Գլուխ 32
«Վերաարտահանում»
մաքսային ընթացակարգը

Հոդված 238.

«Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգի
բովանդակությունն ու կիրառումը

1.

«Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգ՝ օտարերկրյա ապրանքների

եւ Միության ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ, որին
համապատասխան՝ օտարերկրյա ապրանքները Միության մաքսային տարածքից
արտահանվում են առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ,
հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի եւ (կամ) այդպիսի տուրքերի եւ
հարկերի գումարների վերադարձով (հաշվանցմամբ)՝ սույն Օրենսգրքի 242-րդ
հոդվածին համապատասխան, իսկ Միության ապրանքները՝ առանց արտահանման
մաքսատուրքերի

վճարման՝

ապրանքներն

այդ

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերման պայմանների պահպանման դեպքում:
2.

«Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է՝

1) Միության մաքսային տարածք ներմուծված եւ Միության մաքսային
տարածքում գտնվող օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ, այդ թվում՝ մաքսային
ընթացակարգերով ձեւակերպված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ.
2) Միության

մաքսային

տարածքում

վերամշակման

գործողությունների

արդյունքում ստացված (գոյացած) ապրանքների (վերամշակման արդյունքների,
թափոնների, բացառությամբ սույն Օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 3-րդ կետում նշված
եւ (կամ)

մնացորդների)

նկատմամբ՝

«մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային ընթացակարգի գործողությունը՝ սույն Օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի 1-ին
կետին համապատասխան ավարտելու համար.
3) թափոնների նկատմամբ՝ բացառությամբ սույն Օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի 3րդ կետում նշված թափոնների, եւ (կամ) ներքին սպառման համար վերամշակման

գործողությունների արդյունքում գոյացած մնացորդների նկատմամբ՝ «ներքին
սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը՝ սույն
Օրենսգրքի 197-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան
ավարտելու համար.
4) «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված,
օտարերկրյա ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների նկատմամբ՝
«ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը՝ սույն Օրենսգրքի
207-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան ավարտելու համար.
5) «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված, օտարերկրյա
ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների նկատմամբ՝ «ազատ
պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը՝ սույն Օրենսգրքի 215-րդ
հոդվածի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան ավարտելու համար.
6) Միության ապրանքների նկատմամբ, որոնց նկատմամբ կիրառվել է «ներքին
սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգը, եթե ապրանքներն
արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից այն գործարքի պայմանները
չկատարելու պատճառով, որի հիման վրա ապրանքները տեղափոխվում էին
Միության մաքսային սահմանով, այդ թվում՝ քանակի, որակի, նկարագրության կամ
փաթեթվածքի՝ սույն Օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված
պայմանների պահպանման դեպքում:
7) «ներքին
ձեւակերպված

սպառման

այն

համար

ապրանքների

բացթողում»

նկատմամբ,

մաքսային

որոնց

ընթացակարգով

նկատմամբ

Միության

շրջանակներում միջազգային պայմանագրերին կամ Միությանն անդամակցելու
վերաբերյալ

երրորդ

կողմի

հետ

անդամ

պետությունների

միջազգային

պայմանագրերին համապատասխան կիրառվել են ներմուծման մաքսատուրքերի
ավելի ցածր դրույքաչափեր, քան Եվրասիական տնտեսական միության միասնական
մաքսային սակագնով սահմանված դրույքաչափերը, եթե նշված ապրանքներն
արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից այն գործարքի պայմանները
չկատարելու պատճառով, որի հիման վրա ապրանքները տեղափոխվում էին
Միության մաքսային սահմանով, այդ թվում՝ քանակի, որակի, նկարագրության կամ

փաթեթվածքի

մասով,

սույն

Օրենսգրքի

239-րդ

հոդվածի

1-ին կետով սահմանված պայմանների պահպանման դեպքում:
3.

Միության՝

սույն

հոդվածի

2-րդ

կետի

6-րդ

ենթակետում

նշված,

«վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված եւ Միության
մաքսային տարածքից փաստացի արտահանված ապրանքները կորցնում են
Միության ապրանքների կարգավիճակը:
4.

«Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգի կիրառումը թույլատրվում է

Միության մաքսային տարածքից արտահանված՝
1) սույն Օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված,
«մաքսային

տարածքից

ձեւակերպված

դուրս

ապրանքների

վերամշակում»
նկատմամբ՝

մաքսային

«մաքսային

ընթացակարգով

տարածքից

դուրս

վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը՝ սույն Օրենսգրքի 184-րդ
հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետին համապատասխան ավարտելու համար.
2) Հանձնաժողովի

կողմից

սահմանվող

դեպքերում

հատուկ

մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների նկատմամբ.
3) միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների
նկատմամբ՝ սույն Օրենսգրքի 276-րդ հոդվածի 5-րդ կետին եւ 454-րդ հոդվածի 17-րդ
կետին համապատասխան.
4) սույն Օրենսգրքի 303-րդ հոդվածի 3-րդ կետի չորրորդ պարբերությունում
նշված օտարերկրյա ապրանքների դեպքում:
5.

Սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված ապրանքները «վերաարտահանում»

մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվում են Միության մաքսային տարածք առանց
դրանց ներմուծման:

Հոդված 239.

Ապրանքները «վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպելու պայմանները

1.

Սույն Օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 6-րդ եւ 7-րդ ենթակետերում

նշված ապրանքները «վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու
պայմաններն են՝
1) ապրանքների՝

«վերաարտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպումը՝ «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպման օրվան հաջորդող օրվանից 1 տարվա ընթացքում.
մաքսային մարմնին տվյալները ներկայացնելը Միության մաքսային տարածք
ապրանքների

ներմուծման

հանգամանքների,

այն

գործարքի

պայմանները

չկատարելու վերաբերյալ, որի հիման վրա ապրանքները տեղափոխվել են Միության
մաքսային սահմանով, այդ ապրանքները «ներքին սպառման համար բացթողում»
մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու, «ներքին սպառման համար բացթողում»
մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպումից հետո այդ ապրանքների օգտագործման
վերաբերյալ, որոնք հաստատվում են մաքսային եւ (կամ) այլ փաստաթղթերի կամ
այդպիսի փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնելով.
Միության մաքսային տարածքում ապրանքների չօգտագործումը եւ դրանց
վերանորոգումը չանցկացնելը՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքների
օգտագործումն անհրաժեշտ է եղել թերությունների կամ այլ հանգամանքների
հայտնաբերման համար, որոնք հանգեցրել են Միության մաքսային տարածքից
ապրանքների արտահանմանը.
մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը.
արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը՝ սույն Օրենսգրքի 7-րդ
հոդվածին համապատասխան:
Այն գործարքի պայմանների չկատարման հաստատման նպատակով, որի հիման
վրա ապրանքները տեղափոխվում էին Միության մաքսային սահմանով, մաքսային
մարմին կարող են ներկայացվել փաստաթղթեր, որոնք տրվում են լիազորված
կազմակերպությունների
համապատասխան:

կողմից՝

անդամ

պետությունների

օրենսդրությանը

2.

Սույն Օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-5-րդ ենթակետերում նշված

ապրանքները

«վերաարտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպելու

պայմաններն են՝
արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը՝ սույն Օրենսգրքի 7-րդ
հոդվածին համապատասխան.
մաքսային մարմին տվյալները ներկայացնելը Միության մաքսային տարածք
ապրանքների

ներմուծման,

Միության

մաքսային

տարածքից

արտահանման

վերաբերյալ, որոնք հաստատվում են մաքսային եւ (կամ) այլ փաստաթղթերի կամ
այդպիսի փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնելով:

Հոդված 240.

«Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով
ձեւակերպված ապրանքների հետ կապված գործողությունները

1.

Միության

փոխադրման)

մաքսային

համար

տարածքով

փոխադրման

«վերաարտահանում»

մաքսային

(տրանսպորտային
ընթացակարգով

ձեւակերպված ապրանքները ձեւակերպվում են «մաքսային տարանցում» մաքսային
ընթացակարգով՝ բացառությամբ՝
սույն Օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետում նշված
ապրանքների նկատմամբ.
այն ապրանքների, որոնք արտահանվում են նավահանգստային ԱՏԳ կամ
լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքից եւ այդ ապրանքների մեկնման վայրը՝ Միության մաքսային
սահմանով ապրանքների տեղափոխման այն վայրն է, որին միանում է այդպիսի
նավահանգստային ԱՏԳ-ն կամ լոգիստիկ ԱՏԳ-ն:
Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող ապրանքների այլ կատեգորիաների:
2.

«Վերաարտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

ապրանքները պետք է Միության մաքսային տարածքից արտահանվեն այդպիսի
ապրանքներն այդպիսի մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու օրվան հաջորդող
օրվանից 4 ամիսը չգերազանցող ժամկետում՝ բացառությամբ նավահանգստային ԱՏԳ
կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք ներմուծված ապրանքների:

3.

Այն

դեպքում,

երբ

օտարերկրյա

ապրանքները

«վերաարտահանում»

մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում այդպիսի ապրանքները չեն ձեւակերպվել «մաքսային տարանցում»
մաքսային ընթացակարգով կամ չեն մեկնել Միության մաքսային տարածքից, դրանք
պետք է հանձնվեն ժամանակավոր պահպանման:
4.

«Վերաարտահանում»

օտարերկրյա

ապրանքները

մաքսային
Միության

ընթացակարգով

մաքսային

տարածքից

ձեւակերպված
չարտահանելու

դեպքում, բացառությամբ դրանց ոչնչացման եւ (կամ) վթարի կամ անհաղթահարելի
ուժի ազդեցության հետեւանքով անվերադարձ կորստի, կամ տեղափոխման
(տրանսպորտային փոխադրման) եւ (կամ) պահպանման կանոնավոր պայմաններում
բնական կորստի արդյունքում առաջացած դրանց անվերադարձ կորստի դեպքերի,
մինչեւ

սույն

հոդվածի

2-րդ

կետով

սահմանված

ժամկետի

լրանալը

«վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարում է, ինչպես
նաեւ օտարերկրյա ապրանքները արգելապահվում են մաքսային մարմնի կողմից՝
սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան:

Հոդված 241.

Ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ,
հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման
պարտավորության առաջացումն ու դադարեցումը
«վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող
(ձեւակերպված) օտարերկրյա ապրանքների համար

1.

Հայտարարատուի՝

«վերաարտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպվող օտարերկրյա ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքերը,
հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքերը

վճարելու

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

Հայտարարատուի՝

«վերաարտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպվող (ձեւակերպված) օտարերկրյա ապրանքների համար ներմուծման
մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը

վճարելու պարտավորությունը դադարում է հետեւյալ հանգամանքների ի հայտ գալու
դեպքում՝
1) Միության մաքսային տարածքից օտարերկրյա ապրանքների փաստացի
արտահանում, ինչը հաստատվում է մեկնման վայրի մաքսային մարմնի կողմից՝
Հանձնաժողովի կողմից սահմանվող կարգով.
2) օտարերկրյա

ապրանքների

նկատմամբ

կիրառելի

մաքսային

ընթացակարգերով ապրանքների ձեւակերպում՝ սույն Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 3րդ կետին համապատասխան.
3) 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.
4) 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
մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքեր
վճարելու ժամկետը.
5) ապրանքների

բացթողման

մերժումը՝

«վերաարտահանում»

մաքսային

ընթացակարգին համապատասխան՝ ապրանքների հայտարարագրի գրանցման
ժամանակ

առաջացած՝

հակագնագցման,

ներմուծման

փոխհատուցման

մաքսատուրքեր,

տուրքեր

վճարելու

հարկեր,

հատուկ,

պարտավորության

առնչությամբ.
6) ապրանքների

հայտարարագրի

հետկանչը

սույն

Օրենսգրքի

113-րդ

հոդվածին համապատասխան եւ (կամ) ապրանքների բացթողման չեղյալ ճանաչելը

սույն Օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան՝ ապրանքների
հայտարարագրի գրանցման ժամանակ առաջացած՝ ներմուծման մաքսատուրքեր,
հարկեր,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքեր

վճարելու

պարտավորության առնչությամբ.
7) ապրանքները բռնագրավելը կամ անդամ պետության սեփականություն
(եկամուտ) դարձնելը՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան.
8) մաքսային մարմնի կողմից սույն Oրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան
ապրանքներն արգելանքի վերցնելը (արգելապահելը).
9) այն ապրանքներ ժամանակավոր պահպանման հանձնելը կամ որեւէ
մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելը, որոնք առգրավվել կամ արգելանքի տակ են
դրվել հանցագործության մասին հաղորդումն ստուգելու, քրեական գործով վարույթի
կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթի (վարչական ընթացակարգ
իրականացնելու) ընթացքում եւ որոնց վերաբերյալ դրանք վերադարձնելու մասին
որոշում է ընդունվել, եթե նախկինում այդ ապրանքների բացթողում չի իրականացվել:
3.

Ներմուծման

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը վճարելու պարտավորությունը ենթակա է կատարման
«վերաարտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

օտարերկրյա

ապրանքները՝ մինչ սույն Օրենսգրքի 240-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված
ժամկետի լրանալը Միության մաքսային տարածքից չարտահանելու դեպքում:
Ներմուծման

մաքսատուրքերը,

հարկերը,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերը վճարելու ժամկետը համարվում է ապրանքները
«վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու օրը:
4.

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

ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման
տուրքերը, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կետի երկրորդ եւ երրորդ
պարբերություններով, ենթակա են վճարման այնպես, ինչպես դա կարվեր, եթե
«վերաարտահանում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված

օտարերկրյա

ապրանքները ձեւակերպված լինեին «ներքին սպառման համար բացթողում»
մաքսային

ընթացակարգով՝

առանց

սակագնային

առանձնաշնորհումների

եւ

ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման արտոնությունների կիրառման:
Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման
տուրքերը հաշվարկվում են՝ ելնելով ապրանքները «վերաարտահանում» մաքսային
ընթացակարգով

ձեւակերպելու

համար

ներկայացված

ապրանքների

հայտարարագրի՝ մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրվա դրությամբ գործող
ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման
տուրքերի դրույքաչափերից:
Սույն Օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին պարբերությունում նշված
պայմանականորեն

բաց

թողնված

ապրանքների

համար

ներմուծման

մաքսատուրքերը, հարկերը ենթակա են վճարման ներմուծման մաքսատուրքերի,
հարկերի գումարներին համարժեք չափով, որոնք չեն վճարվել ապրանքները «ներքին
սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան բաց
թողնելիս՝

կապված

արտոնությունների

ներմուծման

կիրառման

հետ:

մաքսատուրքերի,
Նշված

հարկերի

ապրանքների

համար

վճարման
հատուկ,

հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարման ենթակա չեն:
«Մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպված ապրանքների վերամշակումից ստացված ապրանքների առնչությամբ
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 «մաքսային
տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ապրանքները ձեւակերպելու
համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագիրը մաքսային մարմնի կողմից
գրանցվելու օրվա դրությամբ գործող ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի,
հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման

տուրքերի

դրույքաչափերի

եւ

փոխարժեքի հիման վրա, իսկ այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց բացթողումը
դրանք

«մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպելու դեպքում իրականացվել է մինչեւ ապրանքների հայտարարագիր
ներկայացնելը՝ մինչեւ ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը ապրանքների
բացթողման մասին դիմումը մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու օրվա դրությամբ:
5.

Սույն հոդվածի 4-րդ կետի երրորդ պարբերությանը համապատասխան

վճարվող (բռնագանձվող) ներմուծման մաքսատուրքերի, հատուկ, հակագնագցման,
փոխհատուցման տուրքերի գումարներից ենթակա են վճարման տոկոսներ այնպես,
ինչպես դա կարվեր, եթե նշված գումարների համար ընձեռվեր դրանց վճարման
հետաձգման

հնարավորություն՝

վերամշակում»

մաքսային

ապրանքները

ընթացակարգով

«մաքսային

ձեւակերպելու

տարածքում

օրվանից

մինչեւ

ապրանքները «վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու օրը:
Նշված տոկոսները հաշվարկվում եւ վճարվում են սույն Օրենսգրքի 60-րդ հոդվածին
համապատասխան:
«Մաքսային

տարածքում

վերամշակում»

մաքսային

ընթացակարգի

գործողությունը սույն Օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան
կասեցնելու

դեպքում

սույն

կետով

նախատեսված

տոկոսները

մաքսային

ընթացակարգի գործողության կասեցման ժամանակահատվածում չեն հաշվեգրվում
եւ չեն վճարվում:
6.

Հանձնաժողովի

կողմից

սահմանվող

կարգով

Միության

մաքսային

տարածքից օտարերկրյա ապրանքների փաստացի արտահանման դեպքում, որը
հաստատվում է մեկնման վայրի մաքսային մարմնի կողմից, կամ այդ ապրանքները՝
սույն Օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան օտարերկրյա
ապրանքների նկատմամբ կիրառելի մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպելու
դեպքում, կամ սույն Օրենսգրքի 51-րդ գլխին համապատասխան՝ մաքսային
մարմինների կողմից այնպիսի ապրանքների արգելապահման, կամ արգելանքի
վերցնելու

դեպքում

հակագնագցման,

ներմուծման

փոխհատուցման

մաքսատուրքերը,
տուրքերը

վճարելու

հարկերը,

հատուկ,

պարտավորության

կատարումից եւ (կամ) դրանց բռնագանձումից (ամբողջությամբ կամ մասնակի) հետո
սույն հոդվածին համապատասխան վճարված եւ (կամ) բռնագանձված ներմուծման

մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի
գումարները ենթակա են վերադարձման՝ սույն Օրենսգրքի 10-րդ գլխին եւ 76-րդ
հոդվածին համապատասխան:
7.

Հայտարարատուի՝

արտահանման

մաքսատուրքերը

վճարելու

պարտավորություն չի առաջանում այն ապրանքների համար, որոնք ձեւակերպվում
են «վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով:

Հոդված 242.

Ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ,
հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գումարների
վերադարձը (հաշվանցումը)

Սույն Օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետերում նշված,
«վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված եւ Միության
մաքսային տարածքից փաստացի արտահանված ապրանքների համար կատարվում է
«ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգի կիրառման
առնչությամբ վճարված (գանձված) ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ,
հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գումարների վերադարձ (հաշվանցում),
բացառությամբ այն դեպքի, երբ ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի գումարները
վճարվել

(գանձվել)

են

ներմուծման

մաքսատուրքերի,

հարկերի

վճարման

արտոնությունների տրամադրման նպատակների եւ պայմանների խախտմամբ
գործողությունների

կատարման

հետ

կապված

եւ (կամ)

այդ

ապրանքների

օգտագործման եւ (կամ) տնօրինման սահմանափակումների խախտմամբ այդպիսի
արտոնությունների կիրառման հետ կապված:
Ներմուծման

մաքսատուրքերի,

հարկերի,

հատուկ,

հակագնագցման,

փոխհատուցման տուրքերի գումարների վերադարձը (հաշվանցումը) սույն հոդվածի
առաջին պարբերությանը համապատասխան իրականացվում է սույն Օրենսգրքի 10րդ գլխին եւ 76-րդ հոդվածին համապատասխան:

