության մասին մաքսային մարմնի թույլտվությունն
ստանալու համար փոխադրողն իրավունք ունի դիմելու իր ընթացուղում գտնվող
ցանկացած մաքսային մարմին՝ ներկայացնելով ապրանքների առաքման վայրի

փոփոխության մասին ազատ ոճով կազմված դիմում: Ապրանքների առաքման վայրի
փոփոխության մասին դիմումի հետ մեկտեղ ներկայացվում են նշանակման կետի
փոփոխությունը հաստատող փաստաթղթերը, տարանցման հայտարարագիրը եւ
ապրանքներին առնչվող այլ փաստաթղթեր:
Մաքսային մարմինն ընդունում է ապրանքների առաքման վայրի փոփոխության
մասին թույլտվությունը՝ սույն կետի երկրորդ պարբերությունում նշված դիմումը եւ
փաստաթղթերն ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից ոչ ուշ: Առաքման վայրի
փոփոխության մասին թույլտվությունը տրամադրելուց հետո «մաքսային տարանցում»
մաքսային ընթացակարգի գործողությունն այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց
առաքման վայրը փոփոխվել է, ավարտվում է, եւ ապրանքները ենթակա են «մաքսային
տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպման:
Ապրանքների առաքման վայրի փոփոխության մասին մաքսային մարմնի
թույլտվությունն

ստանալու

հետ

կապված

մաքսային

գործառնությունների

իրականացման կարգը սահմանվում է Հանձնաժողովի կողմից:
Ապրանքների առաքման վայրի փոփոխությունը թույլատրվում է առանց
«մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգն ավարտելու, եթե առաքման այդ
վայրը տեղակայված է մաքսային մարմնի գործունեության միեւնույն տարածքում,
որտեղ եւ ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից սկզբնապես հաստատված՝
ապրանքների առաքման վայրը՝ անդամ պետության՝ մաքսային կարգավորման
վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Հոդված 146.

Մաքսատուրքերը,
փոխհատուցման

հարկերը,
տուրքերը

հատուկ,
վճարելու

հակագնագցման,
պարտավորության

կատարման ապահովումը՝ «մաքսային տարանցում» մաքսային
ընթացակարգի դեպքում
1.

«Մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգի

դեպքում

մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը
տրամադրվում է սույն Օրենսգրքի 9–րդ գլխին համապատասխան՝ հաշվի առնելով
սույն հոդվածի եւ սույն Օրենսգրքի 271–րդ եւ 287–րդ հոդվածների դրույթները:

Այն դեպքերում, երբ հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը
վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը սույն Օրենսգրքի 143–րդ
հոդվածի 1–ին կետի 2–րդ ենթակետին համապատասխան՝ համարվում է ապրանքները
«մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու նախապայման,
ապա այդ ապահովումը տրամադրվում է սույն Օրենսգրքի 75–րդ հոդվածին
համապատասխան՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածի դրույթները:
2.

Ապրանքները՝ բացառությամբ անձնական օգտագործման ապրանքների եւ

միջազգային

փոստային

ընթացակարգով

առաքանիների,

ձեւակերպելիս

«մաքսային

տարանցում»

մաքսատուրքերը,

հարկերը

մաքսային
վճարելու

պարտավորության կատարման ապահովման չափը որոշվում է՝ ելնելով այն
մաքսատուրքերի, հարկերի գումարներից, որոնք ենթակա կլինեին վճարման այն
անդամ պետությունում, որի մաքսային մարմինն իրականացնում է ապրանքների
բացթողումը, եթե տարանցման հայտարարագրի գրանցման ամսաթվի դրությամբ
ապրանքները ձեւակերպվեին «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային
ընթացակարգով

համապատասխանաբար
ներմուծման

«արտահանում»

կամ

առանց

մաքսատուրքերի,

մաքսային

սակագնային

հարկերի

ընթացակարգով՝

առանձնաշնորհումների

վճարման

արտոնությունների

եւ
կամ

արտահանման մաքսատուրքերի վճարման արտոնությունների կիրառման, բայց ոչ
պակաս այն մաքսատուրքերի, հարկերի գումարներից, որոնք ենթակա կլինեին
վճարման

այլ

անդամ

պետություններում,

որոնց

տարածքներով,

«մաքսային

տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան, իրականացվելու է
ապրանքների փոխադրումը (տրանսպորտային փոխադրումը) այնպես, եթե ապրանքն
այդ անդամ պետությունների տարածքներում ձեւակերպվեր «ներքին սպառման
համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով կամ «արտահանում» մաքսային
ընթացակարգով՝

համապատասխանաբար

առանց

սակագնային

առանձնաշնորհումների եւ ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման
արտոնությունների

կամ

արտահանման

մաքսատուրքերի

վճարման

արտոնությունների կիրառման:
Սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված մաքսատուրքերի, հարկերի
գումարները որոշվում են՝ ելնելով մաքսատուրքերի, հարկերի դրույքաչափերի

ամենաբարձր մեծությունից, ապրանքների արժեքից եւ (կամ) դրանց՝ բնաիրային
արտահայտությամբ (քանակ, զանգված, ծավալ կամ այլ բնութագրեր) ֆիզիկական
բնութագրերից, որոնք կարող են որոշվել առկա տեղեկությունների հիման վրա, որոնց
օգտագործման կարգը սահմանվում է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:
3.

Չհավաքված կամ կազմատված, այդ թվում՝ չկոմպլեկտավորված կամ

անավարտ վիճակում Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքները
(ապրանքների բաղադրիչները) «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպելիս Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու մաքսատուրքերը,
հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովման չափը եւ հատուկ,
հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքերը

վճարելու

պարտավորության

կատարման ապահովման չափը որոշելու առանձնահատկությունները:
4.

«Մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգի

դեպքում

մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովում եւ
հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորության
կատարման ապահովում չի տրամադրվում հետեւյալ դեպքերում՝
1)

մաքսատուրքերը,

հարկերը

վճարելու

պարտավորության

կատարման

ապահովման չափի ու հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու
պարտավորության կատարման ապահովման չափի հանրագումարը չի գերազանցում
տարանցման հայտարարագրի գրանցման օրվա դրությամբ գործող փոխարժեքով 500
եվրոյին համարժեք գումարը, եթե նման ապահովման տրամադրումը սույն Օրենսգրքի
143–րդ հոդվածի 1–ին կետի 2–րդ ենթակետին համապատասխան՝ հանդիսանում է
«մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձեւակերպման
պայման.
2)

որպես հայտարարատու՝ հանդես է գալիս հայտարարագրվող ապրանքների

փոխադրում (տրանսպորտային փոխադրում) իրականացնող մաքսային փոխադրողը
կամ լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում ներառման մասին առաջին
կամ երրորդ տիպի վկայական ունեցող լիազորված տնտեսական օպերատորը.
3)

ապրանքները փոխադրվում են երկաթուղային, օդային տրանսպորտով կամ

տեղափոխվում են խողովակաշարային տրանսպորտով՝ բացառությամբ այն դեպքի,

երբ այդ փոխադրումը (տրանսպորտային փոխադրումը) տրանսպորտի երկու եւ ավելի
տեսակների

օգտագործմամբ

ապրանքների

փոխադրման

(տրանսպորտային

փոխադրման) մաս է.
4)

օտարերկրյա ապրանքները փոխադրվում են նավերով, այդ թվում՝ խառը

(գետ–ծով)

նավարկության

նավերով,

անդամ

պետության

եւ (կամ)

անդամ

պետությունների ծովային նավահանգիստների միջեւ՝ առանց անդամ պետության
եւ (կամ)

անդամ պետությունների

ներքին

ջրային

ուղիներ մուտք գործելու՝

բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդ փոխադրումը տրանսպորտի երկու եւ ավելի
տեսակների օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման մաս է.
5)

այն անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, որտեղ

ապրանքները ձեւակերպվում են «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով,
եթե ապրանքների փոխադրումը (տրանսպորտային փոխադրումը) իրականացվում է
այդ անդամ պետության տարածքով.
6)

Հանձնաժողովի կողմից սահմանված դեպքերում՝ սույն Օրենսգրքի 304–րդ

հոդվածի 1–ին կետի 1–ին ենթակետին համապատասխան.
7)

Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերով եւ (կամ) երրորդ

կողմի հետ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով նախատեսված
դեպքերում.
8)

մաքսային մարմնի կողմից կայացվել է մաքսային ուղեկցում կիրառելու

մասին որոշում.
9)

ապրանքները

նախատեսված

են

Միության

մաքսային

տարածքում

տեղակայված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների եւ հյուպատոսական
հիմնարկների պաշտոնական օգտագործման համար, ինչի մասին յուրաքանչյուր
կոնկրետ փոխադրման վերաբերյալ ուղարկող մաքսային մարմնում առկա է
տեղեկատվություն՝ այն անդամ պետության արտաքին գործերի նախարարությունից,
որտեղ գտնվում է ուղարկող մաքսային մարմինը:

Տվյալ տեղեկատվությունը մաքսային մարմնին փոխանցվում է այն անդամ
պետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից, որտեղ գտնվում է ուղարկող
մաքսային մարմինը, եթե այդ տեղեկատվությունն ստացվել է՝
այն

անդամ

պետության

արտաքին

գործերի

նախարարությունից,

որն

ապրանքների ստացողը հանդիսացող դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ
հյուպատոսական հիմնարկի նստավայր պետությունն է.
կամ այն անդամ պետության տարածքում տեղակայված դիվանագիտական
ներկայացուցչությունից կամ հյուպատոսական հիմնարկից, որտեղ գտնվում է
ուղարկող

մաքսային

մարմինը,

եւ

որն

այն

պետության

դիվանագիտական

ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկն է, որի դիվանագիտական
ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկն ապրանքների ստացողն է.
10) ապրանքները նախատեսված են պետությունների՝ Միության մաքսային
տարածքում

տեղակայված

ներկայացուցչությունների,

միջազգային

միջազգային

ներկայացուցչությունների,

այլ

կազմակերպություններին

կազմակերպությունների

կազմակերպությունների

կամ

կից
դրանց

կամ

դրանց

ներկայացուցչությունների պաշտոնական օգտագործման համար, ինչի մասին
յուրաքանչյուր կոնկրետ փոխադրման վերաբերյալ ուղարկող մաքսային մարմնում
առկա

է

տեղեկատվություն

այն

անդամ

պետության

արտաքին

գործերի

նախարարությունից, որտեղ գտնվում է ուղարկող մաքսային մարմինը:
Տվյալ տեղեկատվությունը մաքսային մարմնին փոխանցվում է այն անդամ
պետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից, որտեղ գտնվում է ուղարկող
մաքսային մարմինը, եթե դա ստացվել է այն անդամ պետության արտաքին գործերի
նախարարությունից, որը պետությունների՝ ապրանքների ստացողները հանդիսացող
միջազգային կազմակերպություններին կից ներկայացուցչությունների, միջազգային
կազմակերպությունների
կազմակերպությունների

կամ
կամ

դրանց
դրանց

ներկայացուցչությունների,

ներկայացուցչությունների

այլ

նստավայր

պետությունն է.
11) ապրանքները՝

ներառյալ

առաջին

անհրաժեշտության

ապրանքները,

նախատեսված են Միության մաքսային տարածքում տեղակայված դիվանագիտական

ներկայացուցչությունների
աշխատողների,

աշխատակիցների,

պետությունների՝

ներկայացուցչությունների,
ներկայացուցչությունների,
ներկայացուցչությունների

հյուպատոսական

միջազգային

միջազգային
այլ

հիմնարկների

կազմակերպություններին

կազմակերպությունների

կազմակերպությունների

դրանց

կամ

(աշխատակիցների,

անձնակազմի

կամ

կից

դրանց

պաշտոնատար

անձանց), ինչպես նաեւ նրանց ընտանիքների անդամների անձնական օգտագործման
համար, ինչի մասին յուրաքանչյուր կոնկրետ փոխադրման վերաբերյալ ուղարկող
մաքսային մարմնում առկա է տեղեկատվություն այն անդամ պետության արտաքին
գործերի նախարարությունից, որտեղ գտնվում է ուղարկող մաքսային մարմինը:
Տվյալ տեղեկատվությունը մաքսային մարմնին փոխանցվում է այն անդամ
պետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից, որտեղ գտնվում է ուղարկող
մաքսային մարմինը, եթե դա ստացվել է այն անդամ պետության արտաքին գործերի
նախարարությունից, որը դիվանագիտական ներկայացուցչության, հյուպատոսական
հիմնարկի,

պետությունների՝

ներկայացուցչությունների,
ներկայացուցչությունների,

միջազգային

միջազգային
այլ

կազմակերպություններին

կազմակերպությունների

կազմակերպությունների

կամ
կամ

կից
դրանց
դրանց

ներկայացուցչությունների նստավայր պետությունն է, որոնց աշխատակիցները,
աշխատողները,

անձնակազմը

(աշխատակիցները,

պաշտոնատար

անձինք)

ապրանքների ստացողներն են, կամ այն անդամ պետության տարածքում տեղակայված
դիվանագիտական ներկայացուցչությունից կամ հյուպատոսական հիմնարկից, որտեղ
գտնվում է ուղարկող մաքսային մարմինը, որն այն պետության դիվանագիտական
ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկն է, որի դիվանագիտական
ներկայացուցչության

կամ

հյուպատոսական

հիմնարկի

աշխատակիցները,

աշխատողները ապրանքների ստացողներն են.
12) ապրանքները

նախատեսված

են

մշակութային,

գիտահետազոտական

նպատակներով օգտագործման, մարզական մրցումների անցկացման կամ դրանց
նախապատրաստման,

տարերային

աղետների,

վթարների

եւ

աղետների

հետեւանքների վերացման, անդամ պետությունների պաշտպանունակության եւ
պետական (ազգային) անվտանգության ապահովման, դրանց զինված ուժերի
վերազինման, անդամ պետությունների պետական սահմանների պաշտպանության,

անդամ պետությունների պետական մարմինների օգտագործման համար, ինչի մասին
առկա է շահագրգիռ անդամ պետության այն համապատասխան պետական մարմնի
հաստատումը, որը միջնորդել է առանց մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու
պարտավորության կատարման ապահովում տրամադրելու եւ (կամ) առանց հատուկ,
հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքերը

վճարելու

պարտավորության

կատարման ապահովում տրամադրելու՝ այդ ապրանքների բացթողման համար, որը
ներկայացվել է այն անդամ պետության Հանձնաժողովի կողմից սահմանված մաքսային
մարմնի կողմից, որի տարածքում գտնվում է նշանակաման մաքսային մարմինը, այն
անդամ պետության Հանձնաժողովի կողմից սահմանված մաքսային մարմին, որի
տարածքում է գտնվում ուղարկման մաքսային մարմինը.
13) ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ, եթե
մինչեւ դրանք Միության մաքսային տարածք ներմուծելը այդ ապրանքները «ներքին
սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու նպատակով
սույն Օրենսգրքի 114–րդ հոդվածին համապատասխան ներկայացվել է ապրանքների
հայտարարագիր,

եւ

հակագնագցման,

վճարվել

են

փոխհատուցման

մաքսատուրքերը,

տուրքերը,

եթե

հարկերը,

փոխադրումը

հատուկ,
«մաքսային

տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան՝ պետք է իրականացվի
միայն այն անդամ պետության տարածքով, որտեղ սույն Օրենսգրքի 114–րդ հոդվածին
համապատասխան՝ ներկայացվել է ապրանքների հայտարարագիրը, եւ «մաքսային
տարանցում»

մաքսային

հայտարարատուն

եւ

ընթացակարգով

«ներքին

սպառման

ձեւակերպվող
համար

ապրանքների

բացթողում»

մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպվող ապրանքների հայտարարատուն միեւնույն անձն են:
5.

Այն դեպքում, երբ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով

ձեւակերպվող ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու
պարտավորության կատարման ապահովման սահմանված չափը եւ հատուկ,
հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքերը

վճարելու

պարտավորության

կատարման ապահովման չափը, եթե այդ ապահովման տրամադրումը սույն
Օրենսգրքի 143–րդ հոդվածի 1–ին կետի 2–րդ ենթակետին համապատասխան՝
ապրանքները «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու
պայման է, հանրագումարում գերազանցում է սույն Օրենսգրքի 147–րդ հոդվածով

սահմանված փաստաթղթերում նշված գումարը՝ ոչ ավելի, քան տարանցման
հայտարարագրի գրանցման օրվա դրությամբ գործող փոխարժեքով 500 եվրոյին
համարժեք

գումարի

պարտավորության
հակագնագցման,

չափով,

ապա

կատարման

մաքսատուրքերը,

լրացուցիչ

փոխհատուցման

ապահովման

տուրքերը

վճարելու

հարկերը

վճարելու

եւ (կամ)

հատուկ,

պարտավորության

կատարման ապահովման տրամադրում չի պահանջվում:
6.

Մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման

ապահովում տրամադրվում է այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք փոխադրվում են
մեկ

տարանցման

հայտարարագրով:

Մաքսատուրքերը,

հարկերը

վճարելու

պարտավորության կատարման ընդհանուր ապահովում կարող է տրամադրվել այն
ապրանքների

նկատմամբ,

որոնք

փոխադրվում

են

տարանցման

մի

քանի

հայտարարագրերով:
7.

Տարանցման մեկ հայտարարագրով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ

մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովում
կարող է տրամադրվել ուղարկող մաքսային մարմնին կամ նշանակման մաքսային
մարմնին:
Մաքսատուրքերը,

հարկերը

վճարելու

պարտավորության

կատարման

ընդհանուր ապահովումը կարող է տրամադրվել այն անդամ պետության ուղարկող
մաքսային մարմնին, նշանակման մաքսային մարմնին կամ այլ մաքսային մարմնի, որի
տարածքում գտնվում է ուղարկող մաքսային մարմինը կամ նշանակման մաքսային
մարմինը, եւ որը սահմանվում է այդ անդամ պետության՝ մաքսային կարգավորման
վերաբերյալ օրենսդրությամբ:
8.

Եթե «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների

ձեւակերպումն իրականացնելու է մեկ անդամ պետության մաքսային մարմինը, իսկ
մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ընդհանուր
ապահովումը տրամադրվել է մեկ այլ անդամ պետության մաքսային մարմնին, ապա
մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ընդհանուր
ապահովման կիրառման առանձնահատկությունները սահմանվում են Միության
շրջանակներում միջազգային պայմանագրերով:

Եթե

«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ապրանքների

ձեւակերպումն իրականացնելու է այն անդամ պետության մաքսային մարմինը, որի
մաքսային

մարմնին

տրամադրվել

է

մաքսատուրքերը,

հարկերը

վճարելու

պարտավորության կատարման ընդհանուր ապահովումը, ապա մաքսատուրքերը,
հարկերը

վճարելու

պարտավորության

կատարման

ընդհանուր

ապահովման

կիրառման առանձնահատկությունները սահմանվում են այդ անդամ պետության
օրենսդրությամբ:

Հոդված 147.

Մաքսային տարանցման դեպքում մաքսատուրքերը, հարկերը
վճարելու

պարտավորության

կատարման

ապահովման

տրամադրումը հաստատելու առանձնահատկությունները
1.

Եթե «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների

ձեւակերպումն իրականացվելու է մեկ անդամ պետության մաքսային մարմնի կողմից,
իսկ

մաքսատուրքերը,

հարկերը

վճարելու

պարտավորության

կատարման

ապահովումը տրամադրվելու է այլ անդամ պետության մաքսային մարմնին, որտեղ
գտնվում է նշանակման մաքսային մարմինը, ապա այդ ապահովման տրամադրումը
հաստատելու նպատակով կիրառվում է մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու
պարտավորության կատարման ապահովման հավաստագիր (այսուհետ՝ ապահովման
հավաստագիր):
Եթե

ապրանքների

ձեւակերպումը

«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով իրականացվելու է այն անդամ պետության մաքսային մարմնի կողմից,
որի մաքսային մարմնին տրամադրվել է մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու
պարտավորության

կատարման

ապահովումը,

ապա

թույլատրվում

է

մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովման
ընդունումը հաստատող ապահովման հավաստագրի կամ այլ փաստաթղթի
կիրառումը, որի օգտագործման ձեւը եւ կարգը սահմանվում են այդ անդամ պետության
օրենսդրությամբ:
2.
տեսքով:

Ապահովման հավաստագիրը ձեւակերպվում է էլեկտրոնային փաստաթղթի

Ապահովման

հավաստագրի՝

թղթային

կրիչով

փաստաթղթի

տեսքով

ձեւակերպումը թույլատրվում է անձնական օգտագործման ապրանքների նկատմամբ
մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովման
դեպքում, ինչպես նաեւ այն դեպքում, երբ տեխնիկական խափանումների, կապի
միջոցների (հեռահաղորդակցության ցանցերի եւ «Ինտերնետ» ցանցի) աշխատանքի
ընդհատումների,
մարմինների

էլեկտրաէներգիայի
կողմից

անջատման

օգտագործվող

հետեւանքով

տեղեկատվական

մաքսային

համակարգերի

անսարքությունների պատճառով մաքսային մարմինը հնարավորություն չունի
ապահովելու ապահովման հավաստագրի՝ էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով
տրամադրումը:
3.

Ապահովման հավաստագիրը ձեւակերպվում է մաքսատուրքերը, հարկերը

վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը տրամադրած անձի կողմից
սահմանված

գումարի

չափով՝

մաքսատուրքերը,

հարկերը

վճարելու

պարտավորության կատարման տրամադրված ապահովման չափի սահմաններում:
Սույն

Օրենսգրքի

146–րդ

8–րդ

հոդվածի

կետով

նախատեսված՝

Միության

շրջանակներում միջազգային պայմանագրերով կարող են սահմանվել այն դեպքերն ու
պայմանները,
կատարման
(ապահովման

երբ

մաքսատուրքերը,

ընդհանուր

հարկերը

ապահովման

հավաստագրերը)

վճարելու

պարտավորության

դեպքում ապահովման

ձեւակերպվում

է

հավաստագիրը

(ձեւակերպվում են)

մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման տրամադրված
ապահովման չափը գերազանցող գումարի չափով:
4.

Տարանցման մեկ հայտարարագրով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ

մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման ապահովման
տրամադրումը հաստատվում է մեկ կամ մի քանի ապահովման հավաստագրերով:
Մաքսատուրքերը,

հարկերը

վճարելու

պարտավորության

կատարման

ընդհանուր ապահովման դեպքում մեկ ապահովման հավաստագրով կարող է
հաստատվել տարանցման մի քանի հայտարարագրերով փոխադրվող ապրանքների
նկատմամբ մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու պարտավորության կատարման
ապահովումը:

5.

Ապահովման հավաստագրի ձեւը, այդ հավաստագրի կառուցվածքն ու

ձեւաչափը էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով, ապահովման հավաստագիրը
լրացնելու եւ դրա մեջ փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու կարգը, դրա
գործողության ժամկետը որոշելու կարգը, ապահովման հավաստագիրն օգտագործելու
կարգը, այդ թվում՝ դա մաքսային մարմին ներկայացնելու, գրանցելու, գրանցումը
մերժելու, գրանցումը չեղյալ ճանաչելու, գործողությունը դադարեցնելու (մարելու)
կարգը, ինչպես նաեւ ապահովման հավաստագրի գրանցումը մերժելու, գրանցումը
չեղյալ ճանաչելու, գործողությունը դադարեցնելու (մարելու) հիմքերը սահմանվում են
Հանձնաժողովի կողմից:
6.

Ուղարկող մաքսային մարմնի համար մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու

պարտավորության

կատարման

ապահովումը

տրամադրելու

հաստատում են

համարվում.
էլեկտրոնային

փաստաթղթի

տեսքով

ձեւակերպված

ապահովման

հավաստագիրը, որը գրանցված է մաքսային մարմնի կողմից եւ ստացվել է ուղարկող
մաքսային մարմնի կողմից՝ մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի
օգտագործմամբ,
թղթային կրիչով փաստաթղթի տեսքով ձեւակերպված եւ մաքսային մարմնի
կողմից գրանցված ապահովման հավաստագիրն ու այդ ապահովման հավաստագրի
մասին եւ այդ ապահովման հավաստագրից վերցված տեղեկությունները, որոնք
ուղարկող մաքսային մարմինն ստացել է՝ մաքսային մարմինների տեղեկատվական
համակարգերի օգտագործմամբ:
Սույն Օրենսգրքի 146–րդ հոդվածի 8–րդ կետով նախատեսված՝ Միության
շրջանակներում միջազգային պայմանագրով կարող են սահմանվել մաքսատուրքերը,
հարկերը

վճարելու

պարտավորության

կատարման

ընդհանուր

ապահովման

տրամադրումը հաստատելու առանձնահատկությունները:
7.

Ուղարկող մաքսային մարմինը՝ որպես մաքսատուրքերը, հարկերը վճարելու

պարտավորության

կատարման

ապահովում

տրամադրելու

հաստատում,

չի

ընդունում այն ապահովման հավաստագիրը, որի մասին տեղեկությունները
ներկայացված են տարանցման հայտարարագրում՝ հետեւյալ դեպքերում՝

1)

տարանցման

հայտարարագիրը

ներկայացնելու

պահի

դրությամբ

ապահովման հավաստագրի գործողության ժամկետը լրացել է.
2)

էլեկտրոնային

փաստաթղթի

տեսքով

ձեւակերպված

ապահովման

հավաստագրում նշված տեղեկությունները կամ թղթային կրիչով փաստաթղթի տեսքով
ձեւակերպված ապահովման հավաստագրի մասին տեղեկությունները եւ (կամ) այդ
ապահովման հավաստագրից վերցված՝ մաքսային մարմինների տեղեկատվական
համակարգում

պարունակվող

տեղեկությունները

չեն

համապատասխանում

տարանցման հայտարարագրում նշված տեղեկություններին.
3)

թղթային

կրիչով

փաստաթղթի

տեսքով

ձեւակերպված

ապահովման

հավաստագրի կիրառման ընթացքում ուղարկող մաքսային մարմինը չի ստացել
ապահովման հավաստագրի մասին տեղեկությունները եւ (կամ) դրանից վերցված
տեղեկությունները՝ սույն հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան:
8.

Սույն

Օրենսգրքի

368–րդ

հոդվածին

համապատասխան՝

մաքսային

մարմինները փոխանակում են էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով ձեւակերպված
ապահովման հավաստագրերը, թղթային կրիչով փաստաթղթի տեսքով ձեւակերպված՝
գրանցված ապահովման հավաստագրերի մասին տեղեկությունները եւ դրանցից
վերցված տեղեկությունները, ինչպես նաեւ այն ապահովման հավաստագրերի
վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որոնց գործողությունը դադարել է (մարված
ապահովման հավաստագրերի մասին), ապահովման հավաստագրի չօգտագործման,
ապահովման հավաստագրի գրանցման վերացման, ապահովման հավաստագրի
գործողության դադարման (մարման) հնարավորության մասին:

Հոդված 148.

Ապրանքների բեռնաթափումը, փոխաբեռնումը (վերաբեռնումը)
եւ

ապրանքների

գործողությունները,

հետ

կատարվող

ինչպես

նաեւ

մյուս

բեռնային

փոխադրման

(տրանսպորտային փոխադրման) ժամանակ տրանսպորտային
միջոցների փոխարինումը՝ Միության մաքսային տարածքով
«մաքսային

տարանցում»

համապատասխան

մաքսային

ընթացակարգին

1.

Միության մաքսային տարածքով «մաքսային տարանցում» մաքսային

ընթացակարգին համապատասխան փոխադրվող ապրանքների բեռնաթափումը,
(վերաբեռնումը),

փոխաբեռնումը

այդ

թվում՝

տրանսպորտի

մի

տեսակի

տրանսպորտային միջոցից տրանսպորտի մեկ այլ տեսակի տրանսպորտային միջոցի
վրա, եւ դրանց հետ կատարվող մյուս բեռնային գործողությունները, ինչպես նաեւ
այդպիսի ապրանքները փոխադրող տրանսպորտային միջոցների փոխարինումն
իրականացվում են այն մաքսային մարմնի թույլտվությամբ, որի գործունեության
տարածքում իրականացվում են այդ գործողությունները՝ բացառությամբ սույն կետի
երկրորդ պարբերությունում նշված դեպքերի:
Եթե սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված գործողությունները
ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ կարող են կատարվել
առանց դրված մաքսային կնիքները եւ կապարակնիքները հեռացնելու, կամ եթե
ապրանքների վրա մաքսային կապարակնիքներ եւ կնիքներ չեն դրվել, ապա այդպիսի
գործողությունների իրականացումը թույլատրվում է էլեկտրոնային կամ գրավոր
եղանակով այն մաքսային մարմնին ծանուցելուց հետո, որի գործունեության
տարածքում իրականացվում են այդ գործողությունները:
Միության

մաքսային

տարածքով

«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգին համապատասխան փոխադրվող ապրանքների բեռնաթափման,
փոխաբեռնման (վերաբեռնման) եւ ապրանքների հետ կատարվող այլ բեռնային
գործողությունների,
տրանսպորտային

ինչպես

նաեւ

միջոցների

այդպիսի

փոխարինման

ապրանքները
համար

փոխադրող

մաքսային

մարմնի

թույլտվությունն ստանալու կամ այդ գործառնությունների իրականացման մասին
մաքսային մարմնին ծանուցելու հետ կապված մաքսային գործառնությունների
իրականացման կարգը սահմանվում է Հանձնաժողովի կողմից:
2.

Մաքսային մարմինն իրավունք ունի մերժելու Միության մաքսային

տարածքով «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան
փոխադրվող ապրանքների հետ բեռնային գործողությունների իրականացման
թույլտվության
փաստաթղթերում,

տրամադրումը,

եթե

սահմանափակումների

տրանսպորտային
պահպանումը

(փոխադրման)
հաստատող

փաստաթղթերում կամ պետական մարմինների կողմից տրված այլ փաստաթղթերում
առկա է այդպիսի գործողությունների իրականացման արգելք:
3.

Անձի դիմումով մաքսային մարմնի թույլտվությամբ Միության մաքսային

տարածքով «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան
փոխադրվող

ապրանքների

հետ

կապված

բեռնային

գործողությունների

իրականացումը՝ մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամերից դուրս իրականացվող
մաքսային հսկողության ներքո:

Հոդված 149.

«Մաքսային

տարանցում»

համապատասխան

մաքսային

ընթացակարգին

ապրանքների

փոխադրման

(տրանսպորտային փոխադրման) ժամանակ առաջացած վթարի,
անհաղթահարելի ուժի ազդեցության կամ այլ հանգամանքների
դեպքում ձեռնարկվող միջոցները
1.

Վթարի, անհաղթահարելի ուժի ազդեցության կամ այլ հանգամանքների

դեպքում, որոնք խոչընդոտում են սույն Օրենսգրքի 150–րդ հոդվածով նախատեսված
փոխադրողի պարտավորությունների կատարումը, փոխադրողը պարտավոր է
ձեռնարկել ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների պահպանվածությունն
ապահովելու բոլոր միջոցները, մոտակա մաքսային մարմնին անհապաղ տեղեկացնել
այդ հանգամանքների եւ ապրանքների գտնվելու վայրի մասին, ինչպես նաեւ
փոխադրել ապրանքները կամ ապահովել դրանց փոխադրումը (տրանսպորտային
փոխադրումը) (եթե իր տրանսպորտային միջոցը վնասվել է)՝ մոտակա մաքսային
մարմին կամ մաքսային մարմնի կողմից նշված այլ վայր: Այդպիսի հանգամանքների
մասին հաղորդում ստացած մաքսային մարմինը պարտավոր է ուղարկող մաքսային
մարմնին եւ նշանակման մաքսային մարմնին տեղեկացնել ապրանքների՝ «մաքսային
տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

փոխադրմանը

(տրանսպորտային

փոխադրմանը) խոչընդոտող՝ առաջացած հանգամանքների մասին:
Մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը «մաքսային տարանցում»
մաքսային

ընթացակարգին

համապատասխան

ապրանքների

փոխադրման

(տրանսպորտային փոխադրման) ժամանակ առաջացած վթարի, անհաղթահարելի
ուժի ազդեցության կամ այլ հանգամանքների դեպքում սահմանվում է Հանձնաժողովի
կողմից:
2.

Սույն հոդվածի 1–ին կետի պահանջների պահպանման հետ կապված՝

փոխադրողի կրած ծախսերը չեն փոխհատուցվում մաքսային մարմինների կողմից:

Հոդված 150.

Փոխադրողի պարտականությունները «մաքսային տարանցում»
մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների
փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ժամանակ

1.

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան

ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) ժամանակ փոխադրողը,
անկախ

այդ

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքների

հայտարարատուն լինելու հանգամանքից՝ բացառությամբ սույն հոդվածի 2–րդ կետում
նշված դեպքի, պարտավոր է`
1)

ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետում ապրանքներն

ու դրանց փաստաթղթերը հասցնել ապրանքների առաքման վայրը՝ հետեւելով
ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) սահմանված երթուղուն,
եթե այդպիսին սահմանված է.
2)

ապահովել ապրանքների, մաքսային կապարակնիքների եւ կնիքների, կամ

նույնականացման այլ միջոցների պահպանվածությունը, եթե այդպիսիք կիրառվել են.
3)

առանց մաքսային մարմինների թույլտվության՝ թույլ չտալ «մաքսային

տարանցում»
(տրանսպորտով

մաքսային

ընթացակարգին

փոխադրվող)

ապրանքների

համապատասխան
բեռնաթափումը,

փոխադրվող
փոխաբեռնումը

(վերաբեռնումը) եւ ապրանքների հետ այլ բեռնային գործողությունների կատարումը,
ինչպես նաեւ այդպիսի ապրանքները փոխադրող տրանսպորտային միջոցների
փոխարինումը՝ բացառությամբ սույն Օրենսգրքի 148–րդ հոդվածի 1–ին կետի երկրորդ
պարբերությամբ նախատեսված դեպքի:

2.

Ապրանքների փոխադրումը (տրանսպորտային փոխադրումը) տրանսպորտի

երկու եւ ավելի տեսակի օգտագործմամբ իրականացնելու դեպքում սույն հոդվածի 1–ին
կետում նշված պարտականությունները վերապահվում են «մաքսային տարանցում»
մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների հայտարարատուին:
3.

«Մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված,

երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքներն ուղարկող մաքսային
մարմնի կողմից սահմանված՝ ապրանքների առաքման վայր չհասցնելու դեպքում
անդամ պետությունների՝ նշված ապրանքները փոխադրման համար ընդունած
յուրաքանչյուր

երկաթուղային

փոխադրող պարտավոր է մաքսային

մարմնի

պահանջով տեղեկատվություն տրամադրել տեղ չհասցված այդ ապրանքների մասին:
Համապատասխան պահանջն ու տեղեկատվությունը կարող են փոխանցվել ինչպես
գրավոր,

այնպես

էլ

տեղեկատվական

համակարգերի

եւ

տեղեկատվական

մաքսային

ընթացակարգի

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:

Հոդված 151.

«Մաքսային

տարանցում»

գործողության ավարտը եւ դադարումը
1.

«Մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգի

գործողությունն

ավարտվում է ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից սահմանված՝ ապրանքների
առաքման վայր ապրանքները հասցնելուց հետո:
2.

Ապրանքների առաքման վայրում մինչեւ «մաքսային տարանցում» մաքսային

ընթացակարգի գործողության ավարտը ապրանքները տեղավորվում են մաքսային
հսկողության գոտում, այդ թվում՝ առանց դրանք առաքող տրանսպորտային միջոցից
դատարկելու:
Ապրանքները տեղավորում են մաքսային հսկողության գոտում օրվա ցանկացած
պահի:
3.

«Մաքսային

ավարտելու

համար

տարանցում»

մաքսային

փոխադրողը

կամ

ընթացակարգի

անդամ

գործողությունն

պետությունների՝

մաքսային

կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ նախատեսված լինելու դեպքում՝

«մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների
հայտարարատուն պարտավոր է նշանակման մաքսային մարմին ներկայացնել
տարանցման հայտարարագիրը, ինչպես նաեւ իր մոտ առկա այլ փաստաթղթեր`
ավտոմոբիլային

տրանսպորտով

փոխադրվող

ապրանքների

դեպքում՝

ապրանքների առաքման վայր դրանց ժամանման պահից 3 ժամվա ընթացքում, իսկ եթե
ապրանքները ժամանում են մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամերից դուրս,
ապա՝ այդ մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամն սկսելու պահից 3 ժամվա
ընթացքում.
ջրային, օդային կամ երկաթուղային տրանսպորտի օգտագործմամբ փոխադրվող
ապրանքների դեպքում՝ միջազգային փոխադրում իրականացնելիս նավահանգստի,
օդանավակայանի կամ երկաթուղային կայարանի տեխնոլոգիական գործընթացով
(ժամանակացույցով)

սահմանված

ժամանակի

կամ

անդամ

պետությունների՝

մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված այլ ժամկետի
ընթացքում:
Սույն կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված գործողությունները
փոխադրողի անունից կարող են կատարվել այդ փոխադրողի հանձնարարությամբ
գործող անձանց կողմից, եթե դա թույլատրվում է՝ անդամ պետությունների՝ մաքսային
կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությանը համապատասխան:
Մաքսային մարմնի պահանջով փոխադրողը պարտավոր է ներկայացնել
ապրանքները:
4.
ժամվա

Սույն հոդվածի 3–րդ կետում նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու պահից 1
ընթացքում

ներկայացնելու

նշանակման

փաստը՝

անդամ

մաքսային

մարմինը

պետությունների՝

գրանցում

մաքսային

է

դրանք

կարգավորման

վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանվող կարգով:
5.

Նշանակման մաքսային մարմինն ավարտում է «մաքսային տարանցում»

մաքսային ընթացակարգի գործողությունը հնարավորինս կարճ ժամկետներում, բայց
սույն հոդվածի 3–րդ կետում նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու փաստը գրանցելու
պահից մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամերի 4 ժամից ոչ ուշ, իսկ եթե այդ
փաստաթղթերը ներկայացնելու փաստը գրանցվել է ավելի շուտ, քան մաքսային

մարմնի աշխատանքային ժամերի ավարտին նախորդող 4 ժամը, ապա՝ այդ մաքսային
մարմնի աշխատանքային ժամերն սկսելու պահից 4 ժամվա ընթացքում:
Եթե մաքսային մարմինը կայացնում է մաքսային զննում անցկացնելու մասին
որոշում, ապա «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգն ավարտելու
ժամկետը նշանակման մաքսային մարմնի ղեկավարի (պետի), վերջինիս կողմից
լիազորված՝ նշանակման մաքսային մարմնի ղեկավարի տեղակալի (պետի տեղակալի)
կամ նրանց փոխարինող անձանց գրավոր թույլտվությամբ կարող է երկարաձգվել
մաքսային զննում անցկացնելու համար անհրաժեշտ ժամանակով, բայց ոչ ավելի, քան
սույն հոդվածի 3–րդ կետում նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու փաստի գրանցման
օրվան հաջորդող օրվանից 10 աշխատանքային օրով, եթե անդամ պետությունների
օրենսդրությամբ սահմանված չէ ավելի պակաս ժամկետ՝ կախված տրանսպորտի այն
տեսակից, որով իրականացվում է ապրանքների փոխադրումը (տրանսպորտային
փոխադրումը):
6.

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ավարտը

ձեւակերպվում է մաքսային մարմնի տեղեկատվական համակարգի օգտագործմամբ՝
էլեկտրոնային փաստաթուղթ կազմելու միջոցով կամ տարանցման հայտարարագրի
կամ որպես տարանցման հայտարարագիր օգտագործվող այլ փաստաթղթերի վրա
համապատասխան նշումներ կատարելու միջոցով:
«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու
հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը, այդ թվում՝
կախված տրանսպորտի այն տեսակից, որով իրականացվում է ապրանքների
փոխադրումը (տրանսպորտային փոխադրումը), սահմանվում է Հանձնաժողովի
կողմից:
7.

Անդամ

պետությունների՝

մաքսային

կարգավորման

վերաբերյալ

օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել այն դեպքերը, երբ «մաքսային տարանցում»
մաքսային

ընթացակարգի

գործողությունն

ավարտվում

է

ապրանքները

ժամանակավոր պահպանման հանձնելով, մաքսային հայտարարագիրը գրանցելով,
ապրանքները բաց թողնելով, Միության մաքսային տարածքից ապրանքների

մեկնմամբ, ինչպես նաեւ սույն Օրենսգրքի 51–րդ գլխին համապատասխան՝ մաքսային
մարմինների կողմից ապրանքներն արգելանքի վերցնելով (արգելապահելով):
«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու
հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը, այդ թվում՝
կախված տրանսպորտի այն տեսակից, որով իրականացվում է ապրանքների
փոխադրումը (տրանսպորտային փոխադրումը), այդ դեպքերում սահմանվում է անդամ
պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ:
8.

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգն ավարտվում է՝ սույն

հոդվածով սահմանված կարգով, սույն Օրենսգրքի 145–րդ հոդվածի 3–րդ կետով
նախատեսված դեպքում, ինչպես նաեւ՝ այն դեպքում, երբ ապրանքները հասցվել են
նշանակման մաքսային մարմնից տարբեր մաքսային մարմին:
9.

Եթե ապրանքները լրիվ կամ մասնակիորեն չեն հասցվել ապրանքների

առաքման վայրը, եւ մաքսային ընթացակարգի գործողությունը չի ավարտվել սույն
հոդվածի 8–րդ կետով նախատեսված դեպքերում, ապա «մաքսային տարանցում»
մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարում է:
«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի գործողության դադարման
հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը, ժամկետները,
որոնց ընթացքում «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը ենթակա է
դադարման, ինչպես նաեւ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի
գործողության դադարման ձեւակերպման կարգը սահմանվում են Հանձնաժողովի
կողմից:
10. Երկրորդ եւ (կամ) երրորդ տիպի վկայականներ ունեցող լիազորված
տնտեսական օպերատորի՝ մաքսային հսկողության գոտի հանդիսացող կառույցներ,
շինություններ

(շինությունների

մասեր)

եւ (կամ)

բաց

հրապարակներ

(բաց

հրապարակների մասեր) ապրանքները հասցնելու դեպքում «մաքսային տարանցում»
մաքսային ընթացակարգն ավարտվում է՝ հաշվի առնելով սույն Օրենսգրքի 440–րդ
հոդվածը:

Հոդված 152.

Ապրանքների

առաքման

վայր

դրանք

հասցնելուց

հետո

իրականացվող մաքսային գործառնությունները
1.

Եթե անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ

օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ, ապա սույն Օրենսգրքի 151–րդ հոդվածի 3–
րդ կետում նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու փաստը նշանակման մաքսային
մարմնի կողմից գրանցվելուցհետո սույն Օրենսգրքի 83–րդ հոդվածի 1-ին կետի 1–3–րդ
ենթակետերում նշված անձինք պարտավոր են իրականացնել ապրանքները
ժամանակավոր պահպանման հանձնելու կամ դրանց մաքսային հայտարարագրման
հետ կապված մաքսային գործառնությունները`
ավտոմոբիլային

տրանսպորտով

փոխադրվող

ապրանքների

դեպքում՝

փաստաթղթերը ներկայացնելու փաստը նշանակման մաքսային մարմնի կողմից
գրանցելուց հետո մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամերի 8 ժամից ոչ ուշ.
նավերի, օդանավերի կամ երկաթուղային տրանսպորտի օգտագործմամբ
փոխադրվող ապրանքների դեպքում՝ միջազգային փոխադրում իրականացնելիս
նավահանգստի, օդանավակայանի կամ երկաթուղային կայարանի տեխնոլոգիական
գործընթացով

(ժամանակացույցով)

պետությունների՝

մաքսային

սահմանված

կարգավորման

ժամանակի
վերաբերյալ

կամ

անդամ

օրենսդրությամբ

սահմանված այլ ժամկետի ընթացքում:
Նավերի օգտագործմամբ փոխադրվող ապրանքների դեպքում ապրանքները
ժամանակավոր

պահպանման

հանձնելու

հետ

կապված

մաքսային

գործառնությունները պարտավոր են իրականացնել սույն Օրենսգրքի 83–րդ հոդվածի
1–ին կետի 1–ին ենթակետի վեցերորդ պարբերությունում եւ 4–րդ ենթակետում նշված
անձինք:
2.

Սույն Օրենսգրքի 83–րդ հոդվածի 1–ին կետի 1–3–րդ ենթակետերում նշված

անձանց կողմից սույն հոդվածի 1–ին կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված
մաքսային գործառնությունները չիրականացնելու դեպքում փոխադրողը պարտավոր է
իրականացնել ապրանքները ժամանակավոր պահպանման հանձնելու հետ կապված
մաքսային գործառնությունները սույն Օրենսգրքի 16–րդ գլխին համապատասխան՝

փաստաթղթերը ներկայացնելու փաստը նշանակման մաքսային մարմնի կողմից
գրանցվելու օրվան հաջորդող 1 աշխատանքային օրվանից ոչ ուշ:
Անդամ

պետությունների՝

մաքսային

կարգավորման

վերաբերյալ

օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել ապրանքները ժամանակավոր պահպանման
հանձնելու կամ դրանց մաքսային հայտարարագրման հետ կապված մաքսային
գործառնությունները

սույն

Օրենսգրքի

83–րդ

հոդվածի

1–ին

կետի

1–3–րդ

ենթակետերում նշված անձանց կողմից չիրականացնելու մասին փոխադրողին
ծանուցելու ժամկետները եւ (կամ) կարգը:
3.

Սույն հոդվածի 1–ին եւ 2–րդ կետերի դրույթները չեն կիրառվում այն

ապրանքների

առնչությամբ,

որոնց

նկատմամբ

նախնական

մաքսային

հայտարարագրում է կիրառվել:
4.

Ապրանքների մաքսային հայտարարագրման հետ կապված մաքսային

գործառնությունները սույն հոդվածի 1–ին կետին համապատասխան իրականացնելիս
սույն Օրենսգրքի 83–րդ հոդվածի 1–ին կետի 1–3–րդ ենթակետերում նշված անձինք
պարտավոր են իրականացնել ապրանքները ժամանակավոր պահպանման հանձնելու
հետ կապված մաքսային գործառնությունները սույն Օրենսգրքի 16–րդ գլխին
համապատասխան՝ ստորեւ ներկայացվածներն ստանալու պահից 3 ժամվա
ընթացքում`
1)

մաքսային

հայտարարագրի

հետկանչի

մասին

մաքսային

մարմնի

թույլտվություն՝ սույն Օրենսգրքի 113–րդ հոդվածին համապատասխան.
2)

ապրանքների բացթողման ժամկետի կասեցման մասին մաքսային մարմնի

որոշում՝ սույն Օրենսգրքի 124–րդ հոդվածին համապատասխան.
3)

ապրանքների բացթողման մերժում՝ սույն Օրենսգրքի 125–րդ հոդվածին

համապատասխան:
5.

Ապրանքները, որոնց նկատմամբ սույն հոդվածի 1–ին եւ 4–րդ կետերում նշված

ժամկետներում

չեն

իրականացվել

սույն

հոդվածով

սահմանված

մաքսային

գործառնությունները, մաքսային մարմինների կողմից արգելանքի են վերցվում
(արգելապահվում են)՝ սույն Օրենսգրքի 51–րդ գլխին համապատասխան:

6.

Սույն հոդվածի դրույթները չեն կիրառվում՝

1)

Միության մաքսային տարածք ժամանած Միության ապրանքների եւ սույն

Օրենսգրքի 302–րդ հոդվածի 4–րդ կետում նշված օտարերկրյա ապրանքների
նկատմամբ, որոնք Միության անդամ չհանդիսացող պետության տարածքով
փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) նպատակով ձեւակերպված են
«մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով.
2)

միջազգային փոստային առաքանիների նկատմամբ.

3)

Միության մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների նկատմամբ՝

մեկնման վայրում «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի գործողության
ավարտի դեպքում.
4)
մասում)

լիազորված տնտեսական օպերատորի կառույցում, շինությունում (շինության
եւ (կամ)

բաց

հրապարակում

(բաց

հրապարակի

մասում)

գտնվող

ապրանքների նկատմամբ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի
գործողության ավարտի դեպքում:

Հոդված 153.

Միության
մաքսային

մաքսային

տարածքով

ընթացակարգով

«մաքսային

տարանցում»

(ձեւակերպված)

ձեւակերպվող

օտարերկրյա ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային
փոխադրման)

դեպքում՝

մաքսատուրքերը,
փոխհատուցման

դրանց

հարկերը,
տուրքերը

նկատմամբ

հատուկ,
վճարելու

ներմուծման

հակագնագցման,
պարտավորության

առաջացումն ու դադարումը, դրանց վճարման ժամկետը եւ
հաշվարկումը
1.

«Մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպվող

օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը,
հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորությունն
առաջանում է՝

1)

հայտարարատուի

համար՝

մաքսային

մարմնի

կողմից

տարանցման

հայտարարագրի գրանցման պահից.
2) անդամ պետության երկաթուղային փոխադրողի համար, որը «մաքսային
տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքներն ընդունել է
անդամ

պետություններից

տրանսպորտով

մեկի

փոխադրման

տարածքի

համար՝

սահմաններում

երկաթուղային

երկաթուղային

տրանսպորտի

ոլորտի

միջազգային պայմանագրերով եւ Անկախ պետությունների համագործակցության
մասնակից պետությունների Երկաթուղային տրանսպորտի հարցերով խորհրդի
ակտերով սահմանված կարգով, եթե ապրանքների փոխանցումն իրականացվում է
անդամ պետությունների երկաթուղային փոխադրողների միջեւ կամ անդամ
պետությունների՝ տրանսպորտի ոլորտի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, եթե
ապրանքների փոխանցումն իրականացվում է մեկ անդամ պետության երկաթուղային
փոխադրողների միջեւ՝ ապրանքները սահմանված կարգով փոխադրման ընդունելու
պահից:
2.

Հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքերը

վճարելու

պարտավորություն չի առաջանում անձնական օգտագործման ապրանքները եւ
միջազգային

փոստային

առաքանիները

«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպելու դեպքում:
3.

«Մաքսային

(ձեւակերպված)

տարանցում»

օտարերկրյա

մաքսային

ընթացակարգով

ապրանքների

նկատմամբ

ձեւակերպվող
ներմուծման

մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը
վճարելու պարտավորությունը դադարում է հետեւյալ հանգամանքների ի հայտ գալու
դեպքում`
1)

սույն հոդվածի 1–ին կետի 2–րդ ենթակետում նշված անդամ պետության

հայտարարատուի, երկաթուղային փոխադրողի համար, որն իրականացնում է
ապրանքների փոխադրումը (տրանսպորտային փոխադրումը)՝ ուղարկող մաքսային
մարմնի կողմից սահմանված՝ ապրանքների առաքման վայր՝
սույն Օրենսգրքի 151–րդ հոդվածին համապատասխան «մաքսային տարանցում»
մաքսային ընթացակարգի գործողության ավարտը՝ բացառությամբ սույն ենթակետի
երրորդ պարբերությունում նշված դեպքի.

լիազորված տնտեսական օպերատորի կողմից ապրանքների ընդունումը՝ սույն
Օրենսգրքի 440–րդ հոդվածին համապատասխան.
«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքները սույն Օրենսգրքի 129–րդ հոդվածի 2–րդ կետին համապատասխան՝
ժամանակավոր պահպանման հանձնելը.
«մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքները սույն Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան
մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպելը.
ներմուծման

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորության կատարում եւ (կամ) սույն
հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան հաշվարկված եւ վճարման ենթակա չափերով
դրանց գանձում.
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

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգին

համապատասխան

ապրանքների բացթողման մերժումը՝ տարանցման հայտարարագրի գրանցման
ժամանակ

առաջացած՝

հակագնագցման,

ներմուծման

փոխհատուցման

մաքսատուրքերը,

տուրքերը

վճարելու

հարկերը,

հատուկ,

պարտավորության

առանչությամբ.
սույն Օրենսգրքի 113-րդ հոդվածին համապատասխան տարանցիկ փոխադրման
հայտարարագիրը հետ կանչելը եւ (կամ) սույն Օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 4-րդ կետին
համապատասխան

ապրանքների

բացթողումը

չեղյալ

ճանաչելը՝

տարանցիկ

փոխադրման 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 Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան
ապրանքներն արգելանքի վերցնելը (արգելապահելը).
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.
2)

անդամ պետության երկաթուղային փոխադրողի համար, որը «մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված,

երկաթուղային

տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքներն այլ անդամ պետության երկաթուղային
փոխադրողին է փոխանցել՝ երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտի միջազգային
պայմանագրերով եւ Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից
պետությունների Երկաթուղային տրանսպորտի հարցերով խորհրդի ակտերով
սահմանված

կարգով

կամ

անդամ

պետությունների՝

տրանսպորտի

ոլորտի

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իր անդամ պետության երկաթուղային
փոխադրողին՝ սահմանված կարգով ապրանքների փոխանցումը:
4.

Ներմուծման

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորությունը ենթակա է կատարման, եթե
ապրանքները մաքսային մարմնի կողմից սահմանված մաքսային տարանցման
ժամկետում չեն հասցվել դրանք առաքման վայր, եւ մաքսային ընթացակարգի
գործողությունը չի ավարտվել սույն Օրենսգրքի 151–րդ հոդվածի 8–րդ կետով
նախատեսված դեպքերում :

Ներմուծման

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը վճարելու ժամկետ է համարվում ապրանքները «մաքսային
տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու օրը:
5.

Սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում

ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման
տուրքերը ենթակա են վճարման այնպես, ինչպես եթե «մաքսային տարանցում»
մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները ձեւակերպվեին «ներքին
սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով՝ առանց սակագնային
առանձնաշնորհումների եւ ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման
արտոնությունների կիրառման, իսկ անձնական օգտագործման ապրանքների
դեպքում՝ այնպես, ինչպես եթե անձնական օգտագործման ապրանքները բաց թողնվեին
ազատ շրջանառության մեջ:
Ներմուծման

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են՝ ելնելով տարանցման հայտարարագիրը
մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու օրվա դրությամբ գործող ներմուծման
մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի
դրույքաչափերից:
Այն դեպքում, երբ մաքսային մարմինն իր տրամադրության տակ չունի
ապրանքների (դրանց բնույթի, անվանման, քանակի, ծագման եւ (կամ) մաքսային
արժեքի)

մասին

ճշգրիտ

տեղեկություններ,

վճարման

ենթակա

ներմուծման

մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի
հաշվարկման

համար

բազան

որոշվում

է

մաքսային

մարմնի

մոտ

առկա

տեղեկությունների հիման վրա, ապրանքների դասակարգումն իրականացվում է՝
հաշվի առնելով սույն Օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ կետը:
Այն դեպքում, երբ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային
անվանացանկին համապատասխան ապրանքների ծածկագրերը սահմանված են
խմբավորման մակարդակով 10 նիշից պակաս քանակով՝
ներմուծման
խմբավորման

մեջ

մաքսատուրքերի
մտնող

հաշվարկման

ապրանքներին

մաքսատուրքերի դրույքաչափերից ամենամեծը.

համար

կիրառվում

համապատասխանող

է

այդ

ներմուծման

հարկերի հաշվարկման համար կիրառվում են ավելացված արժեքի հարկի
դրույքաչափերից ամենամեծը եւ այն խմբավորման մեջ մտնող ապրանքներին
համապատասխանող ակցիզների (ակցիզային հարկի կամ ակցիզային վճարի)
դրույքաչափերից

ամենամեծը,

որի

նկատմամբ

սահմանվել

է

ներմուծման

մաքսատուրքերի դրույքաչափերից ամենամեծը.
հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկման համար
կիրառվում է այդ խմբավորման մեջ մտնող ապրանքներին համապատասխանող
հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի դրույքաչափերից ամենամեծը՝
հաշվի առնելով սույն կետի ութերորդ պարբերությունը:
Հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են՝ ելնելով
ապրանքների՝ սույն Օրենսգրքի 4-րդ գլխին համապատասխան հաստատված
ծագումից

եւ (կամ)

տեղեկություններից:

նշված
Եթե

տուրքերը

սահմանելու

ապրանքների

ծագումը

համար
եւ (կամ)

անհրաժեշտ
նշված

այլ

տուրքերը

սահմանելու համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ հաստատված չեն, ապա
հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են՝ հիմք
ընդունելով հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի դրույքաչափերից
ամենամեծը,

որոնք

սահմանվել

են

Արտաքին

տնտեսական

գործունեության

ապրանքային անվանացանկի նույն ծածկագրին դասվող ապրանքների համար, եթե
ապրանքի դասակարգումն իրականացվել է 10 նիշի մակարդակով, կամ խմբավորման
մեջ մտնող ապրանքների համար, եթե ապրանքների ծածկագրերը Արտաքին
տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան,
սահմանվել են 10-ից պակաս նիշերի քանակով խմբավորման մակարդակով:
Ապրանքների մասին ճշգրիտ տեղեկությունները հետագայում պարզվելու
դեպքում

ներմուծման

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են՝ ելնելով այդ ճշգրիտ տեղեկություններից,
կատարվում է ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման,
փոխհատուցման տուրքերի՝ ավել վճարված եւ (կամ) ավել բռնագանձված գումարների
վերադարձ (հաշվանցում) կամ չվճարված գումարների բռնագանձում՝ սույն Օրենսգրքի
10-րդ եւ 11-րդ գլուխներին ու 76-րդ եւ 77-րդ հոդվածներին համապատասխան:

Միջազգային

փոստային

առաքանիների

նկատմամբ

ներմուծման

մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման՝ սույն Օրենսգրքի 287–րդ հոդվածի
7–րդ կետով սահմանված չափով:
6.

«Մաքսային

տարանցում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքները սույն Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 2–րդ կետին համապատասխան
ժամանակավոր պահպանման հանձնելու, կամ սույն Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 3-րդ
կետին

համապատասխան

այդ

ապրանքները

մաքսային

ընթացակարգերով

ձեւակերպելու, կամ սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան մաքսային
մարմինների կողմից դրանք արգելանքի վերցնելու (արգելապահելու) դեպքում
մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը
վճարելու պարտավորության կատարումից եւ (կամ) դրանց (լրիվ կամ մասնակի)
բռնագանձումից հետո 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:
7.

Եթե ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորությունը կատարելու ապահովումը
սույն Օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան՝ տրամադրում է այն
անձը, որը «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված
ապրանքների հայտարարատուն չէ, ապա այդ այլ անձը հայտարարատուի հետ միասին
կրում է մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման
տուրքերը վճարելու համապարտ պարտավորություն:
8.

Եթե «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված

օտարերկրյա ապրանքներ փոխադրող միջազգային փոխադրում իրականացնող
տրանսպորտային միջոցները սույն Օրենսգրքի 343–րդ հոդվածի 2–րդ կետին
համապատասխան

ուղեկցվում

համապատասխան

սահմանված

կազմակերպությունը

են

անդամ

պետության

կազմակերպության

հայտարարատուի

հետ

միասին

օրենսդրությանը

կողմից,
կրում

ապա
է

այդ

ներմուծման

մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը
վճարելու համապարտ պարտավորություն:

9.

Եթե ապրանքների երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրման դեպքում

«մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների
հայտարարատու չի հանդիսացել անդամ պետության այն երկաթուղային փոխադրողը,
որը «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքներն
ընդունել է փոխադրման համար՝ երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտի միջազգային
պայմանագրերով եւ Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից
պետությունների Երկաթուղային տրանսպորտի հարցերով խորհրդի ակտերով կամ
անդամ պետությունների՝ տրանսպորտի ոլորտի օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով, ապա այդ երկաթուղային փոխադրողը հայտարարատուի հետ միասին կրում
է ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման
տուրքերը վճարելու համապարտ պարտավորություն:

Հոդված 154.

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը խախտելու
դեպքում անձանց պատասխանատվությունը

1.

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված բոլոր

ապրանքները եւ դրանց առնչվող փաստաթղթերը ապրանքների առաքման վայր
չհասցնելու

դեպքում

սույն

Օրենսգրքի

150–րդ

հոդվածում

նշված

անձինք

պատասխանատվություն են կրում այն անդամ պետության օրենսդրությանը
համապատասխան, որի մաքսային մարմինը, «մաքսային տարանցում» մաքսային
ընթացակարգին համապատասխան, իրականացրել է ապրանքների բացթողումը:
Ապրանքների՝

«մաքսային

համապատասխան

փոխադրման

տարանցում»

մաքսային

(տրանսպորտային

ընթացակարգին

փոխադրման)

ժամանակ

պարտականությունները չկատարելու այլ դեպքերում, այդ թվում՝ «մաքսային
տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների մի մասը տեղ
չհասցնելու

դեպքում

սույն

Օրենսգրքի

150–րդ

հոդվածում

նշված

անձինք

պատասխանատվություն են կրում այն անդամ պետության օրենսդրությանը
համապատասխան, որի տարածքում հայտնաբերվել է խախտումը:
2.

Ապրանքները

համապատասխան

«մաքսային

երկաթուղային

տարանցում»
տրանսպորտով

մաքսային

ընթացակարգին

փոխադրելիս

փոխադրողի

պարտականությունները չկատարելու համար պատասխանատվությունը կրում է այն

երկաթուղային փոխադրողը, որն ապրանքներն ընդունել է անդամ պետություններից
մեկի տարածքով փոխադրման համար՝ երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտի
միջազգային պայմանագրերով եւ Անկախ պետությունների համագործակցության
մասնակից պետությունների Երկաթուղային տրանսպորտի հարցերով խորհրդի
ակտերով կամ անդամ պետությունների՝ տրանսպորտի ոլորտի օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով, եթե ապրանքների փոխանցումն իրականացվում է մեկ անդամ
պետության երկաթուղային փոխադրողների միջեւ:
Ապրանքները

«մաքսային

համապատասխան

տարանցում»

երկաթուղային

մաքսային

տրանսպորտով

ընթացակարգին
փոխադրելիս

իր

պարտականությունները չկատարելու համար սույն կետի առաջին պարբերությունում
նշված երկաթուղային փոխադրողը պատասխանատվություն է կրում այն անդամ
պետության օրենսդրությանը համապատասխան, որի տարածքով փոխադրման
համար ապրանքներն ընդունվել են:

