Գլուխ 34
«Ոչնչացում»
մաքսային ընթացակարգը

Հոդված 248.

«Ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունն ու
կիրառումը

1.

«Ոչնչացում»

մաքսային

ընթացակարգ՝

օտարերկրյա

ապրանքների

նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ, որին համապատասխան այդպիսի
ապրանքները ոչնչացվում են առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի,
հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման՝ պահպանելով
այդպիսի մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձեւակերպման պայմանները:
«Ապրանքների ոչնչացում» ասելով հասկացվում է ապրանքներն այնպիսի
վիճակի բերելը, որի դեպքում դրանք մասամբ կամ ամբողջությամբ ոչնչացվում են կամ
կորցնում իրենց սպառողական եւ (կամ) այլ հատկություններ եւ չեն կարող
տնտեսապես շահավետ եղանակով վերականգնվել իրենց սկզբնական վիճակին:
2.

«Ոչնչացում»

մաքսային

ընթացակարգը

չի

կիրառվում

հետեւյալ

ապրանքների նկատմամբ՝
1) մշակութային, հնագիտական, պատմական արժեքներ.
2) կենդանիներ եւ բույսեր, որոնք դասվում են անդամ պետությունների
օրենսդրությանը

եւ (կամ)

միջազգային

պայմանագրերին

համապատասխան

պահպանվող տեսակներին, դրանց մասերը եւ ածանցյալները՝ բացառությամբ այն
դեպքերի,

երբ

դրանց

ոչնչացումը

պահանջվում

է

համաճարակի,

կենդանահամաճարակի եւ կարանտինային օբյեկտների տարածումը կանխարգելելու
նպատակով.
3) մաքսային մարմինների կողմից՝ որպես գրավի առարկա ընդունված
ապրանքներ՝ մինչեւ գրավի հետ կապված հարաբերությունների դադարեցումը.

4) առգրավված ապրանքներ կամ ապրանքներ, որոնց վրա արգելանք է դրված,
այդ թվում՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան իրեղեն
ապացույցներ հանդիսացող ապրանքներ:
Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու այլ ապրանքների ցանկ, որոնց
նկատմամբ չի կիրառվում «ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգը:
3.

«Ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգը չի կիրառվում, եթե ապրանքների

ոչնչացումը՝
1) կարող է վնաս հասցնել շրջակա միջավայրին կամ վտանգ է ներկայացնում
մարդկանց կյանքին եւ առողջությանը.
2) իրականացվում է ապրանքների սպառման եղանակով՝ դրանց սովորական
նշանակությանը համապատասխան.
3) կարող

է

ծախսեր

առաջացնել

անդամ

պետությունների

պետական

մարմինների համար:
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Ապրանքները

«ոչնչացում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպելու պայմանները
Ապրանքները

«ոչնչացում»

մաքսային

ընթացակարգով

ձեւակերպելու

պայմաններ են՝
անդամ

պետությունների

օրենսդրությանը

համապատասխան՝

անդամ

պետության լիազորված պետական մարմնի կողմից տրվող՝ ապրանքները ոչնչացնելու
հնարավորության մասին եզրակացության առկայությունը, որտեղ նշվում է դրանց
ոչնչացման եղանակը եւ վայրը.
արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը՝ սույն Օրենսգրքի 7-րդ
հոդվածին համապատասխան.
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«Ոչնչացում»

մաքսային

ընթացակարգի

կիրառման

առանձնահատկությունները
1.

«Ոչնչացում» մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների

ոչնչացումը կատարվում է մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետներում՝

ելնելով այդ ապրանքների փաստացի ոչնչացման համար անհրաժեշտ ժամանակից,
դրանց ոչնչացման եղանակից եւ վայրից, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով անդամ
պետության լիազորված պետական մարմնի եզրակացության մեջ նշված ժամկետները՝
դրանում այդպիսի ժամկետների առկայության դեպքում:
2.

Ապրանքների

ոչնչացումը

կատարվում

է

«ոչնչացում»

մաքսային

ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների հայտարարատուի հաշվին՝ անդամ
պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
3.

Ապրանքների

ոչնչացման

հետեւանքով

գոյացած

թափոնները՝

բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ կետում նշված թափոնների, ձեռք են բերում
օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակ:
4.

Ապրանքների ոչնչացման արդյունքում գոյացած թափոնները ենթակա են

ձեւակերպման

օտարերկրյա

ապրանքների

նկատմամբ

կիրառելի

մաքսային

ընթացակարգերով՝ սուն Օրենսգրքով նախատեսված պայմաններով՝ բացառությամբ
այն դեպքերի, երբ գոյացած թափոնները պիտանի չեն հետագա առեւտրային
նպատակներով
վնասազերծման,

դրանց

օգտագործման

ուտիլիզացման

կամ

համար
այլ

կամ

ենթակա

եղանակով

են

ոչնչացման՝

թաղման,
անդամ

պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
Ոչնչացման արդյունքում գոյացած թափոնները՝ հայտարարատուի կողմից
ընտրված մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու դեպքում դիտարկվում են որպես
Միության մաքսային տարածք այդ վիճակում ներմուծված:
5.

Ոչնչացման արդյունքում գոյացած թափոնները, որոնք ենթակա չեն

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

օրենսդրությանը

համապատասխան՝

գոյացած

թափոնները՝

հետագա առեւտրային նպատակներով դրանց օգտագործման համար ոչ պիտանի
ճանաչելու օրվանից կամ մաքսային մարմնին՝ գոյացած թափոնները թաղելու,
վնասազերծելու, ուտիլիզացնելու կամ այլ եղանակով ոչնչացնելու փաստը կամ
այդպիսի գործողությունների կատարման համար դրանց փոխանցման փաստը
հաստատող փաստաթղթեր ներկայացնելու օրվանից:

