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Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում մաքսային գործը, որպես կապող օղակ պետության և արտաքին տնտեսական գործունեության մյուս մասնակիցների միջև, ստեղծում է փոխգործակցության և փոխկապակցվածության հատուկ հարաբերություններ:
Մաքսային քաղաքականության և մաքսային գործի կազմակերպման հիմնախնդիրները բազմաթիվ հետազոտությունների առարկա
են և երբեք չեն կորցնում իրենց այժմեականությունը: Մաքսային հարաբերությունները երբեք չեն անտեսվում, այլ, ընդհակառակը, բազմաթիվ մոտեցումների, այլընտրանքային տարբերակներից ճիշտ
ընտրություն կատարելու և նույնիսկ բանավեճերի աղբյուր են դառնում:
Ողջ աշխարհում միասնացման գործընթացների խորացումը հանգեցնում է առևտրի ծավալների աճին, ինչն էլ, իր հերթին, մեծացնում
է մաքսային մարմինների աշխատանքի ծավալները: Դրա հետ մեկտեղ, տնտեսական առումով, երկրների անհավասար զարգացումը
տանում է նրան, որ դրանց որոշ մասը դառնում է կախյալ առավել
առաջատարներից՝ առաջացնելով առևտրային վեճեր և նպաստելով
մաքսային ռիսկերի առաջացմանը: Այսօր պետությունների արտաքին տնտեսական համագործակցությունն իրականացվում է Եվրոպական և Եվրասիական տնտեսական միությունների ակտիվ մասնակցությամբ: Վերջիններս տնտեսական և իրավական մեթոդներով
ուղղորդում են անդամ պետությունների մաքսային գործունեությունը`
խստորեն պահպանելով դրանց տնտեսական և պետական ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը միջազգային մաքսային համագործակցության ոլորտում:
Ներկայացվող ուսումնական ձեռնարկը նպատակ է հետապնդում
մատուցելու մաքսային գործի առանցքային հիմնահարցերը, որոնք,
ըստ էության, առնչվում են ՀՀ-ին և ունեն կիրառական նշանակություն։ Անշուշտ, ձեռնարկում ընդգրկված թեմաներն ամբողջությամբ
և լիարժեքորեն չեն ներկայացնում մաքսային գործի բոլոր տարրերը,
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սակայն հնարավորինս համապարփակ ձևով լուսաբանում են մաքսային քաղաքականությանն ու մաքսային մարմիններին, մաքսային
գործի իրավական կարգավորմանը, հիմնական հասկացություններին, ընթացակարգերին, վճարներին, արժեքին ու ծագման երկրին,
ձևակերպումներին ու հսկողությանը, ինչպես նաև մաքսային ոլորտում միջազգային միասնացմանը, մասնավորապես՝ Եվրասիական
տնտեսական միությանը վերաբերող խնդիրներ։
Նյութի առավել լավ յուրացման համար յուրաքանչյուր թեմայի
վերջում առաջարկվում է ինչպես լրացուցիչ գրականության ցանկ,
այնպես էլ առաջադրվում են ստուգիչ հարցեր։
Ձեռնարկի կարևորությունը պայմանավորված է նրանով, որ այն
մաքսային գործի վերաբերյալ մայրենիով շարադրված սակավաթիվ
աշխատություններից մեկն է։
Հուսով ենք՝ այս ուսումնական ձեռնարկն օգտակար կլինի ոչ միայն ուսանողների, այլև մաքսային գործով հետաքրքրվողների համար։
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ԳԼՈՒԽ 1. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ։
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա

1.1. Մաքսային գործի ընդհանուր բնութագիրը և
զարգացման ընթացքը Հայաստանում
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Մաքսային գործի առաջացումն ու զարգացումը պայմանավորված են յուրաքանչյուր պետության արտաքին ու ներքին պահանջներով, որոնց նպատակն է երկրի ինչպես ազգային, այնպես էլ
տնտեսական շահերի ապահովումը։
Մաքսային համակարգը մի կառույց է, որը կոչված է իրականացնելու հսկողություն սահմանով տեղափոխվող ունեցվածքի ու կապիտալի նկատմամբ: Դեռևս անտիկ ժամանակաշրջանից սկսած՝ երկրի
տարածքի որոշակի կետերով անցնող ապրանքների տեղափոխման
դեպքերում հարկերի գանձումը տարածված փորձ էր, որը հետագայում նույնպես չի ընդհատվել: Եվ այսօր էլ արտաքին առևտրի այդ
ոլորտը մաքսային համակարգի առաջնային գործառույթն է:
Առանձին երկրների կառավարությունների տնտեսական գործունեության ծավալմանը զուգընթաց, շարունակ ընդլայնվել են ժամանակակից առևտրային քաղաքականության շրջանակները, մաքսային կառույցների գործառույթները:
Մաքսային գործի հասկացությունը, որպես կանոն, սահմանվում է՝
ելնելով յուրաքանչյուր երկրի օրենսդրությունից: Մաքսային գործի
կազմակերպման պատմական մեկնարկը մեր երկրում տրվել է դեռևս դարասկզբին, հատկապես այն պահին, երբ Հայաստանն ընդգրկվել է ԽՍՀՄ կազմում: Առաջին մաքսային կանոնակարգը հաստատվել է 1924 թ. դեկտեմբերի 12-ին՝ ըստ որի մաքսային գործի
էությունն արտահայտվում էր երկրի տարածքում մաքսանենգության
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դեմ պայքարով: Կանոնակարգի համաձայն՝ ստեղծվեց կառավարման մի մարմին` մաքսային գլխավոր վարչությունը, որի վրա էլ
դրվեց մաքսային միջոցառումների մշակման, մաքսանենգության դեմ
պայքարելու պատասխանատվությունը: Այն ուներ առանձնացված
ստորաբաժանումներ ու բաժիններ (վարչական, սակագնային, դատական, մաքսանենգության դեմ պայքարի, վիճակագրական և այլն):
Ընդ որում, մաքսային գլխավոր վարչություններ ստեղծվեցին բոլոր
հանրապետություններում, իսկ որպես կենտրոնական կառավարման
մարմին հաստատվեց արտաքին առևտրի ժողովրդական կոմիտեն:
Համաձայն 1928 թ. ԽՍՀՄ մաքսային օրենսգրքի 1-ին և 2-րդ հոդվածների՝ մաքսային գործը հանդես էր գալիս որպես մաքսային մարմինների կողմից արտաքին առևտրում պետության մենաշնորհի
պահպանման նկատմամբ հսկողության գործընթաց: Նոր ընդունված
մաքսային օրենսգիրքը որևէ էական փոփոխություն չմտցրեց մաքսային գործի կազմակերպման և ղեկավարման մեջ:
Հետագայում՝ 1964 թ. մայիսի 5-ին, ընդունվեց նոր մաքսային
օրենսգիրքը, որն էական տեղաշարժեր առաջացրեց մաքսային մարմինների կառավարման համակարգում: Նախորդի համեմատ՝ վերջինս բաղկացած էր 120 հոդվածից՝ ներառված երեք բաժնում: Ըստ
նոր մաքսային օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի՝ մաքսային գործն իր մեջ
ներառում էր հետևյալ տարրերը` պետության մենաշնորհի պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն, մաքսային գործընթացների
իրականացում, մաքսանենգության և մաքսային կանոնների խախտման դեմ պայքար:
Որպես կառավարման բարձրագույն մարմին հաստատվեց արտաքին առևտրի նախարարությունը, որի կազմում ընդգրկված էր
մաքսային գլխավոր վարչությունը, իսկ իբրև կառավարման հիմնական նպատակներ սահմանվեցին մաքսանենգության դեմ պայքարն
արտաքին առևտրի ոլորտում և պետական մենաշնորհի նկատմամբ
վերահսկողությունը:
Ստեղծվեց մաքսային գործի կառավարման երկմակարդակ համակարգ.
1. մաքսային գլխավոր վարչություն,
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2. մաքսատներ ու մաքսակետեր՝ մաքսային գլխավոր վարչության ենթակայությամբ:
Արտաքին առևտրի նախարարությունն էր հիմնադրում և լուծարում մաքսատներն ու մաքսակետերը:
Հաջորդ փոփոխությունը տեղի ունեցավ 1986 թ. սկզբին՝ ըստ որի
մաքսային գլխավոր վարչությունը վերաձևակերպվեց որպես Նախարարների խորհրդին կից մաքսային վերահսկողության վարչություն, որն առանձին մարմին էր պետական կառավարման համակարգում, սակայն նույն գործառույթներով: Այս ժամանակաշրջանում
ավելացավ մաքսատների և մաքսակետերի թիվը:
1989 թ. առաջին անգամ մաքսային գործում կարևորվեց ոչ թե պետական մենաշնորհի պահպանումը, այլ խնդիր դրվեց մշակելու նոր
մաքսային քաղաքականություն՝ ըստ մաքսային վերահսկողության
ժամանակակից մեթոդների: Այդ նկատառումով, 1991 թ. մշակվեց
նոր մաքսային օրենսգիրք, որտեղ ՙմաքսային գործ՚ հասկացությունը համապատասխանում էր այդ ժամանակաշրջանին բնորոշ՝ արտաքին առևտրի ընդլայնման և արտաքին տնտեսական գործունեության ազատականացման սկզբունքներին: Մաքսային գործը դիտվում էր որպես մաքսային քաղաքականության իրականացման միջոց
և ներառում էր երկրի մաքսային սահմանով ապրանքների և այլ
առարկաների տեղափոխման կարգը, մաքսավճարների գանձումը,
մաքսային ձևակերպումները, մաքսային հսկողությունը և մաքսային
քաղաքականության իրագործման այլ միջոցներ:
1991 թ. ընդունվեց ՙՄաքսային սակագների մասին՚ նոր օրենքը՝
ըստ որի մաքսային գործի ղեկավարումը պետք է իրականացներ
Նախարարների խորհուրդը, որն էլ որոշելու էր մաքսային քաղաքականության հետագա ուղղությունները: Այդ ժամանակաշրջանում
մաքսային մարմինների կառավարումը վերապահված էր պետական
արտաքին տնտեսական կոմիտեին, որը ներառված էր Նախարարների խորհրդի կազմում: Նշված համակարգը գլխավորում էր պետական մաքսային վերահսկողության գլխավոր վարչությունը` որպես մաքսային գործի կառավարման բարձրագույն կենտրոնական
մարմին: Վերջինս պատասխանատու էր մաքսային իրավունքի
խախտման, մաքսային վերահսկողության, մաքսանենգության դեմ
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պայքարի, մաքսային սակագների ընդունման համար: Տեղական
մաքսային մարմինների կառուցվածքը ևս բարդացավ: Ձևավորվեցին
հետևյալ նոր բաժինները` օպերատիվ, ուղևորային, փոստային, մաքսանենգության դեմ պայքարի, կառավարման տեխնիկական միջոցների և արտասահմանյան կազմակերպությունների բեռների վերահսկողության:
Այսպիսով՝ ԽՍՀՄ գոյության վերջին շրջանում՝ 1991 թ., հիմնադրվեց մաքսային գործը համակարգող երկու մարմին.
 մաքսային սակագնային խորհուրդ,
 համակարգող (կոորդինացիոն) խորհուրդ, որի գործառույթն էր
ապօրինի կերպով երկիր ներմուծվող զենքի, զինամթերքի,
թմրանյութերի, հոգեներգործուն միջոցների դեմ պայքարը:
Գործող համակարգը եռամակարդակ էր.
1. կենտրոնական մաքսային մարմին,
2. շրջանային մաքսային մարմին,
3. մաքսատներ։
Առաջին մակարդակում ԽՍՀՄ մաքսային կոմիտեն էր:
Վերոնշյալ կառուցվածքը գործեց մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը, որից
հետո յուրաքանչյուր հանրապետություն, կապված շուկայական
տնտեսակարգին անցնելու հետ, մշակեց իր մաքսային օրենսդրությունը և քաղաքականությունը:
Պետք է նշել, որ մաքսային համակարգն իր էությամբ դինամիկ
զարգացող կառուցակարգ է, այսինքն` տնտեսական նոր որակի հարաբերությունների անցնելիս ենթադրվում են համապատասխան փոփոխություններ ինչպես մաքսային քաղաքականության նպատակներում, այնպես էլ խնդիրներում:
Անկախ Հայաստանի մաքսային համակարգը ստեղծվել է 1992 թ.
հունվարի 4-ին` ՀՀ նախագահի հրամանագրով:
Հայաստանի Հանրապետությունում մաքսային գործը մաքսասակագնային կարգավորման, ինչպես նաև այլ միջոցառումների ապահովման ձևերի ու մեթոդների ամբողջություն է, որի շնորհիվ կարգավորվում է երկրի արտաքին առևտրային գործունեությունը: Այն ընդգրկում է ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային
միջոցների տեղափոխման կարգն ու պայմանները, մաքսային վճար-
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ների գանձումը, մաքսային ձևակերպումները, մաքսային հսկողությունը և մաքսային քաղաքականության իրագործման այլ միջոցներ:
Մաքսային կարգավորման նպատակներն ու խնդիրներն են.
1. ապահովել պետության տնտեսական ինքնիշխանությունը,
անվտանգությունը, տնտեսական շահերի պաշտպանվածությունը,
2. ապահովել մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառումը և վերահսկել մաքսային օրենսդրության պահանջների
կատարումը,
3. հսկել մաքսային վճարների գանձման և դրանք ժամանակին
պետական բյուջե փոխանցելու գործընթացները, մաքսային
օրենսդրությամբ սահմանված պարտավորությունների չկատարման հետևանքով պետական բյուջեի նկատմամբ առաջացած պարտավորությունների գծով աշխատանքների ապահովումը,
4. կանխարգելել, կանխել և բացահայտել մաքսային օրենսդրության խախտումները,
5. ապահովել պետության մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման ժամանակ մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների կիրառումը,
6. ապահովել մաքսային հսկողություն և մաքսային ձևակերպումների իրականացում, ստեղծել պետության մաքսային
սահմանով ապրանքաշրջանառության խթանմանը նպաստող պայմաններ,
7. պայքարել մաքսանենգության և այլ խախտումների դեմ,
8. աջակցել պետության արտաքին տնտեսական կապերի
զարգացմանը,
9. ապահովել ներմուծվող ապրանքների որակը,
10. ապահովել համագործակցությունն օտարերկրյա պետությունների մաքսային և այլ իրավասու մարմինների հետ,
11. ապահովել պետության մաքսային վիճակագրության վարումը,
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12. ապահովել մաքսային գործի վերլուծումը, հետազոտումը
և խորհրդատվական աշխատանքների կատարումը:
Մաքսային գործի ղեկավարումը, կազմակերպումն ու վերահսկողությունն իրականացնում են մաքսային մարմինները, որոնք, ըստ
՝էության, իրավապահ են:

1.2. Մաքսային գործում և մաքսային
օրենսդրությունում գործածվող հիմնական
հասկացությունները

Ա

Մաքսային գործ: Հայաստանի Հանրապետությունում
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մաքսային գործն ընդգրկում է ինչպես ԵԱՏՄ մաքսային, այնպես էլ
Հայաստանի Հանրապետության սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման կարգը և պայմանները, մաքսային վճարների գանձումը, մաքսային ձևակերպումները, մաքսային
հսկողությունը և մաքսային քաղաքականության իրագործման այլ միջոցներ:
ԵԱՏՄ մաքսային տարածք: Վերջինս ընդգրկում է անդամ երկրների տարածքները, ինչպես նաև անդամ պետությունների տարածքների սահմաններից դուրս գտնվող այն արհեստական կղզիները, կառույցները, կայանքները և մյուս օբյեկտները, որոնց նկատմամբ անդամ պետություններն ունեն բացառիկ իրավազորություն:
ԵԱՏՄ մաքսային սահման: Եվրասիական տնտեսական միության
մաքսային սահմանն են համարվում Միության մաքսային տարածքի
սահմանագծերը, ինչպես նաեւ անդամ պետությունների տարածքներում գտնվող առանձին տարածքների սահմանագծերը՝ Միության
շրջանակում միջազգային պայմանագրերին համապատասխան:
Ապրանքների ներմուծում Հայաստանի Հանրապետություն: ԵԱՏՄ
անդամ պետությունների կամ երրորդ երկրների տարածքից ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների ներսբերումն է ՀՀ տարածք՝ պետական սահմանը փաստացի հատելու միջոցով։
Ապրանքների արտահանում Հայաստանի Հանրապետությունից:
ՀՀ տարածքից ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների փաս-
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տացի դուրսբերումն է ԵԱՏՄ անդամ այլ պետությունների կամ երրորդ երկրների տարածքներ։
Ապրանքների ներմուծում ԵԱՏՄ մաքսային տարածք: ԵԱՏՄ մաքսային սահմանը հատելու հետ կապված գործողությունների իրականացումն է, որոնց արդյունքում ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային տարածք են ժամանում ցանկացած միջոցով, այդ թվում՝ միջազգային
փոստային առաքանիներով, խողովակաշարային տրանսպորտի և
էլեկտրահաղորդման գծերի օգտագործմամբ՝ մինչև մաքսային մարմինների կողմից այդպիսի ապրանքների բացթողումը։
ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանում: ԵԱՏՄ
մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանմանն ուղղված գործողությունների իրականացումն է ցանկացած միջոցով, այդ թվում՝
միջազգային փոստային առաքանիներով, խողովակաշարային
տրանսպորտի և էլեկտրահաղորդման գծերի օգտագործմամբ, ներառյալ՝ մաքսային սահմանը հատելը։
ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխում: Սա
ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծման կամ այդ տարածքից ապրանքների արտահանման գործընթացն է։
Մաքսային սահմանով ապրանքների անօրինական տեղափոխում:
Սահմանված վայրերից դուրս կամ այդ վայրերում մաքսային մարմինների աշխատանքային ժամերից դուրս՝ մաքսային հսկողությունից թաքցնելու կամ ապրանքների ոչ հավաստի հայտարարագրմամբ կամ չհայտարարագրմամբ կամ ապրանքների մասին ոչ հավաստի տվյալներ պարունակող փաստաթղթերի և (կամ) նույնականացման կեղծ կամ այլ ապրանքներին վերաբերող միջոցների օգտագործմամբ մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխումն է,
ինչպես նաև այդկերպ տեղափոխման հանցափորձը։
Ապրանքների բացթողում: Մաքսային մարմինների այն գործողությունն է՝ ըստ որի շահագրգիռ անձանց թույլատրվում է ապրանքներն օգտագործել հայտագրված մաքսային ընթացակարգին կամ
այն ապրանքների առանձին կատեգորիաների համար սահմանված
պայմաններին համապատասխան, որոնք, ըստ ԵԱՏՄ մաքսային
օրենսգրքի, ենթակա չեն մաքսային ընթացակարգով ձևակերպման։
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Ապրանք: Ցանկացած շարժական գույք, այդ թվում՝ անդամ պետությունների արժույթ, արժեթղթեր և (կամ) արժութային արժեքներ,
ճանապարհային չեկեր, էլեկտրական էներգիա, ինչպես նաև անշարժ գույքին հավասարեցված այլ տեղափոխվող իրեր, բացառությամբ ստորև սահմանված տրանսպորտային միջոցների, համարվում է ապրանք։
Տրանսպորտային միջոցներ: Այս շարքին են դասվում բոլոր տեսակի փոխադրամիջոցները (նավ, օդանավ, ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոց, կցորդ, կիսակցորդ, երկաթուղի), որոնք օգտագործվում են ԵԱՏՄ սահմանով ուղևորների և ապրանքների միջազգային տեղափոխման նպատակով, այդ թվում` բեռնարկղերը (կոնտեյներներ) և այլ օժանդակ փոխադրամիջոցները։
Օտարերկրյա ապրանքներ: Օտարերկրյա են համարվում ԵԱՏՄ
ապրանքներ չհանդիսացող, ինչպես նաև այն ապրանքները, որոնք,
օրենքին համապատասխան, ստացել են նման կարգավիճակ։
Անձնական օգտագործման ապրանքներ: Ֆիզիկական անձանց
ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված՝ անձնական,
ընտանեկան, տնային կամ այլ կարիքների համար նախատեսված
ապրանքներն են, որոնք մաքսային սահմանով տեղափոխվում են
ուղեկցվող կամ չուղեկցվող ուղեբեռով, միջազգային փոստային
առաքանիով կամ այլ եղանակով։
Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ: Այս շարքում ներառվում են որոշակի ավտոտրանսպորտային ու մոտոտրանսպորտային միջոցներ, որոնք տիրապետման, օգտագործման
և (կամ) տնօրինման իրավունքով պատկանում են այն ֆիզիկական
անձին, որը դրանք ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով տեղափոխում է անձնական, այլ ոչ թե վարձատրության դիմաց անձանց փոխադրելու,
ապրանքների արդյունաբերական կամ առևտրային փոխադրման
նպատակներով։
Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցներ: Օգտագործվում են բեռների, ուղևորների և (կամ) ուղեբեռների միջազգային փոխադրման համար, դրանց վրա գտնվող հատուկ
սարքավորումներով, որոնք նախատեսված են բեռների բեռնման,
բեռնաթափման, մշակման և պաշտպանության համար, նյութատեխ-
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նիկական ապահովման և հանդերձման առարկաներով, ինչպես նաև
պահեստամասերով ու սարքավորումներով, որոնք նախատեսված
են ընթացուղում տրանսպորտային միջոցի վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման կամ շահագործման համար։
ՀՀ ժամանող ֆիզիկական անձանց անձնական օգտագործման
իրեր: Գործարանային փաթեթավորում ու պիտակավորում չունեցող,
ֆիզիկական անձի անձնական գործածության օգտագործված իրերն
են, որոնք գտնվում են ուղեկցող բեռում, որի բնաիրային չափը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը։
Միջազգային փոստային առաքանիներ: Ծանրոցներ և նամակագրական թղթակցության առաքանիներ են, որոնք, Համաշխարհային
փոստային միության ակտերին համապատասխան, համարվում են
փոստային փոխանակման օբյեկտներ, ուղեկցվում են Համաշխարհային փոստային միության ակտերով նախատեսված փաստաթղթերով, միջազգային փոստային փոխանակման վայրերից (հիմնարկներից) առաքվում են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս
կամ հասնում են ԵԱՏՄ մաքսային տարածք՝ միջազգային փոստային
փոխանակման վայրեր (հիմնարկներ), կամ տարանցման կարգով
փոխադրվում են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքով։
Վթար: Մաքսային հսկողության տակ գտնվող տրանսպորտային միջոցների և (կամ) այլ ապրանքների հետ տեղի ունեցած՝ իր հետևանքներով վնասաբեր տեխնիկական, տեխնոլոգիական կամ այլ բնույթի
պատահար է, որը հանգեցրել է այդ ապրանքների՝ մաքսային կարգավորման ոլորտի միջազգային պայմանագրերով ու ակտերով չնախատեսված քանակական և (կամ) որակական փոփոխությունների,
որոնք չեն առաջացել սեփականատիրոջ և (կամ) այդ փոփոխությունների պահին ապրանքները տիրապետող անձի դիտավորյալ
գործողությունների հետևանքով, բացառությամբ տրանսպորտային
փոխադրման, պահպանման և օգտագործման (շահագործման) բնականոն պայմաններում առաջացած, ինչպես նաև անհաղթահարելի
ուժի հետևանքով տեղի ունեցած փոփոխությունների։
Անձ: Այդպես են կոչվում ֆիզիկական, իրավաբանական անձինք,
ինչպես նաև իրավաբանական անձինք չհանդիսացող կազմակերպությունները։
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Անդամ պետության անձ: Այդպես են կոչվում անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան ստեղծված իրավաբանական անձը, իրավաբանական անձ չհանդիսացող կազմակերպությունը, ինչպես նաև անդամ պետությունում մշտական բնակության վայր
ունեցող ֆիզիկական անձը, այդ թվում՝ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան գրանցված անհատ ձեռնարկատերը։
Հայաստանի Հանրապետության անձինք: Այս շարքին են դասվում
Հայաստանի Հանրապետությունը, համայնքները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այստեղ մշտապես կամ առավելապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձինք, պետական
գրանցում, հաշվառում ստացած անհատ ձեռնարկատերերը և կազմակերպությունները։
Օտարերկրյա անձ: ԵԱՏՄ անդամ պետության անձ չհանդիսացող
անձն է։
Փոխադրող: Այն անձն է, որն իրականացնում է ապրանքների
և (կամ) ուղևորների փոխադրում (տրանսպորտային) ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով և (կամ) մաքսային հսկողության տակ գտնվող ապրանքների փոխադրում (տրանսպորտային) ԵԱՏՄ մաքսային տարածքով: Խողովակաշարային տրանսպորտով կամ էլեկտրահաղորդման գծերով ապրանքները տեղափոխելու դեպքում փոխադրող
է համարվում այն անձը, որը պատասխանատու է խողովակաշարային տրանսպորտի կամ էլեկտրահաղորդման գծերի օգտագործման
և (կամ) խողովակաշարային տրանսպորտով կամ էլեկտրահաղորդման գծերով ապրանքների տեղափոխման և (կամ) այդ ապրանքների նկատմամբ հսկողության ու դրանց հաշվառման համար։
Մաքսային մարմիններ: ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային
մարմիններն են։
Նշանակման մաքսային մարմին: Մաքսային մարմին է, որի գործունեության տարածքում է գտնվում ապրանքների առաքման՝
ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից սահմանված վայրը, կամ որն
ավարտում է «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգը։
Ուղարկող մաքսային մարմին: Մաքսային մարմին է, որը կատարում է ապրանքները «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու հետ կապված մաքսային գործառնությունները։
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Մաքսային ներկայացուցիչ: Իրավաբանական անձ է, որը ներառված է մաքսային ներկայացուցիչների ռեեստրում և մաքսային գործառնություններ է կատարում հայտարարատուի կամ շահագրգիռ
այլ անձի անունից և հանձնարարությամբ։
Շահագրգիռ անձինք: Անձինք են, որոնց շահերին ապրանքների
մասով անմիջականորեն և առանձին կերպով առնչվում են մաքսային մարմինների որոշումները, գործողությունները (անգործությունը)։
Հայտարարատու: Այն անձն է, որը հայտարարագրում է կամ որի
անունից հայտարարագրվում են ապրանքներ։
Մաքսային հայտարարագիր: Սահմանված ձևով կազմված փաստաթուղթ է, որը պարունակում է ապրանքների, ընտրված մաքսային
ընթացակարգի վերաբերյալ և այլ տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են
ապրանքների բացթողման համար։
Մաքսային հայտարարագրում: Հայտարարատուի կողմից մաքսային մարմիններին ապրանքների վերաբերյալ տվյալների, ընտրված
մաքսային ընթացակարգի վերաբերյալ և (կամ) այլ տեղեկությունների հայտարարագրումն է՝ անհրաժեշտ ապրանքների բացթողման
համար։
Միության արտաքին առևտուր: ԵԱՏՄ անդամ պետությունների
կողմից ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետությունների հետ իրականացվող առևտուրն է։
Միության փոխադարձ առևտուր: ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև
իրականացվող առևտուրն է։
Միասնական հաշիվ: Այսպես է կոչվում դրամական մուտքերի
հաշվառման և Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի, ինչպես նաև ԵԱՏՄ բյուջեների միջև դրանց բաշխման համար նախատեսված հաշիվը։
Մաքսային գործառնություններ: Սրանք այն գործողություններն են,
որոնք կատարվում են անձանց և մաքսային մարմինների կողմից՝
մաքսային կարգավորման ոլորտի միջազգային պայմանագրերին ու
ակտերին և (կամ) մաքսային կարգավորման վերաբերյալ անդամ
պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան։
Մաքսային հսկողություն: Մաքսային մարմինների կողմից կատարվող գործողությունների ամբողջությունն է՝ ուղղված մաքսային կար-
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գավորման ոլորտի միջազգային պայմանագրերի և (կամ) ակտերի ու
մաքսային կարգավորման վերաբերյալ անդամ պետությունների
օրենսդրության պահպանման ստուգմանը և (կամ) ապահովմանը։
Մաքսային ընթացակարգ: Այն նորմերի ամբողջությունն է՝ ըստ որի
մաքսային կարգավորման նպատակով սահմանվում են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում կամ դրա սահմաններից դուրս ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման պայմաններն ու կարգը։
Մաքսասակագնային կարգավորման միջոցներ: Օգտագործվում
են ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված) ապրանքների նկատմամբ և ներառում են ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի, սակագնային բաժնեմասերի (քվոտաների), սակագնային
առանձնաշնորհումների, սակագնային արտոնությունների կիրառումը։
Արգելքներ ու սահմանափակումներ: ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով
տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ կիրառվող ոչ սակագնային
կարգավորման, այդ թվում՝ միակողմանիորեն սահմանվող տեխնիկական կարգավորման միջոցներն են, սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումները, արտահանման վերահսկողության, այդ թվում՝ ռազմական նշանակության արտադրանքի նկատմամբ կիրառվող միջոցները և, օրենքով սահմանված, ճառագայթային անվտանգության պահանջները։
Մաքսատուրք: Մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման հետ կապված՝ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող պարտադիր վճարն է։
Հարկեր: Դրանցում ներառվում են ավելացված արժեքի հարկը,
ակցիզները (ակցիզային հարկ կամ ակցիզային վճար), որոնք գանձվում են ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ապրանքներ ներմուծելու դեպքում։
Մաքսային փաստաթղթեր: Դրանցում ներառվում են մաքսային
հայտարարագիրը և այլ փաստաթղթեր, որոնք կազմվում են բացառապես մաքսային գործառնությունների կատարման և մաքսային
հսկողության անցկացման համար, ինչպես նաև վերջիններիս ընթացքում և արդյունքներով։
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Տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթեր: Այն փաստաթղթերն են՝ ըստ որոնց հաստատվում է ապրանքների փոխադրման
պայմանագրի առկայությունը և որոնք ուղեկցում են ապրանքներն
այդպիսի փոխադրման ժամանակ (կոնոսամենտ, բեռնագիր,
տրանսպորտային առաքման պայմանագրի կնքումը հաստատող
փաստաթուղթ և այլն)։
Փոխկապակցված անձինք: Անձինք են, որոնք համապատասխանում են հետևյալ պայմաններից առնվազն մեկին.
 մեկը մյուսի ընկերության աշխատակիցն է կամ տնօրենը,
 իրավաբանորեն ճանաչված գործընկերներ են, այսինքն՝ միմյանց հետ կապված են պայմանագրային հարաբերություններով, գործում են շահույթ ստանալու նպատակով և միասին
կրում են իրենց համատեղ գործունեությանն առնչվող ծախսերն ու կորուստները,
 գործատու և աշխատող են,
 որևէ անձ է, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում կամ տիրապետում է մյուսի՝ շրջանառության մեջ բաց
թողնված քվեարկող բաժնետոմսերի 5 և ավելի տոկոսին,
 մեկն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում է մյուսին,
 երկուսն էլ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկվում
են երրորդ անձի կողմից,
 միասին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում են
երրորդ անձի,
 ազգականներ կամ նույն ընտանիքի անդամներ են:
Նույնական ապրանքներ: Այս ապրանքները բոլոր առումներով
նույնն են, այդ թվում՝ իրենց ֆիզիկական հատկանիշներով, որակով
և համբավով: Արտաքին տեսքի աննշան տարբերությունները ապրանքները նույնական չհամարելու համար հիմք չեն: Ապրանքները
չեն համարվում նույնական, եթե դրանք չեն արտադրվել նույն
երկրում, որտեղ արտադրվել են ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծվող՝ գնահատվող ապրանքները, կամ եթե այդ ապրանքների նախագծումը, մշակումը, ինժեներական, կոնստրուկտորական աշխատանքները, գեղարվեստական ձևավորումը, դիզայնի, էսքիզների և
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գծագրերի մշակումն ու համանման այլ աշխատանքներ կատարվել
են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում:
Համանման ապրանքներ: Այս ապրանքները նույնական չեն բոլոր
առումներով, սակայն ունեն նման բնութագրեր, կազմված են նման
բաղադրիչներից, արտադրված են նույն նյութերից, որ թույլ է տալիս
դրանց կատարել նույն գործառույթները, ինչ գնահատվող ապրանքները և, առևտրային տեսանկյունից, վերջիններիս հետ լինել փոխադարձ փոխարինելի: Ապրանքների համանման լինելը որոշելիս հաշվի են առնվում դրանց այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են որակը, համբավը և ապրանքային նշանի առկայությունը: Ապրանքները
չեն համարվում համանման, եթե դրանք չեն արտադրվել նույն
երկրում, որտեղ արտադրվել են գնահատվող ապրանքները, կամ
եթե այդ ապրանքների նախագծումը, մշակումը, ինժեներական,
կոնստրուկտորական աշխատանքները, գեղարվեստական ձևավորումը, դիզայնի, էսքիզների և գծագրերի մշակումն ու համանման այլ
աշխատանքներ կատարվել են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում:
Նույն կամ գրեթե նույն ժամանակահատված: Այդպիսին է համարվում տվյալ պահին նախորդող 90-օրյա ժամանակահատվածը։

Ստուգիչ հարցեր

ՏՀ

Գ

 Զարգացման ի՞նչ ընթացք է ունեցել մաքսային գործը Հայաստանում:
 Ե՞րբ է ստեղծվել ՀՀ մաքսային համակարգը:
 Թվարկել մաքսային գործում կիրառվող հիմնական հասկացությունները:

Գրականություն

ՀՊ

1. Գրիգորյան Ռ. Լ., Մաքսային գործ, ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, 2012, 107 էջ:
2. Կ. Ա. Միքայելյան, Մաքսային գործի կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, «Տնտեսագետ», 2004, 128 էջ:
3. ՀՀ նախագահի հրամանագիրը Հայաստանի Հանրապետության
մաքսային վարչություն ստեղծելու մասին։ Հրաման ՆՀ-58, ուժի
մեջ է մտել 04.01.1992 թ.:
4. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք, Մոսկվա, 1. 1.2018 թ.:
5. «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ-241-Ն` ընդունված 17.12.2014 թ.:
6. www.petekamutner.am
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ԳԼՈՒԽ 2. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ:
ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
2.1. ՀՀ-ում իրականացվող մաքսային
քաղաքականությունը

Ա

Պետությունների միջև առկա ազատ տնտեսական հա-
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րաբերությունները, որպես տնտեսական զարգացման արդյունավետ
ուղիներ, չեն կարող լինել լիովին անկախ՝ առանց պետական միջամտության: Պետության կողմից տնտեսական հարաբերությունների
կարգավորման հիմնական գործիքներից մեկը մաքսային քաղաքականությունն է:
Հայաստանի Հանրապետությունն իրականացնում է միասնական
մաքսային քաղաքականություն, որն արտաքին և ներքին տնտեսական քաղաքականությունների անբաժանելի մասն է և մեծ դեր է կատարում այլ երկրների հետ առևտրային հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման գործում: ՀՀ մաքսային քաղաքականության
հիմնական խնդիրներից են արտաքին տնտեսական գործունեության
մաքսասակագնային կարգավորման մեխանիզմի, մաքսային մարմինների իրավանորմատիվային հիմքի կատարելագործումը և այլն:
Մաքսային քաղաքականությունը համարվում է մաքսային գործի
հիմքը։ Մաքսային քաղաքականության իրականացման հիմնական
միջոցներն են մաքսային հսկողությունը, մաքսային ձևակերպումը,
սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման միջոցները:
Մաքսային հսկողությունը վերաբերում է ապրանքների շարժին,
օրինակ՝ դրանց արտադրությանը, պահպանությանը, առք ու վաճառքին, ապահովագրությանը, բեռնում-բեռնաթափմանը, փաթեթավորմանը, տեղափոխմանը, օգտագործմանը և նմանատիպ այլ գործողությունների:
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Մաքսային ձևակերպում է համարվում ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան՝ ապրանքների
և տրանսպորտային միջոցների բացթողմանն անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը` մինչև որոշակի մաքսային ընթացակարգով դրանց բացթողումը: Մաքսային ձևակերպման հիմնական բովանդակությունը հայտարարագրումն է։
Մաքսային քաղաքականության կարևոր բնագավառներից է սակագնային քաղաքականությունը, որը, որպես ֆինանսական գործիք,
կոչված է աջակցելու արտաքին քաղաքական կապերի զարգացմանը և պետության մաքսային տարածքում ներմուծման և արտահանման մաքսային վճարների որոշմանը:
ՀՀ-ում ոչ սակագնային կարգավորման միջոցները սահմանվում
են օրենքներով ու այլ իրավական ակտերով և, ուղղակիորեն չազդելով մաքսային վճարների չափի վրա, սահմանափակում են ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների ՀՀ ներմուծումը և ՀՀ-ից
արտահանումը։
Մաքսային քաղաքականության նպատակն է ձևավորել ընդհանուր ռազմավարական նշանակության կիրառական խնդիրներ, լուծել և կարգավորել դրանք, ինչպես նաև միավորել արտաքին տնտեսական գործունեության մեջ գոյություն ունեցող հասարակական հարաբերությունները՝ դրանք ուղղորդելով ըստ իրավունքի և օրենքի
նորմերի:
Միաժամանակ, մաքսային քաղաքականությունն օբյեկտիվորեն
ամփոփում է պետության, քաղաքական ինստիտուտների և կառույցների, արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների միջև
փոխհարաբերությունների ամբողջությունը:
Մաքսային քաղաքականության իրականացմամբ պետությունը
գործնականում լուծում է հետևյալ հիմնախնդիրները.
1. պետական բյուջեի եկամուտների համալրում,
2. ներքին շուկայի, այդ թվում` արտադրողների և սպառողների շահերի պաշտպանություն,
3. արտաքին ապրանքաշրջանառության ուղղորդում և դրա
ծավալների կառավարում,
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4. ազգային տնտեսության արդյունավետ կառուցվածքի ձևավորում և համամասնությունների պահպանում:
Նշված հիմնախնդիրներից որևէ մեկը չի կարող բացարձակորեն գերակայել մյուսների նկատմամբ: Հետևաբար՝ դրանց լուծման ընթացքում պետությունը պետք է վարի չափազանց հավասարակշռված մաքսային քաղաքականություն, որն էլ, իր հերթին,
պետք է համաձայնեցված և համահունչ լինի տնտեսական քաղաքականության մյուս ուղղություններին:
Յուրաքանչյուր պետության համար, անշուշտ, կարևոր է նաև
մաքսային քաղաքականության նպատակների ճիշտ որոշման հարցը:
Մաքսային քաղաքականության նպատակները պայմանականորեն կարելի է բաժանել 2 խմբի՝ տնտեսական և իրավապահպան:
Տնտեսական նպատակներն են.
 մասնակցություն տնտեսական անկախության ու անվտանգության ապահովմանը,
 ներքին շուկայի պաշտպանություն,
 մաքսային սահմանով և մաքսային տարածքում ապրանքաշրջանառության նկատմամբ մաքսային հսկողության իրականացում,
 ազգային տնտեսության զարգացմանն ուղղված տնտեսական
քաղաքականության և այլ խնդիրների իրագործմանն աջակցություն:
Մաքսային քաղաքականության իրավապահպան նպատակներն
են.
 մաքսանենգության, ինչպես նաև մաքսային այլ խախտումների
դեմ պայքար,
 թմրամիջոցների, զենքի, մշակութային, պատմական և հնագիտական նշանակություն ունեցող առարկաների, ինչպես նաև
մտավոր սեփականության օբյեկտների ապօրինի տեղափոխման դեմ պայքար,
 ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող կենդանիների և բույսերի
ապօրինի տեղափոխման դեմ պայքար,
 միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի աջակցության ցուցաբերում:
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Նույնքան կարևորվում է նաև մաքսային քաղաքականության
սկզբունքների առանձնացումը: Դրանք են.
1. պետության և նրա տնտեսավարող սուբյեկտների շահերի
պաշտպանություն արտաքին առևտրի ոլորտում,
2. արտաքին առևտրի բնագավառում պետական միասնական
համակարգի ստեղծում,
3. մաքսային կարգավորման մեխանիզմների օբյեկտիվություն և
հիմնավորվածություն,
4. արտաքին առևտրի ոլորտում գործունեություն ծավալող սուբյեկտների համար հավասար իրավատնտեսական դաշտի
ձևավորում, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ,
5. տնտեսավարող սուբյեկտների արտաքին առևտրի բնագավառում վարած քաղաքականությանը պետական անհարկի միջամտության բացառում, եթե վերջինս խոչընդոտում է սուբյեկտների` եկամուտներ ստանալու և երկրի տնտեսություն մուտք
գործող եկամուտները մեծացնելու գործընթացին,
6. երկրի տնտեսական անվտանգության ապահովում:
Մաքսային քաղաքականությունը, խնդիրներից և սկզբունքներից
զատ, ունի նաև գործառույթներ, որոնք բաժանվում են երեք հիմնական խմբերի.
1. ֆիսկալ,
2. կարգավորող,
3. պաշտպանիչ:
Գործնականում նախընտրությունը տրվում է ֆիսկալ գործառույթին։ Սակայն, զարգացած շատ երկրների փորձը վկայում է, որ զուտ
ֆիսկալ նպատակներ հետապնդող մաքսային քաղաքականությունը
չի կարող արդյունավետ լինել տնտեսական շրջանառության ծավալների մեծացման, օտարերկրյա ներդրումների ավելացման, արտաքին տնտեսական կապերի ընդլայնման տեսանկյունից: Յուրաքանչյուր, առավել ևս անցումային տնտեսությամբ երկրների համար,
որոնց թվին է պատկանում նաև ՀՀ-ն, կարևոր է մաքսային քաղաքականության ֆիսկալ գործառույթի խելամիտ զուգակցումը կարգավորող և պաշտպանիչ գործառույթների հետ:
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Կարգավորող գործառույթը ենթադրում է պետության ներգործությունը արտաքին տնտեսական հարաբերությունների վրա սակագնային և ոչ սակագնային միջոցներով՝ նպատակ ունենալով կարգավորելու պետության և ազգային արտադրողների շահերը, վերջիններիս համար ստեղծելու բարենպաստ պայմաններ, ինչպես նաև
միջազգային իրավական ակտերով ապահովում է պետության
ստանձնած պարտավորությունների արդյունավետ կատարումը:
Պաշտպանիչ գործառույթը, առաջին հերթին, ուղղված է արտաքին վտանգներից պետության պաշտպանությանը, ազգային և միջազգային անվտանգությանը, հասարակական կարգի ապահովմանը,
ներքին շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանությանը, օրինականության ապահովմանը և մաքսանենգության, ինչպես նաև մաքսային կանոնների այլ խախտումների, ահաբեկչության դեմ ուղղված
գործունեության իրականացմանը:
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Պետության արտաքին տնտեսական գործունեության
արդյունավետ կազմակերպմանը մեծապես աջակցում են մաքսային
մարմինները, որոնց գործունեության իրավասության հիմքում ներպետական տնտեսական օրենսդրությունը, ինչպես նաև միջազգային
առևտրային կապերը կարգավորող պայմանագրերն ու համաձայնագրերն են։
Մեր հանրապետությունում արտաքին տնտեսական գործունեության պետական կառավարումն իրականացնում է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը։ ՀՀ
միասնական տնտեսական տարածքի պաշտպանության շահերից
ելնելով՝ դեռևս 1992 թ. հունվարի 4-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց «ՀՀ մաքսային վարչությունը», որը 1999 թ. հուլիսին
ընդգրկվեց ՀՀ պետական եկամուտների նախարարության կազմում:
Հետագայում՝ 2001 թ. հուլիսի 6-ին, ըստ ՀՀ կառավարության որոշման, հիմնադրվեց ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեն։ 2008 թ. օգոստոսի 20-ին, համաձայն ՀՀ նախագահի
հրամանագրի, ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական
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ծառայությունն ու ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային ծառայությունը միաձուլվեցին` վերակազմակերպվելով որպես ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե: Մաքսային
մարմինների նոր խնդիրները և նպատակները հետագայում սահմանվեցին ՀՀ նախագահի 2014 թ. ապրիլի 30-ի հրամանագրում, ինչպես
նաև ՀՀ կառավարության 2014 թ. մարտի 8-ի թիվ 500Ն որոշմամբ
հաստատված՝ «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կանոնադրությամբ»՝ ըստ որի ֆինանսների նախարարությունը նաև «Հարկային ծառայության մասին» և «Մաքսային
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքներով նախատեսված հարկային և
մաքսային մարմին է, իսկ հարկային և մաքսային ծառայությունների
մասով՝ իրավապահ մարմին։
Մաքսային մարմինների նոր խնդիրները ներառվեցին ՀՀ նախագահի 2016 թ. մարտի 1-ի՝ «ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը վերակազմակերպելու և ՀՀ նախագահի 2002 թ. մարտի 16-ի N1063
հրամանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ ՆՀ 213Ն հրամանագրում, որտեղ ասվում է․ «ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը վերակազմակերպել՝ դրանից առանձնացնելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն»։ Ըստ հրամանագրի 3-րդ կետի՝ ՀՀ վերադաս հարկային և
մաքսային մարմինների ղեկավարը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի նախագահն է։ ՀՀ
ԿԱ ՊԵԿ-ի կանոնադրությամբ արձանագրվում է, որ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը
հանրապետական գործադիր մարմին է։
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ն իր իրավասության սահմաններում ապահովում է ՀՀ
ինքնիշխանությունը, տնտեսական անվտանգությունը, մաքսային
օրենսդրության դրույթների կիրառումը, հետևում է ժամանակին մաքսային վճարների գանձմանը, կազմակերպում է մաքսային հսկողության և ձևակերպումերի գործընթացը, բացահայտում է մաքսային
օրենսդրության խախտումները, կանխարգելում է դրանք, ակտիվացնում է պայքարը մաքսանենգության դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ, մասնակցում է ՀՀ մաքսային քաղաքականության մշակմանը և ապահովում դրա իրագործումը։ Օրենսդրությամբ ամրագրվում
է, որ ՀՀ մաքսային մարմիններն իրավապահ են։
ՀՀ մաքսային մարմիններն են.

26

ՀՊ

ՏՀ

Գ

ՐԱ

Դ

Ա

ՐԱ

Ն

1. վերադաս մաքսային մարմին,
2. վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատուն-վարչություններ,
3. վերադաս մաքսային մարմնի մաքսային կետ-բաժիններ։
Մաքսային մարմինների ստեղծումը, վերակազմավորումն ու լուծարումն իրականացնում է ՀՀ կառավարությունը։ Դրանք տեղակայվում են վերջինիս սահմանած վայրերում, մասնավորապես՝ ՀՀ պետական սահմանային անցման կետերում։ Տեղակայման վայրեր են
համարվում նաև վերադաս մաքսային մարմնի կառուցվածքային
ստորաբաժանում հանդիսացող՝ մաքսային ձևակերպման և մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց համար նախատեսված
վայրերը։ Մաքսային գործի ղեկավարումը, կազմակերպումն ու վերահսկողությունն իրականացնում է վերադաս մաքսային մարմինը՝
ՊԵԿ-ը, որի ենթակայության տակ են գտնվում մաքսատուն-վարչությունները։
Հայաստանի Հանրապետության վերադաս մաքսային մարմինը
գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում
և իրականացնում է պետության եկամուտների ձևավորման, պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառներում ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը, ինչպես նաև պետական եկամուտների
վճարման նկատմամբ հսկողությունը: ՀՀ մաքսային գործի ղեկավարումը, կազմակերպումն ու վերահսկողությունն իրականացնում է վերադաս մաքսային մարմնի ղեկավարը, որին պաշտոնի է նշանակում
և պաշտոնից ազատում է ՀՀ նախագահը՝ ՀՀ վարչապետի ներկայացմամբ: Վերադաս մաքսային մարմինը կազմակերպում և վերահսկում է մաքսատների և մաքսային կետերի աշխատանքը, վերլուծում է վերադաս մաքսային մարմնի համակարգում ՀՀ օրենսդրական և այլ իրավական ակտերի կիրառման փորձը, մշակում և սահմանված կարգով ապահովում է համակարգի գործունեությունը:
Ներկայումս ՀՀ վերադաս մաքսային մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների
կոմիտեն է, որը «Հարկային ծառայության մասին», «Մաքսային կարգավորման մասին» և «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքներով նախատեսված հարկային և մաքսային մարմին է: Այն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և գործունեությունը դադարեցնում է ՀՀ
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նախագահի հրամանագրով՝ ՀՀ օրենսդրությանը և իրավական այլ
ակտերին համապատասխան: Կոմիտեի համակարգում են ընդգրկված հարկային և մաքսային մարմինները: Կոմիտեն կազմված է
կոմիտեի նախագահից, կոմիտեի նախագահի տեղակալներից,
խորհրդականներից, օգնականներից, մամուլի քարտուղարից, աշխատակազմից, տարածքային ստորաբաժանումներից:
Մաքսատուն-վարչությունը ՀՀ վերադաս մաքսային մարմնի այն
ստորաբաժանումն է, որն իրականացնում է իր գործունեության գոտում պետական գրանցում ստացած կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից արտահանվող և ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ մաքսային հսկողություն և ձևակերպումներ՝
ըստ համապատասխան ընթացակարգի։ Այս մարմինն արտաքին
առևտրային գործունեության վստահելի կարգավորիչ է, մաքսային
օրենսդրության պահպանման երաշխավոր։
ՀՀ պետական սահմանի անցումային կետում տեղակայված մաքսային կետ-բաժինը վերադաս մաքսային մարմնի այն ստորաբաժանումն է, որն անմիջականորեն ենթարկվում է համապատասխան
մաքսատուն-վարչությանը ու իրականացնում կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց կողմից մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ մաքսային հսկողություն, սահմանված
կարգով դրանց բացթողում և ձևակերպում։
ՊԵԿ աշխատակազմի կառուցվածքում ամրագրված մաքսատուն-վարչություններն են.
1. Արարատյան մաքսատուն-վարչություն,
2. Արևելյան մաքսատուն-վարչություն,
3. Արևմտյան մաքսատուն-վարչություն,
4. Հարավային մաքսատուն-վարչություն,
5. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչություն:
Մաքսատները, որոնք իրենց ենթակայության տակ ունեն մաքսային կետ-բաժիններ, հետևյալներն են.
1. Արևելյան մաքսատուն-վարչություն՝
 Բագրատաշենի,
 Այրում-Ջիլիսայի,
 Գոգավան-Պրևոլնոյի:
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2. Հյուսիսային մաքսատուն-վարչություն՝
 Բավրայի,
 «Շիրակ» օդանավակայանի:
3. Հարավային մաքսատուն-վարչություն՝
 Մեղրու:
Արարատյան և Արևմտյան մաքսատուն-վարչությունների կազմում մաքսային կետ-բաժիններ չեն մտնում։
Հայաստան-Իրան պետական սահմանի երկարությունը 40 կմ է,
իսկ սահմանի անցանելի մասը Մեղրու կամուրջն է, որտեղ տեղակայված է մաքսային կետ-բաժին։ Հայ-վրացական սահմանի երկարությունը 150 կմ է, իսկ հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական սահմաններից յուրաքանչյուրի երկարությունը՝ 650-ական կմ։ Դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պատճառով չեն
գործում Թուրքիային սահմանակից «Մարգարայի» և «Ախուրիկի»
մաքսային կետերը։ Մաքսային մարմինների համակարգում ընդգրկված են նաև մաքսային լաբորատորիաներ, որոնք անհրաժեշտ
են ապրանքների փորձաքննության և հետազոտության համար։
Մաքսային գործի բնագավառում գիտահետազոտական գործունեության իրականացման, կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման նպատակով կարող են ստեղծվել մասնագիտացված ուսումնական հաստատություններ։
Մաքսային մարմիններն իրենց իրավասության սահմաններում ՀՀ
տարածքում լուծում են հետևյալ խնդիրները.
1. տնտեսական ինքնիշխանության, անվտանգության, շահերի և
ներքին շուկայի պաշտպանվածության ապահովում,
2. մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման արագացման և պարզեցման համար պայմանների ստեղծում,
3. մաքսային օրենսդրության դրույթների կիրառման և պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն, մաքսային
օրենսդրության խախտումների կանխարգելում, կանխում, բացահայտում, մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված պարտավորությունների չկատարման հետևանքով հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ առաջացած պարտքերի
գանձման գծով աշխատանքների իրականացում,
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4. առևտրատնտեսական
հարաբերություններում
մաքսային
կարգավորման օրենսդրությամբ սահմանված միջոցների կիրառում, մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման ժամանակ ՀՀ մաքսային
օրենսդրությամբ սահմանված ոչ սակագնային կարգավորման
միջոցների կիրառում, մաքսային վճարների գանձում և փոխանցում պետական բյուջե,
5. մաքսային հսկողության ու համապատասխան ձևակերպումների իրականացում և ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքաշրջանառության և ուղևորաշրջանառության խթանմանը նպաստող
պայմանների ստեղծում,
6. ազգային անվտանգության, մարդու կյանքի և առողջության,
կենդանական և բուսական աշխարհի, շրջակա միջավայրի
պաշտպանություն,
7. մաքսանենգության, ինչպես նաև մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխմանը վերաբերող մասով հանրապետության օրենսդրության այլ խախտումների դեմ պայքար, թմրամիջոցների, զենքի, մշակութային,
պատմական և հնագիտական նշանակություն ունեցող առարկաների, մտավոր սեփականության օբյեկտների, ոչնչացման
վտանգի տակ գտնվող կենդանատեսակների և բուսատեսակների, դրանց մասերի և այլ ապրանքների՝ մաքսային սահմանով ապօրինի տեղափոխման կանխարգելում, ինչպես նաև
միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի աջակցում,
8. արտաքին տնտեսական կապերի զարգացմանն աջակցում,
9. սպառողների շահերի պաշտպանության նպատակով ներմուծվող ապրանքների որակի ապահովմանը նպատակաուղղված
միջոցառումների աջակցում,
10. մաքսային գործին վերաբերող հարցերում միջազգային պայմանագրերով նախատեսված ՀՀ պարտավորությունների կատարում և իրավունքների իրացում, համագործակցություն
օտարերկրյա պետությունների մաքսային և իրավասու այլ
մարմինների, մաքսային գործին վերաբերող հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև
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այլ խնդիրներ, որոնք կարող են ծագել հանգամանքների փոփոխության հետևանքով։
Մաքսային մարմիններն իրենց գործունեության ընթացքում
առաջնորդվում են որոշակի սկզբունքներով, մասնավորապես.
1. օրինականության և օրենքի առաջ անձանց հավասարություն,
նրանց իրավունքների և ազատությունների պահպանում,
2. մաքսային գործի միասնական կառավարման և պաշտոնատար
անձանց մասնագիտական կարողությունների ապահովում,
3. ոլորտի պաշտոնատար անձանց գործողությունների հրապարակայնություն, մաքսային հսկողության և ձևակերպումների
դեպքում ներկայացվող պահանջների հստակություն, ՀՀ և
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրության և արտաքին տնտեսական
գործունեության կանոնների վերաբերյալ տեղեկատվության
հասանելիության ապահովում,
4. մաքսային հսկողության և ձևակերպումների իրականացման
ընթացքում օրենսդրությամբ սահմանված դրույթների միատեսակ կիրառում,
5. մաքսային գործի կատարելագործում՝ հիմք ընդունելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
մաքսային վարչարարության մեթոդների ներդրումը և բնագավառում համընդհանուր ճանաչում ունեցող միջազգային չափորոշիչները։
Մաքսային մարմիններին կարող են վերապահվել նաև ԵԱՏՄ
շրջանակներում միջազգային պայմանագրերով սահմանվող այլ
խնդիրներ և գործառույթներ։

Ստուգիչ հարցեր

ՀՊ

 Թվարկել ՀՀ մաքսային մարմինները:
 Իրենց իրավասության սահմաններում ի՞նչ սկզբունքներով են
առաջնորդվում մաքսային մարմինները:
 Ի՞նչ հիմնական խնդիրներ են լուծում ՀՀ մաքսային մարմինները համապատասխան քաղաքականության իրագործմամբ:
 Որո՞նք են ՀՀ մաքսային քաղաքականության հիմնական նպատակները:
 Սահմանել մաքսային քաղաքականության առանցքային
սկզբունքներն ու գործառույթները:
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1. Սուքիասյան Գ. Ա., Սուքիասյան Ն. Գ., Մաքսային իրավունք,
ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար: Երևան,
հեղ. հրատ., 2016, 470 էջ:
2. «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք` ՀՕ-241-Ն՝ ընդունված 17.12.2014 թ.:
3. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ «Կանոնադրությունը»՝ հաստատված ՀՀ վարչապետի 2018 թ. հունիսի 11-ի թիվ 702-Լ որոշմամբ:
4. ՀՀ կառավարության 2016 թ. մարտի 10-ի N 224-Ն որոշում:
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ԳԼՈՒԽ 3. ՀՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
3.1. Մաքսային վճարների էությունը,
տեսակներն ու նշանակությունը
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Մաքսային վճարները մեծ դեր են խաղում պետության
արտաքին տնտեսական կապերի կարգավորման գործում՝ սահմանելով դրանց տեղն աշխատանքի միջազգային բաժանման բնագավառում:
Մաքսային վճարների որոշման գործընթացն արտաքին տնտեսական գործունեության կարևոր հարցերից մեկն է: Մաքսային վճարների վճարումը պարտադիր պայման է մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների ներմուծման ու արտահանման, ինչպես նաև դրանց մաքսային ձևակերպումների հետ
կապված այլ գործողությունների իրականացման ժամանակ: Բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում՝ ՀՀ-ում, մաքսային վճարները պետական բյուջեի կարևոր բաղկացուցիչներից են, և դրանց գանձումը
մաքսային մարմինների կարևորագույն գործառույթներից մեկն է:
Յուրաքանչյուր պետության պետական բյուջե, որպես կանոն,
հիմնված է հարկային և մաքսային վճարների վրա: Մաքսային վճարները ՀՀ մաքսային սահմանով, ինչպես նաև ԵԱՏՄ տարածքով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման կապակցությամբ մաքսային մարմինների կողմից պարտադիր կարգով
գանձվող և պետբյուջե փոխանցվող դրամական միջոցներ են: Մաքսային վճարումների կատարումն արտաքին առևտրի իրականացման հիմնական պայմաններից է: Նման վճարներ գանձվում են ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձանցից և անհատ
ձեռներեցներից: Անձը, որ պատասխանատու է մաքսային վճարումների համար, կոչվում է հայտարարատու: Այն դեպքում, երբ ձևակեր33
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պումը կատարում է մաքսային միջնորդը, ապա պատասխանատվությունն ընկնում է նրա վրա: Առանձին դեպքերում, որպես պատասխանատու անձինք, կարող են հանդես գալ ժամանակավոր պահպանման պահեստի տիրապետողը, մաքսային պահեստի տիրապետողը, մաքսային փոխադրողը և այլն: Մաքսային վճարումների չկատարման, պակաս կամ ոչ ժամանակին կատարման համար մաքսային մարմինների առջև պատասխանատվություն է կրում պատասխանատու անձը:
Մաքսային վճարների հասկացության ներքո համախմբված են
այն պարտադիր վճարները, որոնք տարբերվում են ինչպես իրավական բնույթով, այնպես էլ տնտեսագիտական բովանդակությամբ:
Տարբերվում են հարկային և ոչ հարկային բնույթի վճարներ: Մաքսային վճարների տարբերակումը պայմանավորված է հիմնականում
նրանով, թե այդ միջոցները որտեղ են մուտքագրվում: Այսպես, ըստ
1906 թ. մաքսային կանոնակարգի, այն դրամական միջոցները,
որոնք մուտք էին արվում բյուջե, կոչվում էին մաքս, իսկ նրանք, որ
անցնում էին ձեռնարկության տնօրինությանը՝ տուրք:
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի համաձայն՝ ՀՀ մաքսային սահմանով
ապրանքներ տեղափոխելիս մաքսային մարմինները գանձում են
մաքսային վճարներ, այդ թվում.
 ներմուծման մաքսատուրք,
 արտահանման մաքսատուրք,
 մաքսավճարներ,
 ավելացված արժեքի հարկ (գանձվում է ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ապրանքներ ներմուծելիս),
 ակցիզային հարկ կամ ակցիզային վճար (ԵԱՏՄ մաքսային
տարածք ապրանքներ ներմուծելիս)։
Մաքսային վճարների առումով, գոյություն ունեն որոշակի արտոնություններ.
1. սակագնային առանձնաշնորհումներ,
2. սակագնային արտոնություններ (մաքսային վճարների արտոնություններ),
3. հարկերի վճարման արտոնություններ,
4. մաքսավճարների մուծման արտոնություններ:
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Սակագնային առանձնաշնորհումներ տրամադրվում են ըստ
ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրությունների և միջազգային
պայմանագրերի: Դրանք ներկայացնում են ԵԱՏՄ-ի հետ ազատ
առևտրի գոտի ձևավորած երկրների ծագման ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի նվազեցում կամ սակագնային առանձնաշնորհումների միասնական համակարգից օգտվող
զարգացող և (կամ) առավել թույլ զարգացած երկրների ծագման
ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի նվազեցում:
Սակագնային արտոնությունների տեսակները, դրանց տրամադրման կարգը և դեպքերը սահմանվում են ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքին և անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերին
համապատասխան: ԵԱՏՄ տարածք ներմուծվող (ներմուծված) ապրանքների նկատմամբ կարող են կիրառվել սակագնային արտոնություններ՝ ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատելու կամ
դրա դրույքաչափը նվազեցնելու ձևով: Սակագնային արտոնությունները չեն կարող կրել անհատական բնույթ և կիրառվում են ապրանքների ծագման երկրից անկախ:
Հարկերի և մաքսավճարի գծով արտոնություններ սահմանվում
են ըստ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրությունների:
Այժմ անդրադառնանք վճարներից յուրաքանչյուրին՝ առանձինառանձին։
Մաքսատուրքեր: Մաքսային գործին վերաբերող գրականության
մեջ, որոշ հեղինակների կարծիքով, մաքսատուրքը մաքսային տարածքում գանձվող տուրք է, իսկ այլոց բնորոշմամբ` հարկ: Օրինակ`
Ա. Ն. Կոզիրինը մաքսատուրքը համարում է անուղղակի հարկ, իսկ
Սավինը` հարկային տուրք: Որոշ տեսաբաններ էլ նշում են, որ մաքսատուրքերը կատարում են նույն գործառույթը, ինչ հարկերը, այսինքն, գանձվելով մաքսային մարմինների կողմից մաքսային սահմանը հատող ապրանքներից, հանդիսանում են պետական բյուջեի համալրման հիմնական աղբյուրը:
Մեր կարծիքով՝ մաքսատուրքը, ըստ էության, հարկ է և այն էլ`
անուղղակի, որը, ի վերջո, վճարում է ապրանք սպառողը, քանի որ
ներառված է վաճառքի գնում: Ինչպես նշվում է ՙՄաքսային կարգա-
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վորման մասին՚ ՀՀ օրենքում, մաքսավճար գանձվում է որոշակի
ծառայություն մատուցելու դիմաց, մինչդեռ մաքսատուրք գանձելիս
ոչ մի ծառայություն չի մատուցվում, այսինքն` բնորոշ է հարկի հատկանիշը, հետևաբար՝ դա հարկ է և ոչ թե տուրք: Սակայն, մաքսատուրքի և հարկի միջև գոյություն ունեն էական տարբերություններ.
եթե հարկը կրում է անհատույց վճարի բնույթ, ապա մաքսատուրքի
վճարումն անհատույց չէ, այսինքն` դրանից հետո անձն իրավունք է
ստանում մաքսային տարածք ներմուծելու և արտահանելու ապրանքներ ու տրանսպորտային միջոցներ:
Մաքսատուրքը բնութագրվում է հետևյալ հիմնական հատկանիշներով.
1. այն պետական բյուջե գանձվող պարտադիր վճար է,
2. հատուցվում է, քանի որ ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման իրավունքի ձեռքբերման վճար է,
3. չունի պարբերականության հատկանիշ,
4. հայտարարատուն դրա վճարման իրավունքը կարող է փոխանցել այլ անձի,
5. ապահովում է պետությունը՝ պարտադրման միջոցով:
Մաքսատուրքեր կիրառելիս, առաջին հերթին, անհրաժեշտ է
հաշվի առնել դրանց տնտեսական բովանդակությունը: Այս առումով,
տնտեսագիտական գրականության մեջ բացակայում է մաքսատուրքերի բնույթի վերաբերյալ միասնական մոտեցումը:
Ինչպես նախկինում, այնպես էլ ներկայում մաքսատուրքերի միջոցով պետությունը խրախուսում է ապրանքների արտահանումն ու
ներմուծումը կամ սահմանափակում ապրանքների ազատ տեղաշարժը` տեղական արտադրողների համար ստեղծելով մրցակցային
հավասար կամ առավել բարենպաստ պայմաններ:
Մաքսատուրքը, ըստ էության, գնային կատեգորիա է, որը պահանջում է անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր ապրանքի տուրքի մեծությունը հիմնավորելիս: Եթե 19-րդ դարի վերջին սահմանվում
էին մաքսատուրքերի բարձր դրույքաչափեր, ապա 20-րդ դարի կեսերին նկատվեց դրանց իջեցման միտում:
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Հետևաբար՝ կարող ենք ասել, որ մաքսատուրքերը մաքսային
սահմանով ապրանքների տեղափոխման համար սահմանված կարգով և չափով պետական բյուջե գանձվող պարտադիր վճարներն են:
Մաքսատուրքեր վճարող են համարվում հայտարարատուն կամ
այլ անձինք, որոնց վրա դրվել է մաքսատուրքեր վճարելու պարտավորությունը:
ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններից ապրանքների
ներմուծման համար մաքսատուրքերը հաշվարկվում են ըստ միասնական ապրանքային անվանացանկի, որտեղ սահմանված են համապատասխան սակագների դրույքաչափերը:
Ընդունված է մաքսատուրքերը դասակարգել՝ հիմնվելով հետևյալ
չափանիշների վրա.
 գործառնության բնույթ,
 մաքսատուրքերի նպատակայնություն,
 հաշվարկման մեթոդ,
 գործունեության ուղղություն,
 ծագման բնույթ,
 դրույքների տեսակ։
Ըստ գործառնության բնույթի՝ կիրառվում են հետևյալ մաքսատուրքերը.
1. Արտահանման. վճարվում են ՀՀ մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների համար: ՀՀ-ից արտահանվող ապրանքների մաքսատուրքերի
դրույքաչափը 0% է, բայց օրենքով կարող են սահմանվել նաև
այլ դրույքաչափեր:
2. Ներմուծման. վճարվում են ՀՀ մաքսային տարածք ներմուծվող
ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների համար: Նախկինում գործող ՀՀ մաքսային օրենսգրքի համաձայն՝ ՀՀ-ում
գործում էին ներմուծման 0% և 10% մաքսատուրքեր, սակայն
ՀՀ՝ ԵԱՏՄ անդամ դառնալուց հետո կատարվեց դրույքաչափերի փոփոխություն, և այժմ գործում են տարբերակված դրույքաչափերով մաքսատուրքեր երրորդ երկրների նկատմամբ։
3. Սեզոնային. վճարվում են որոշակի ժամանակաշրջանում ապրանքների և այլ առարկաների արտահանման կամ ներմուծ-
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ման համար: ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծման օպերատիվ կարգավորման նպատակով, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են սահմանվել սեզոնային մաքսատուրքեր, որոնց գործողության ժամկետը չի կարող գերազանցել վեց ամիսը, և որոնք կիրառվում են ԵԱՏՄ միասնական
մաքսային սակագնով նախատեսված ներմուծման մաքսատուրքերի փոխարեն: Սեզոնային մաքսատուրքեր կիրառվում
են հիմնականում սեզոնային բնույթի ապրանքների համար:
ՀՀ տնտեսության շահերը պաշտպանելու կամ տնտեսական գործունեությունը խթանելու նպատակով կիրառվում են նպատակային
մաքսատուրքեր, որոնք լինում են.
1. հակազդման՝ ի պատասխան ՀՀ-ի հանդեպ առանձին պետությունների կամ դրանց միավորումների խտրական գործողությունների,
2. խրախուսման՝ առանձին երկրներից ներմուծվող ապրանքների
նկատմամբ սահմանված դրույքաչափերի նվազման համար:
Կախված ներմուծվող ապրանքներից՝ ՀՀ շահերի պաշտպանության նպատակով ժամանակավորապես կարող են օգտագործվել
նաև մաքսատուրքերի առանձին տեսակներ.
1. հատուկ, որոնք կիրառվում են որպես պաշտպանիչ միջոց այն
դեպքում, երբ ՀՀ ներմուծվող ապրանքները սպառնում են
վնասել հայրենական արտադրողներին,
2. հակադեմպինգային, որոնք կիրառվում են այն դեպքում, երբ
տվյալ երկիր է ներմուծվում ավելի ցածր գնով ապրանք, քան
դրա սովորական գինն է արտահանող երկրում, և եթե այդպիսի ներմուծումը վնասում է տեղական նմանատիպ ապրանքների արտադրության կազմակերպմանն ու ընդլայնմանը։
3. փոխհատուցող, որոնք սահմանվում են այն ապրանքների ներմուծման վրա, որոնց արտադրությունում ուղղակիորեն կամ
անուղղակիորեն օգտագործվել են սուբսիդիաներ, և եթե
դրանց ներմուծումը վնասում է այդպիսի ապրանքների հայրենական արտադրողներին:
Ըստ հաշվարկման մեթոդի՝ տարբերվում են մաքսատուրքերի հետևյալ դրույքաչափերը.

38

ՐԱ

Ն

1. ադվալորային (արժեքային). սահմանվում են տոկոսներով՝
հարկման ենթակա ապրանքների մաքսային արժեքի նկատմամբ,
2. յուրահատուկ (հաստատագրված). սահմանվում են ըստ ֆիզիկական հատկանիշների (քանակ, զանգված, ծավալ)՝ բնաիրային արտահայտությամբ,
3. խառը. զուգակցվում են վերը նշված տեսակները:
Գործունեության ուղղությունից կախված՝ մաքսատուրքերը լինում
են.
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1. արտոնյալ. նպատակն է նպաստել որևէ տեսակի ապրանքի
փոխանակման ծավալների աճին և սահմանվում է նվազագույնից ցածր դրույքաչափով,
2. խտրական. որպես պատասխան քայլ առևտրային գործընկեր
երկրի հովանավորչական քաղաքականությանը:
Ծագման բնույթից կախված՝ տարբերվում են հետևյալ մաքսատուրքերը.
1. ինքնավար (ավտոնոմ). սահմանվում են իշխանության համապատասխան տարածքային մարմինների կողմից,
2. պայմանագրային (կոնվենցիոն). սահմանվում են երկկողմ կամ
բազմակողմ համաձայնագրերի հիման վրա,
3. արտոնյալ. սահմանվում են զգալիորեն ցածր դրույքաչափերով՝ նպատակ ունենալով աջակցելու զարգացող երկրների
արտահանման ծավալների աճին:
Ըստ դրույքների տեսակների՝ մաքսատուրքերը լինում են.
1. մշտական կամ անփոփոխ, երբ դրույքաչափերը մշտապես
նույնն են,
2. փոփոխական, երբ դրույքաչափերը ենթակա են փոփոխման
որոշակի պայմաններում՝ նպատակ ունենալով ներքին գինը
սահմանված մակարդակի վրա պահպանելու, իսկ միջազգային գները փոփոխվում են՝ երկրի ներքին գները համաշխարհային գների ազդեցությունից պաշտպանելու համար:
Մաքսատուրքը կարող է սահմանվել որպես տնտեսական կատեգորիա, որը, միաժամանակ, ունի հարկային և տնտեսական բաղադրիչ և, որոշակի տնտեսական ու սոցիալական պայմաններից կախ-
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ված, հանդես է գալիս որպես հարկային կատեգորիա: Մաքսատուրքի տնտեսական դերը հետևյալն է.
 Ստեղծում է արժեքային արգելք, որը բարձրացնում է ներմուծվող ապրանքի գինը: Դա երկրի ներքին շուկա ապրանքի շարժի ժամանակ վերջինիս գնի բարձրացման հիմնական և հաճախ միակ գործոնն է, ինչը թույլ է տալիս ավելացնել ազգային
արտադրանքի մրցունակությունը:
 Պետությունը, նպատակադրված ձևով կիրառելով մաքսատուրքեր, խթանում է տնտեսության որոշակի ճյուղերի զարգացումը:
Մաքսատուրքը կատարում է նաև առևտրաքաղաքական դեր՝
պաշտպանելով տնտեսության որոշակի ճյուղեր արտասահմանյան
ապրանքների մրցակցությունից: Ընդ որում, պարտադիր չէ, որ
դրանք տնտեսական առումով լինեն ավելի թույլ ճյուղեր կամ ձեռնարկություններ: Երբեմն առավելագույն պաշտպանությունից օգտվում
են հատկապես զարգացած, մենաշնորհացված ճյուղերը:
Ընդհանուր առմամբ, մաքսատուրքերի ողջ բազմազանությունը
կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ.

Աղյուսակ 1

Գ

Մաքսատուրքերի տեսակները
ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐ

Ներմուծման

Արտահանման

արտոնյալ

յուրահատուկ ֆիսկալային ադվալորային սեզոնային

պայմանագրային

հակագնագցման
փոխհատուցման

ՀՊ

ՏՀ

Ըստ սահմանափակման
սկզբունքի

գլխավոր

Ըստ
նպատակի

Ըստ հաշվարկման
եղանակի

Ըստ կիԸստ
րառման ժածագման
մանակաբնույթի
շրջանի

Ըստ խրախուսման
սկզբունքի

հովանայուրահատուկ
վորչական

ինքնավար
կոնվենցիոն

համակցված

Մաքսատուրքով հարկվող օբյեկտներ են համարվում մաքսային
սահմանով տեղափոխվող ապրանքները, իսկ որպես հարկման բազա, կախված ապրանքներից և կիրառվող դրույքաչափերից, ապրանքների մաքսային արժեքը և/կամ դրանց ֆիզիկական հատկությունները՝ բնաիրային արտահայտությամբ:
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Մաքսատուրքի 3 հիմնական գործառույթներն են.
 ֆիսկալ,
 կարգավորող,
 պաշտպանիչ։
Կարգավորող գործառույթի դրսևորման ձևերը բազմազան են:
Դրանց շարքին են դասվում ներմուծվող ապրանքների և ապրանքային կառուցվածքի ռացիոնալացումը, արտահանվող և ներմուծվող
ապրանքների արժութային եկամուտների և ծախսերի արդյունավետ
հարաբերակցության պահպանումը, հայրենական ծագում ունեցող
ապրանքների արտադրության և սպառման կառուցվածքային փոփոխությունների ճշգրիտ կառավարումը, տնտեսության պաշտպանությունն օտարերկրյա մրցակցությունից: Այս գործառույթը հնարավորություն է տալիս պետությանը կարգավորելու արտաքին առևտրային հարաբերությունները, ճշգրտելու արտահանման և ներմուծման
ծավալներն անհրաժեշտ ուղղությամբ, կարգավորելու ապրանքների
ներհոսքն ու արտահոսքը:
Պաշտպանիչ գործառույթը կապված է ազգային արտադրողների
շահերի պաշտպանության հետ: Ներմուծվող ապրանքներից գանձվող մաքսատուրքը բարձրացնում է դրանց գինը ներքին շուկայում՝
այդպիսով խթանելով ազգային արդյունաբերության և գյուղատնտեսության կողմից արտադրվող նմանատիպ ապրանքների մրցունակությունը:
Ինչ վերաբերում է ֆիսկալ գործառույթին, ապա դա ապահովում է
պետբյուջեի եկամտային մասի համալրումը: Այն ազդում է սպառողների վրա, որոնք մշտապես օգտվում են ներմուծվող ապրանքներից:
Մաքսավճարներ: ՙՄաքսային կարգավորման մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և չափով վճարվող, պետական բյուջեում
հաշվառվող պարտադիր վճարներ են, որոնք ուղղվում են մաքսային
գործի զարգացմանը և մաքսային մարմինների նյութատեխնիկական
ու սոցիալական հենքի ապահովմանը:
Մաքսավճարի ֆինանսաիրավական բովանդակությունից ակնհայտ է դառնում, որ այն կարգավորիչ գործառույթ գրեթե չունի և կարող է անդրադառնալ արտաքին տնտեսական գործունեության վրա
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միայն մանր փոխադրումների դեպքում, այն էլ՝ որոշակի վերապահումներով:
Վերադաս մաքսային մարմինը յուրաքանչյուր տարվա առաջին
եռամսյակի ընթացքում կառավարություն է ներկայացնում հաշվետվություն՝ նախորդ տարում մաքսավճարների գումարների տնօրինման մասին:
Մաքսավճարները գանձվում են ապրանքների բացթողման, ինչպես նաև մաքսային ուղեկցման հետ կապված գործողությունների
իրականացման, տրանսպորտային միջոցների հսկողության, ինչպես
նաև օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործողությունների համար:
Մաքսավճարի չափը չի կարող գերազանցել մաքսային մարմինների
այն գործողությունների իրականացման ծախսերի մոտավոր արժեքը, որոնց համար սահմանված է մաքսավճար:
Ավելացված արժեքի հարկ: Հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների և (կամ) գործառնությունների համար սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է: Վճարողներ են համարվում հարկային մարմնում որպես
ԱԱՀ վճարող հաշվառված կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները, անհատ ձեռնարկատեր և նոտար
չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք, եթե ՀՀ տարածք են ներմուծում
ապրանքներ, որոնց ներմուծումը, ըստ «Մաքսային կարգավորման
մասին» ՀՀ օրենքի, հետապնդում է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակ, կամ մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, որոնք իրականացնում են ավելացված
արժեքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքներ կամ
գործառնություններ:
ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներ (գործառնություններ) են համարվում.
 ապրանքների մատակարարումը (եթե մատակարարման վայրը ՀՀ-ն է),
 աշխատանքների կատարումը և (կամ) ծառայությունների մատուցումը,
 «Բացթողում ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ՀՀ ապրանքների ներմուծումը,
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Ակցիզահարկ: Հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների և
(կամ) գործառնությունների համար սահմանված կարգով, չափով,
ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է:
Վճարողներ են համարվում հարկման օբյեկտ համարվող գործարքներ և (կամ) գործառնություններ իրականացնող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը: Ռեզիդենտ կազմակերպության
կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ ոչ ռեզիդենտի մշտական հաստատության հետ կնքված պայմանագրի համաձայն՝ նրա տրամադրած հումքով ՀՀ տարածքում արտադրված կամ տարայավորված՝
ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների մատակարարման գործարքների մասով ակցիզային հարկ վճարող է համարվում համապատասխանաբար՝ ՀՀ ռեզիդենտ կազմակերպությունը
կամ ՀՀ-ում հաշվառված անհատ ձեռնարկատերը կամ ոչ ռեզիդենտ
մշտական հաստատությունը՝ որպես պատվիրատու: Ըստ մշտական
հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի հետ կնքված պայմանագրի՝ նրա տրամադրած հումքով ՀՀ տարածքում արտադրված կամ տարայավորված՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների մասով ակցիզային
հարկ վճարող է հանդիսանում այդ ապրանքներն արտադրող կամ
տարայավորող կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը:
Անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական անձինք չեն համարվում ակցիզային հարկ վճարողներ: Սակայն, այն դեպքում, երբ
վերջիններս ՀՀ տարածք են ներմուծում ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ (այդ թվում՝ ԵԱՏՄ-ից), որոնց ներմուծումը, համաձայն «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի, հետապնդում է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակ, ապա
պարտավոր են սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում հաշվարկել և բյուջե վճարել ակցիզային հարկի գումարը:
Ակցիզային հարկ կիրառելիս տարբեր պետություններ որոշակի
նպատակներ են հետապնդում: Թվարկենք դրանցից մի քանիսը.
1. ավելացնել ֆիսկալ կամ բյուջեի եկամուտները,
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2. իրականացնել երկրի ներքին շուկան հովանավորելու քաղաքականություն (պրոտեկցիա),
3. իրականացնել առանձին տեսակի ապրանքների սպառումը
կրճատելու և այդ ապրանքների առաջարկ-պահանջարկը
կարգավորելու քաղաքականություն,
4. իրականացնել բարձր կամ գերշահույթ ապահովող արտադրատեսակների շահույթի մի մասը բյուջե մուտքագրելու քաղաքականություն:
Ակցիզային հարկով հարկվող օբյեկտ է համարվում.
 արտադրողի արտադրած կամ տարայավորած՝ ակցիզային
հարկով հարկման ենթակա ապրանքների մատակարարումը
(եթե մատակարարման վայրը ՀՀ-ում է),
 ՙՆերքին սպառման համար բացթողում՚ մաքսային ընթացակարգով ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների
ներմուծումը ՀՀ,
 ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ակցիզային հարկով հարկման ենթակա՝ ԵԱՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի ներմուծումը ՀՀ,
 ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանում՝ սեղմված բնական
գազի մատակարարումը:

ՏՀ

3.2. Մաքսային վճարների հաշվարկման և
գանձման ընդհանուր կարգը ՀՀ-ում
Պետական բյուջեի ձևավորումն ուղղակիորեն կախված

ՀՊ

է արտաքին տնտեսական գործունեությունից, որի ընթացքում երկրի
ներքին և արտաքին տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում մաքսային քաղաքականությունը մեծ դեր է կատարում:
ՀՀ կառավարությունը մաքսային վճարների դրույքաչափեր սահմանելիս առաջնահերթ է համարում հետևյալ խնդիրների լուծումը.
1. մաքսային վճարները դարձնել պետական բյուջեի եկամտային
մասի համալրման աղբյուր,
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2. մաքսային քաղաքականությունն ուղղել ազգային շուկայի և
տնտեսական ինքնիշխանության ապահովմանը,
3. ապրանքային արտադրանքի որակական ցուցանիշներով
ապահովել մրցակցությունը շուկայում,
4. ընդլայնել ապրանքների ներմուծման և արտահանման ընթացակարգերի կիրառման ոլորտի արտոնությունների շրջանակները:
Մաքսային վճարների հաշվարկման վրա ազդող կարևորագույն
գործոններն են.
 ԱՏԳ ԱԱ-ի (արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի) ծածկագրի որոշումը,
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 ոչ սակագնային միջոցների կիրառումը,
 մաքսային արժեքի որոշումը,
 ապրանքների մատակարարման բազիսային պայմանները,
 ապրանքի ծագման երկրի որոշումը և այլն:
Առաջին և ամենագլխավոր գործոնը մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների համար, ըստ ԱՏԳ-ի, ԱԱ-ի ծածկագրի որոշումն է: Դրանով են պայմանավորված որոշակի ապրանքի մաքսային սակագնի դրույքաչափի ընտրությունը և տնտեսական քաղաքականության միջոցների կիրառման հնարավորությունը: Արտաքին
տնտեսական գործունեության մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների կիրառման, ինչպես նաև մաքսային վիճակագրության վարման նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործվում է ԵԱՏՄ հանձնաժողովի հաստատած արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկը:
Երկրորդ գործոնը ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների կիրառությունն է, որը վերաբերում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
արգելքներին ու սահմանափակումներին՝ լիցենզավորմանը, քվոտավորմանը, հակազդման և խրախուսման մաքսատուրքերին և
այլն:
Հաջորդ գործոնը մաքսային արժեքի որոշումն է: Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքի մաքսային արժեքը գործարքի գինն
է, այսինքն՝ այն գումարը, որը փաստացի վճարվել է, ենթակա է
վճարման կամ պետք է վճարվեր ապրանքը ներմուծման երկիր ար-
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տահանելու նպատակով ձեռք բերելու և մինչև ՀՀ մաքսային սահման տեղափոխելու համար: Մաքսային վճարների գանձման հիմքում ապրանքների մաքսային արժեքն է:
Մաքսային արժեքի որոշման գործում իրենց կարևորագույն դերն
ունեն ապրանքների մատակարարման բազիսային պայմանները:
Ինկոտերմս միջազգային կանոններն ապահովում են արտաքին
առևտրի ոլորտում լայնորեն օգտագործվող առևտրային եզրույթների միարժեք մեկնաբանություն։
Մաքսային արտոնությունների տրամադրման գործում ուրույն
դեր ունի ապրանքի ծագման երկրի որոշումը: Յուրաքանչյուր պետություն, ելնելով իր տնտեսական շահերից, համաշխարհային
տնտեսությունում ունեցած դիրքից, որոշ երկրների նկատմամբ կիրառում է ավելի մեղմ առևտրային ռեժիմ, իսկ որոշների նկատմամբ՝
ավելի խիստ: Այս նպատակով շրջանառվում է «ապրանքների ծագման երկիր» հասկացությունը: Այդպիսին է համարվում այն երկիրը,
որտեղ ապրանքն ամբողջությամբ արտադրվել է կամ ենթարկվել
բավարար վերամշակման:
Մաքսատուրք: 2015 թ. հունվարի 2-ից Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միության լիիրավ անդամ է:
Այս կառույցի շրջանակներում գործում է ապրանքների ներքին շուկա, որտեղ փոխադարձ առևտրում անդամ պետությունները չեն կիրառում ներմուծման և արտահանման մաքսատուրքեր, ոչ սակագնային կարգավորման, հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման
և փոխհատուցման միջոցներ։ Առկա է միասնական բյուջե, որը համալրվում է երրորդ երկրների հետ առևտրից ստացված մաքսատուրքերի հաշվին: Բարձրագույն եվրասիական տնտեսական խորհուրդը որոշում է անդամ պետությունների մաքսավճարների չափերը, որոնք բաժանված են հետևյալ կերպ.
 Հայաստանի Հանրապետություն՝ 1.22%,
 Ղրղզստանի Հանրապետություն՝ 1.9%,
 Բելառուսի Հանրապետություն՝ 4.56%,
 Ղազախստանի Հանրապետություն՝ 7.055%,
 Ռուսաստանի Դաշնություն՝ 85.265%։
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Ըստ ԵԱՏՄ օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի՝ մաքսային վճարների
վճարման արտոնություններ ասելով ենթադրվում է.
1. ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման արտոնություններ
(սակագնային արտոնություններ),
2. արտահանման մաքսատուրքերի վճարման արտոնություններ,
3. հարկերի վճարման արտոնություններ,
4. մաքսավճարների վճարման արտոնություններ (մաքսավճարների վճարումից ազատում):
Արտահանման մաքսատուրքերի, հարկերի, ինչպես նաև մաքսավճարների վճարման արտոնություններ (մաքսավճարների վճարումից ազատում) սահմանվում են անդամ պետությունների օրենսդրություններին համապատասխան:
Մաքսատուրքերով, հարկերով հարկվող օբյեկտներ են համարվում մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքները: Կախված
ապրանքների և կիրառվող դրույքաչափերի տեսակներից՝ մաքսատուրքերի հաշվարկման բազա են համարվում ապրանքների մաքսային արժեքը և (կամ) դրանց ֆիզիկական հատկանիշները՝ բնաիրային արտահայտությամբ: Մաքսատուրքեր, հարկեր վճարում են հայտարարատուները և այն անձինք, որոնք, ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի, ՀՀ օրենքների և միջազգային պայմանագրերի համաձայն,
կրում են մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորություն:
Որպես կանոն, մաքսատուրք վճարվում է մինչև հայտարարագրի
ներկայացումը կամ դրան զուգահեռ: Վճարման ժամկետների փոփոխություն կատարվում է վճարման հետաձգման կամ տարաժամկետ
վճարման ձևով՝ ըստ միջազգային պայմանագրերով սահմանված
հիմքերի և պայմանների:
Մաքսատուրքի վճարման հետաձգում ասելով հասկացվում է
դրա՝ սահմանված ժամկետից ուշ վճարման հնարավորության տրամադրումը: Մաքսատուրքի վճարման տարաժամկետ վճարումը մեկնաբանվում է որպես սահմանված ժամկետից ուշ և փուլ առ փուլ
վճարման հնարավորության տրամադրում: Մաքսատուրքի վճարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետ վճարելու հնարավորություն
տրամադրվում է ըստ հայտարարատուի խնդրարկած ժամկետի,
բայց ոչ ավելի, քան վեց ամիս:
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Ներմուծման մաքսատուրքերի վճարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետ կատարելու հնարավորությունից օգտվելու յուրաքանչյուր օրվա համար (սկսած «Ներքին սպառման համար բացթողում»
մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքները բաց
թողնելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև ներմուծման մաքսատուրքերը վճարելու պարտավորությունը դադարելու օրը) վճարվում
են տոկոսներ՝ վերաֆինանսավորման դրույքաչափի (առանցքային
դրույքաչափի, հաշվառման դրույքաչափի) 1/360–րդի չափով, ներմուծման մաքսատուրքեր վճարելու կամ բռնագանձելու օրվան հաջորդող օրվանից ոչ ուշ:
ՀՀ կառավարությունը սահմանել է այն ապրանքների ցանկը,
որոնց ներմուծման դեպքում հաշվարկված մաքսատուրքի վճարման
ժամկետը կարող է փոփոխվել: Ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերի ժամկետների փոփոխության համար հաշվարկվում են
տոկոսներ, որոնք վճարվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի չափով, վճարման
ժամկետն ավարտվելուց հետո՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մաքսատուրքի վճարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետ
վճարելու հնարավորություն տրամադրելու կամ մերժելու մասին
որոշումն ընդունվում է դիմումը ներկայացնելու օրվանից ոչ ուշ, քան
5 օրվա ընթացքում: Մաքսատուրքի վճարումը հետաձգելու կամ
տարաժամկետ վճարելու հնարավորություն տրամադրվում է հայտարարատուի խնդրարկած ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 6
ամիս: Որոշման մեջ արտացոլվում է այն ժամկետը, որի սահմաններում տրամադրվում է հարկերի վճարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետ վճարելու հնարավորություն, իսկ մերժելու դեպքում նշվում
են համապատասխան պատճառներ:
Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության կատարումն ապահովվում է հետևյալ դեպքերում.
1. ՙՄաքսային տարանցում՚ ընթացակարգով ապրանքների տեղափոխում,
2. մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ժամկետների փոփոխություն,
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3. ապրանքների՝ ըստ ՙՄաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակում՚ մաքսային ընթացակարգի ձևակերպում,
4. ապրանքների բացթողում փաստաթղթերի, ապրանքների փորձանմուշների ու նմուշների ուսումնասիրության անհրաժեշտության կամ փորձագետի եզրակացություն ստանալու և այլ դեպքերում:
Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորության ապահովումը կարող է լինել մեկանգամյա կամ բազմակի: Մեկանգամյա
պարտավորությունը վերաբերում է մեկ առաքողի կողմից մեկ ստացողի անունով միևնույն արտաքին առևտրային պայմանագրի հիման
վրա տեղափոխվող` մեկ խմբաքանակում գտնվող ապրանքներին:
Ընդ որում, այդ գումարում ներառվում են նաև մաքսային գործընթացների համար վճարվելիք մաքսավճարները:
ՀՀ սահմանով պարբերաբար ԱՏԳ իրականացնող անձը կարող է
մաքսային մարմիններին տրամադրել մաքսատուրքերի, հարկերի
վճարման բազմակի ապահովում իր կողմից առնվազն մեկ տարվա
ընթացքում իրականացվող բոլոր գործարքների համար։ Բազմակի
ապահովումը կարող է ներկայացվել մեկ և ավելի մաքսային մարմինների՝ դրամական միջոցների գրավի կամ երաշխավորության տեսքով: Անձի ցանկությամբ բազմակի ապահովման գումարի չափը կարող է ավելացվել բանկային երաշխիքի վերաձևակերպման, դրամական միջոցների գրավի ներգրավման, երաշխավորության պայմանագրում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու միջոցով:
Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովումն իրականացվում է.
 դրամական միջոցների ներդրմամբ (դրամական միջոցների
գրավ),
 բանկային երաշխիքով,
 երաշխավորությամբ,
 գույքի գրավով։
Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովման նպատակով
դրամական միջոցները մուտքագրվում են միասնական հաշիվ:
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ՀՀ սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների տեղափոխման համար մաքսատուրքերը և
հարկերը վճարվում են ՀՀ պետական բյուջե:
Ավելի վճարված կամ ավելի բռնագանձված մաքսատուրքերը ենթակա են վերադարձման կամ հարկային այլ պարտավորությունների
հաշվին հաշվանցման՝ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով և անդամ պետությունների օրենսդրություններով սահմանված կարգով և դեպքերում։
ՀՀ-ից արտահանվող ապրանքների մաքսատուրքերի դրույքաչափը սահմանվում է 0%: ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններից, այսինքն՝ երրորդ երկրներից ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը հաշվարկվում են միասնական մաքսային սակագների
դրույքաչափերով, բացառությամբ ՙՙՀՀ՝ ՙԵվրասիական տնտեսական միության մասին՚ 2014 թ. մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու
վերաբերյալ՚ պայմանագրի 4-րդ հավելվածով նախատեսված ժամկետներում ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերի, որոնց համար սահմանված են միասնական մաքսային սակագների դրույքաչափերից տարբերվող դրույքաչափեր: Շուրջ 800 անուն ապրանքատեսակներ կրում են «զգայուն» անվանումը: Դրանց ընտրությունը
պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով: Նախ՝ դրանց
նկատմամբ ներքին շուկայի պահանջարկը բավարարվում է հիմնականում երրորդ երկրներից ներմուծման հաշվին, և ՀՀ-ն այդ մասով
կիրառում է ԵԱՏՄ միասնական սակագնով սահմանվածից ցածր
դրույքաչափեր: Երկրորդ՝ այդ ապրանքատեսակների ներմուծման
տարեկան միջին ծավալները փոքր տեսակարար կշիռ ունեն ԵԱՏՄ
մաքսային տարածք համապատասխան ապրանքատեսակների ներմուծման ընդհանուր ծավալներում: Դրանցից են.
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Աղյուսակ 2

«Զգայուն» ապրանքատեսակների ցանկ

Խումբ 2.
Միս և մսից սննդային
ենթամթերք

ՀՀ
անդամակցության
պայմանագրի 4-րդ
հավելվածով
սահմանված
բացառություններ

10%

0,15,25,65 և 80%
ադվալորային,
ինչպես նաև խառը
դրույքաչափեր,
որոնցում
ադվալորայինը
մինչև 80% է

Խմբին
դասվող որոշ
ապրանքատեսակների
համար՝ 10-50%՝
ըստ տարեթվերի

Ն

ԵԱՏՄ
միասնական
սակագնով
ամրագրված
դրույքաչափեր

ՐԱ

ԱՏԳ ԱԱ
ապրանքային խումբ

ՀՀ-ի կողմից
նախքան
անդամակցությունը կիրառվող
դրույքաչափեր
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10%, բացառու5, 11.7, 15, 16.7,
թյամբ ԱՏԳ ԱԱ
17.5, 18.3, 20%,
Խմբին դասվող
040811 ծածկաինչպես նաև խառը որոշ ապրանքագրին դասվող
դրույքաչափեր,
տեսակների
չորացրած ձվի
որոնցում
համար՝ 10-13%՝
դեղնուցի, որի
ադվալորայինը
ըստ տարեթվերի
համար սահմանմինչև 20% է
ված է եղել 0%
Խումբ 16.
12, 12.5, 14,
ԱՏԳ ԱԱ
Պատրաստի սննդա15%, ինչպես
1604151900 ծածմթերք մսից, ձկից կամ
նաև խառը
կագրին դասվող
խեցգետնանմաննե10%
դրույքաչափեր,
ապրանքների
րից, կակղամարմիննեորոնցում ադհամար՝ 10-12%՝
րից և ջրային այլ անվալորայինը
ըստ տարեթվերի
ողնաշարավորներից
մինչև 21.7% է
10%,
Հաստատուն
բացառությամբ
դրույքաչափեր,
ԱՏԳ ԱԱ
ԱՏԳ ԱԱ
առավելագույնը՝
17023090001 և
Խումբ 17.
170230 և 1703
1000 կգ-ի դիմաց
1702309009
Շաքար և շաքարից
ծածկագրին
340 ԱՄՆ դոլար,
ծածկագրերին
պատրաստված
դասվող ապարժեքային մինչև դասվող ապրանքշաքարեղեն
րանքների,
16%, խառը դրույների համար՝ 0որոնց համար
քաչափեր, որոն2%՝ ըստ
սահմանված է
ցում ադվալորատարեթվերի
եղել 0%
յինը մինչև 17.3% է
Խումբ 4.
Կաթնամթերք, թռչնի
ձու, բնական մեղր,
կենդանական
ծագման
սննդամթերք

Մաքսավճար: Արդեն նշվեց, որ մաքսավճար վճարվում է ԵԱՏՄ
մաքսային օրենսգրքով սահմանված` մաքսային մարմինների կողմից
մաքսային ձևակերպումների իրականացմանն ուղղված գործողությունների, ինչպես նաև մաքսային մարմինների կողմից ապրանքների ժամանակավոր պահպանության, մաքսային ուղեկցման և նախնական որոշումների տրամադրման համար:
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ՀՀ-ում գործում են մաքսավճարի հետևյալ դրույքաչափերը.
1. ՀՀ սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև բանկերի կողմից տեղափոխվող
արժույթի և արտարժույթի մաքսային ձևակերպումների իրականացման (բացառությամբ ապրանքների զննման և հաշվառման) համար գանձվում է 3500 դրամ մաքսավճար:
2. Ապրանքների զննման և հաշվառման համար, բացառությամբ
խողովակաշարերով և էլեկտրահաղորդման գծերով տեղափոխվող ապրանքների, մաքսավճար է գանձվում հետևյալ չափերով.
 միևնույն մաքսային հայտարարագրով հայտարարագրված
մինչև մեկ տոննա քաշ ունեցող ապրանքների մաքսային
հսկողության համար` 1000 դրամ,
 միևնույն մաքսային հայտարարագրով հայտարարագրված
մեկ տոննայից ավելի քաշ ունեցող ապրանքների յուրաքանչյուր լրացուցիչ (կամ ոչ լրիվ) տոննայի համար` 300
դրամ:
3. Խողովակաշարերով և էլեկտրահաղորդման գծերով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ մաքսային հսկողության և
հաշվառման մաքսավճար է գանձվում մեկ ամսվա ընթացքում՝
միևնույն պայմանագրի հիման վրա միևնույն ուղղությամբ տեղափոխվող ապրանքաքանակի համար՝ 500000 դրամի չափով:
4. Մաքսային մարմինների սահմանած տեղերից և աշխատանքային ժամերից դուրս՝ ապրանքների մաքսային ձևակերպումների կամ դրանց հետ կապված առանձին գործողությունների
կատարման համար մաքսավճար է գանձվում սույն հոդվածով
սահմանված դրույքաչափերի կրկնապատիկի չափով:
5. Մաքսային մարմինների կողմից յուրաքանչյուր փաստաթղթի
(ձևաթղթի) տրամադրման համար գանձվում է 1000 դրամ
մաքսավճար: Սույն կետում նշված փաստաթղթերի ցանկը
հաստատում է վերադաս մաքսային մարմինը:
6. ՀՀ տարածքով ապրանքների մաքսային ուղեկցման համար,
յուրաքանչյուր հարյուր կիլոմետրի դեպքում, գանձվում է
10000 դրամ մաքսավճար: Ընդ որում, ԵԱՏՄ մաքսային օրենս-
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գրքով սահմանված դեպքերում մաքսային մարմինը կարող է
որոշում ընդունել ապրանքների պարտադիր ուղեկցման վերաբերյալ, իսկ մնացած դեպքերում մաքսային տարանցման
ժամանակ մաքսային ուղեկցումն իրականացվում է փոխադրողի ցանկությամբ` նրա գրավոր դիմումի հիման վրա:
7. Մաքսային մարմինները ժամանակավոր պահպանության համար մաքսավճար են գանձում հետևյալ չափերով.
 մինչև մեկ տոննայի համար` օրական 1000 դրամ,
 մեկ տոննայից ավելի յուրաքանչյուր լրացուցիչ (կամ ոչ
լրիվ) տոննայի համար` օրական 300 դրամ:
8. Հատուկ պահպանման պայմաններ պահանջող ապրանքների
ժամանակավոր պահպանության համար մաքսավճար գանձվում է սույն հոդվածի 7-րդ կետով նախատեսված դրույքաչափերի կրկնապատիկի չափով:
9. Տրանսպորտային միջոցների մաքսային հսկողության համար
մաքսավճար գանձվում է հետևյալ չափերով.
 մինչև 10 նստատեղով մարդատար ավտոմեքենաների համար` 2000 դրամ,
 այլ տրանսպորտային միջոցների համար` 5000 դրամ:
10. Մաքսային մարմնի կողմից օրենքով սահմանված կարգով
ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշում տրամադրելու համար գանձվում է 30000 դրամ մաքսավճար` յուրաքանչյուր նախնական որոշման դեպքում:
Մաքսավճարի հետ կապված գոյություն ունեն որոշակի արտոնություններ։ Մասնավորապես՝ մաքսավճարից ազատվում են.
1. ՀՀ տարածք մարդասիրական օգնության և բարեգործական
ծրագրերի շրջանակներում ներմուծվող ապրանքները,
2. միջազգային կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող
տրանսպորտային միջոցները` այդ փոխադրումների ժամանակ,
3. ֆիզիկական անձանց կողմից ՀՀ պետական սահմանով տեղափոխվող՝ մաքսատուրքերի և հարկերի արտոնություն ունեցող ապրանքները,
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4. ֆիզիկական անձանց կողմից ՀՀ սահմանով տեղափոխվող`
ՀՀ-ում հաշվառված թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցները,
5. ցուցադրման նպատակով «Ժամանակավոր արտահանում»
կամ «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված, ինչպես նաև դրանց ժամկետի ավարտից
հետո, համապատասխանաբար, «Վերաարտահանում» և «Վերաներմուծում» ընթացակարգերով վերաձևակերպված՝ ՀՀ-ում
սահմանված կարգով գրանցված կամ գրանցման ենթակա
մշակութային արժեքները:
Մաքսավճարի վճարման ժամկետներն են.
 մաքսային ընթացակարգերի շրջանակներում մաքսավճարներ
պետք է վճարվեն մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելուն զուգահեռ,
 մաքսային ուղեկցման մաքսավճարներ պետք է վճարվեն
մինչև մաքսային ուղեկցման փաստացի իրականացման սկիզբը,
 ժամանակավոր պահպանման մաքսավճարներ պետք է վճարվեն մինչև մաքսային մարմնի պահեստից ապրանքները փաստացի հանելը,
 նախնական որոշումների համար մաքսային վճարներ պետք է
վճարվեն մինչև մաքսային մարմինների կողմից նախնական
որոշումների տրամադրումը:
Օրենքով սահմանված կարգով՝ հաշվարկվածից ավելի վճարված
մաքսավճարի գումարը, վճարողի ցանկությամբ, մաքսային մարմինները հաշվանցում են վճարման ենթակա այլ պարտավորությունների
հաշվին կամ վերադարձնում ոչ ուշ, քան վերադարձման մասին
վճարողի դիմումն ստանալուց հետո` 30 օրվա ընթացքում:
Ապրանքներ տեղափոխող անձանց կողմից չվճարված կամ թերի
վճարված մաքսավճարի գումարը մաքսային մարմինները գանձում
են դրա վճարման պարտավորության առաջացման պահից` երեք
տարվա ընթացքում:
Մաքսավճարի վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու
դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար վճարողից գանձ-
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վում է տույժ` մաքսավճարի գումարի 0.15 տոկոսի չափով, բայց ոչ
ավելի, քան 365 օրվա համար։
Ավելացված արժեքի հարկ: Հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների և (կամ) գործառնությունների համար սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է: Վճարողներ են համարվում հարկային մարմնում որպես
ԱԱՀ վճարող հաշվառված կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները, անհատ ձեռնարկատեր և նոտար
չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք, եթե ՀՀ տարածք են ներմուծում
ապրանքներ, որոնց ներմուծումը, ըստ «Մաքսային կարգավորման
մասին» ՀՀ օրենքի, հետապնդում է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակ, կամ մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, որոնք իրականացնում են ավելացված արժեքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքներ
կամ գործառնություններ:
«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական
միության անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ԵԱՏՄ անդամ այլ երկրներ ՀՀ-ից արտահանվող ապրանքների օտարման գործարքների նկատմամբ ԱԱՀ զրոյական
դրույքաչափի կիրառությունը և (կամ) ակցիզային հարկից ազատումը հիմնավորելու համար արտահանողն ապրանքները ՀՀ տարածքից փաստացի արտահանելու (ՀՀ պետական սահմանը հատելու)
օրվան հաջորդող 180 օրերի ընթացքում իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին է ներկայացնում միայն հետևյալ փաստաթղթերը.
 իր լրացրած՝ արտահանման հարկային հայտարարագիրը,
 ներմուծողի հաշվառման վայրի հարկային մարմնի հաստատած՝ ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի
վճարման (կամ անուղղակի հարկերից ազատման) մասին
ներմուծողի լրացրած հայտարարությունը կամ մեկից ավելի
արտահանումների դեպքում՝ հայտարարությունների ցանկը,
իսկ եթե ապրանքները ներմուծման պետությունում ձևակերպվում են ըստ «Ազատ մաքսային գոտի» կամ «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգերի, ապա, հայտարարության
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փոխարեն, իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին է ներկայացնում ներմուծման պետության մաքսային մարմնի վավերացրած մաքսային հայտարարագրի պատճենը:
ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ապրանքների ներմուծման
դեպքում հարկ վճարողը պարտավոր է մինչև ապրանքները ՀՀ տարածք փաստացի ներմուծելու (ՀՀ պետական սահմանը հատելու)
օրն ընդգրկող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ իր հաշվառման վայրի հարկային մարմին ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
 ներմուծողի լրացրած՝ ներմուծման հարկային հայտարարագիրը,
 ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման
(կամ անուղղակի հարկերից ազատման) մասին ներմուծողի
լրացրած հայտարարությունը՝ թղթային կրիչով (չորս օրինակից) և էլեկտրոնային տարբերակով կամ ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման (կամ անուղղակի
հարկերից ազատման) մասին ներմուծողի լրացրած հայտարարությունը՝ էլեկտրոնային տարբերակով՝ հարկ վճարողի
էլեկտրոնային ստորագրությամբ:
Ավելացված արժեքի հարկով հարկվող գործարք (օբյեկտ) է համարվում մասնավորապես՝ ՙՆերքին սպառման համար բացթողում՚ մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ներմուծումը։
ԱԱՀ-ով չի հարկվում, այսինքն՝ հարկման օբյեկտ չի համարվում․
1. ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման իրերի ներմուծումը,
2. ՀՀ մշտական բնակության մեկնող քաղաքացիների անձնական գույքի ներմուծումը,
3. օտարերկրյա պետություններում գործող ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետները
առանց ԱԱՀ-ի վճարման կարող են ներմուծել անձնական օգտագործման գույք, բացառությամբ ԱՏԳ ԱԱ 8702, 8703,
870421 և 870431 ապրանքային դիրքերում դասակարգվող
մարդատար ավտոմեքենաների և շարժիչով այլ տրանսպորտային միջոցների,
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4. ՀՀ տարածքից «Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով (բացառությամբ «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում»
մաքսային ընթացակարգով ներմուծված ապրանքների նկատմամբ «Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգի կիրառման դեպքերի) ապրանքների արտահանման գործարքները։
ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն (հարկման բազա) է համարվում.
 ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ
ծառայության մատուցման գործարքների դեպքում՝ դրանց արժեքը դրամական արտահայտությամբ՝ առանց ԱԱՀ-ի,
 «Բացթողում ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով ՀՀ ապրանքների ներմուծման դեպքում՝ մաքսային
արժեքի (ԵԱՏՄ միասնական մաքսային օրենսդրությամբ որոշվող), մաքսատուրքի, ակցիզային հարկով հարկման ենթակա
ապրանքների ներմուծման դեպքում՝ նաև հաշվարկված ակցիզային հարկի հանրագումարը,
 ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ԵԱՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի ներմուծման դեպքում՝ ներմուծվող
ապրանքի ձեռքբերման արժեքը, իսկ ակցիզային հարկով
հարկման ենթակա ապրանքների դեպքում՝ ձեռքբերման արժեքի և ակցիզային հարկի հանրագումարը,
 ՀՀ տարածքից «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով
արտահանված, ինչպես նաև ՀՀ տարածքից ԵԱՏՄ անդամ
պետություն արտահանված՝ ԵԱՏՄ ապրանքի կարգավիճակ
ունեցող ապրանքների մատակարարման գործարքի դեպքում
ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքով հաշվարկվող մաքսային արժեքը:
ԱԱՀ դրույքաչափը սահմանվում է 20 տոկոս` ապրանքների ու
ծառայությունների հարկվող շրջանառության նկատմամբ: Ապրանքների ներմուծման դեպքում ԱԱՀ վճարվում է ներմուծման օրվանից
տասը օրվա ընթացքում։ ԵԱՏՄ անդամ երկրներից ներմուծվող ապրանքների համար հաշվարկված ԱԱՀ գումարները պետական բյուջե
են վճարվում մինչև ապրանքները ՀՀ տարածք փաստացի ներմուծելու օրվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ:
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Եթե անձը ցանկանում է ԱԱՀ վճարել մաքսային մարմինների կողմից գործառությունների կատարման ժամանակ, ապա այդ մասին
ներկայացնում է համապատասխան դիմում:
ԱԱՀ վճարող համարվող անձանց կողմից որոշ ապրանքների
ներմուծման մասով հաշվարկված ԱԱՀ գումարների՝ պետական բյուջե վճարման ժամկետը հետաձգվում է (օրինակ՝ բժշկական մանրէազերծիչներ, ամանեղեն լվացող մեքենաներ, վերհան կռունկների
տարբեր տեսակներ, այլ մեքենաներ և մեխանիզմներ, մամլիչներ,
ջարդիչներ և նույնանման սարքավորումներ, կարի մեքենաներ,
Էլեկտրական մեքենաներ և մեխանիկական սարքեր, Էլեկտրագեներատորային կայանքներ, ինքնաթափ ավտոմոբիլներ և այլն):
ՀՀ ներքին տարածք ներմուծվող ապրանքներից ԱԱՀ հաշվարկվում և գանձվում է մաքսային մարմինների կողմից ՀՀ սահմանին,
բացառությամբ.
1. կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից
ներմուծվող՝ օրենքով հաստատված ցանկում ընդգրկված այն
ապրանքների, որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի
դրույքաչափը սահմանված է 0%, և որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման,
2. այն ապրանքների, որոնց մատակարարումն ազատված է
ԱԱՀ-ից,
3. ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ տարածք ապրանքների
ներմուծման դեպքում, երբ ԱԱՀ-ն հաշվարկվում և վճարվում է
հարկային մարմիններին և այլն:
ԱԱՀ զրոյական դրույքաչափ կիրառվում է.
 ՙԱրտահանում՚ մաքսային ընթացակարգով արտահանվող
ապրանքների հարկվող շրջանառության, ինչպես նաև միջազգային երթուղիներով թռիչքներ իրականացնող օդանավերի լցավորման համար վառելանյութի ու ամբողջ երթուղու ընթացքում
օդանավերում անձնակազմի և ուղևորների սպառման համար
նախատեսվող ապրանքների մատակարարման նկատմամբ,
 ՙՄաքսային տարածքում վերամշակում՚ մաքսային ընթացակարգով ներմուծված՝ ՙՎերաարտահանում՚ մաքսային ընթա-
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ցակարգով արտահանվող ապրանքների հարկվող շրջանառության նկատմամբ,
 դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, նրանց հավասարեցված միջազգային, միջկառավարական կազմակերպությունների պաշտոնական օգտագործման նպատակով ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ,
 հանրապետության տարածքով օտարերկրյա բեռների տարանցիկ փոխադրումների նկատմամբ:
Օտարերկրյա անձանց կողմից հանրապետությունում ձեռք բերված ապրանքներն արտահանելիս դրանց համար ՀՀ տարածքում
վճարված ԱԱՀ գումարները վերադարձվում են նրանց՝ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված դեպքերում և կարգով:
ՀՀ ներմուծվող ապրանքների համար ԱԱՀ հաշվարկ, ընդհանուր
առմամբ, կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ.
1. Մաքսատուրքի 0% դրույքաչափով հարկվող, օրենքով հաստատված ցանկում չընդգրկված ապրանքների համար՝
ԱԱՀգ=Մա x ԴԱԱՀ /100,
որտեղ`
ԱԱՀգ-ն ավելացված արժեքի հարկի գումարն է,
Մա-ն ապրանքների մաքսային արժեքի գումարն է,
ԴԱԱՀ-ն ավելացված արժեքի հարկի գործող դրույքաչափն է։
2. Մաքսատուրքով հարկվող ապրանքների համար՝
ԱԱՀգ =(Մա + Մգ) x ԴԱԱՀ /100,
որտեղ`
Մգ-ն մաքսատուրքի գումարն է։
3. Մաքսատուրքով և ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների համար՝
ԱԱՀգ =(Մա + Մգ + Ագ) x ԴԱԱՀ /100,
որտեղ`
Ագ-ն ակցիզային հարկի գումարն է։
4. Անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական անձանց համար՝
ԱԱՀգ =(Մա - Աք) x ԴԱԱՀ /100,
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որտեղ`
Աք-ն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված՝ ներմուծվող ապրանքներից մաքսատուրքով չհարկվող բնաիրային կամ գումարային մեծությունն է:
5. Անհատ ձեռնարկատեր չհամարվող ֆիզիկական անձանց
կողմից ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների համար՝
ԱԱՀգ =[(Մա - Աք )+ Ագ)] ԴԱԱՀ /100:
Ակցիզային հարկ: Հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների և
(կամ) գործառնությունների համար սահմանված կարգով, չափով,
ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է:
Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ են գարեջուրը, խաղողի և այլ գինիները, սպիրտը (բացառությամբ կոնյակի սպիրտի) և սպիրտային խմիչքները, ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչները, սիգարները, սիգարելաները և սիգարետները` ծխախոտով կամ դրա փոխարինիչներով, բենզինը, հում նավթը և նավթամթերքները, դիզելային վառելիքը, նավթային գազերը և գազանման
այլ ածխաջրածինները (բացառությամբ բնական գազի), քսայուղերը:
Հայաստանի Հանրապետությունում ակցիզային հարկ վճարում
են վերոհիշյալ ապրանքները ներմուծող կամ արտադրող (ներառյալ`
շշալցնող կամ, այլ կերպ, տարայավորող) իրավաբանական (այդ
թվում` օտարերկրյա՝ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված կարգով գրանցված ներկայացուցչությունները և մասնաճյուղերը) և ֆիզիկական անձինք:
Ակցիզային հարկով հարկվող օբյեկտ է համարվում մասնավորապես՝ «Ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների ներմուծումը ՀՀ։
Ակցիզային հարկով հարկման բազա է համարվում ակցիզային
հարկով հարկման ենթակա ապրանքների արժեքը (այդ թվում` մաքսային) կամ դրանց քանակը (ծավալը)` արտահայտված օրենքով
սահմանված չափման բնաիրային միավորներով:
ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ՀՀ ներմուծվող ապրանքների
ակցիզային հարկով հարկման բազա է համարվում դրանց արժեքը,
որը որոշվում է «Անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման
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առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով, կամ դրանց քանակը (ծավալը)` արտահայտված օրենքով սահմանված չափման բնաիրային միավորներով:
Ակցիզային հարկ վճարվում է հետևյալ դրույքաչափերով.
1. Գարեջուր (ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ 2203) - ներմուծման
դեպքում` մաքսային արժեք, իսկ ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ներմուծման դեպքում՝ ապրանքների արժեք կամ 1
լիտր, դրույքաչափը՝ 30 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի
համար՝ 105 դրամ։
2. Խաղողի գինիներ (ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ 2204) – ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք, իսկ ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ներմուծման դեպքում՝ ապրանքների արժեք կամ 1 լիտր, դրույքաչափը՝ 10 տոկոս, բայց ոչ պակաս,
քան 1 լիտրի համար՝ 100 դրամ։
3. Էթիլային սպիրտ (ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ 2207) – ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք, իսկ ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ներմուծման դեպքում՝ ապրանքների արժեք կամ 1 լիտր (100-տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով), դրույքաչափը՝ 50 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի
համար՝ 900 դրամ։
4. Սպիրտային խմիչքներ (ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ 2208) –
ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք, իսկ ԵԱՏՄ անդամ
պետություններից ներմուծման դեպքում՝ ապրանքների արժեք կամ 1 լիտր, դրույքաչափը՝ 2019 թ. հունվարի 1-ից՝ 84
տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի համար՝ 835 դրամ։
5. Ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ (ծածկագիրն
ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ 2403) - հարկման բազայի միավորը` 1 կիլոգրամ, դրույքաչափը՝ 1500 դրամ։
6. Սիգարներ (ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ 2402) - հարկման
բազայի միավորը` տուփի վրա մակնշված՝ ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինն առանց ԱԱՀ-ի և
ակցիզային հարկի կամ 1000 հատ, դրույքաչափը՝ 605000
դրամ։
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7. Սիգարետներ ֆիլտրով՝ տարբեր (ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝
2402) - հարկման բազայի միավորը` տուփի վրա մակնշված՝
ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինն
առանց ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի կամ 1000 հատ, դրույքաչափը՝ 2019 թ. հունվարի 1-ից՝ 15 տոկոս, բայց ոչ պակաս,
քան 1000 հատի համար՝ 8370 դրամ։
8. Սիգարետներ առանց ֆիլտրի՝ տարբեր (ծածկագիրն ըստ
ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ 2402) - հարկման բազայի միավորը` տուփի վրա
մակնշված՝ ծխախոտի արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գինն առանց ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի կամ 1000
հատ, դրույքաչափը՝ 1540 դրամ։
9. Հում նավթ և նավթամթերք (ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝
2709) – հարկման բազայի միավորը` 1 տոննա, դրույքաչափը՝
27000 դրամ։
10. Բենզին (ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ 271012) - հարկման բազայի միավորը` 1 տոննա, դրույքաչափը՝ 40000 դրամ։
11. Դիզելային վառելիք (ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի՝ 2710) –
հարկման բազայի միավորը` 1 տոննա, դրույքաչափը՝ 13000
դրամ։
Գոյություն ունեն ակցիզային հարկի որոշակի արտոնություններ:
Այդ հարկատեսակով չեն հարկվում.
 ՀՀ-ից արտահանված (բացառությամբ ԵԱՏՄ անդամ երկրներ)
ենթաակցիզային ապրանքների օտարումը, եթե առկա է մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լրացված բեռնամաքսային հայտարարագրի պատճենը` ՙԲացթողումը թույլատրված է՚ նշումով,
 ՙՆերքին սպառման համար բացթողում՚ մաքսային ընթացակարգից տարբերվող, մաքսային այլ ընթացակարգերով ներմուծվող և արտահանվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքները,
 ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների մատակարարումն անմաքս առևտրի խանութի կազմակերպչին,
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 40 տոկոս և ավելի սպիրտայնությամբ չշշալցված կոնյակի մատակարարումը կոնյակ արտադրող կազմակերպություններին
կամ անհատ ձեռնարկատերերին,
 բռնագրավված, պետությանը հանձնված տիրազուրկ և ժառանգության իրավունքով պետությանն անցած ակցիզային
հարկով հարկման ենթակա ապրանքների ներմուծումը և
օտարումը,
 անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց
ներմուծած այն ապրանքները, որոնց ներմուծումը չի համարվում ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով իրականացվող,
 ակցիզային հարկի՝ օրենքով սահմանված այլ արտոնություններ։
ՀՀ ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների (բացառությամբ ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող՝
ակցիզային դրոշմանիշներով պարտադիր դրոշմավորման ոչ ենթակա ապրանքների) համար օրենքով սահմանված կարգով հարկ
վճարող անձինք ակցիզային հարկ վճարում են ներմուծման օրվանից տասն օրվա ընթացքում` ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով: Այս դեպքում հարկ վճարողները հարկային մարմիններին չեն
ներկայացնում հաշվարկ ակցիզային հարկի վերաբերյալ. գումարը
հաշվարկում են մաքսային մարմինները:
Ակցիզային հարկով հարկված ապրանքների արտահանման
դեպքում վճարված ակցիզային հարկի գումարները ենթակա են հաշվանցման` այդ անձանց հարկային այլ պարտավորությունների հաշվին կամ վերադարձման` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Ակցիզային հարկով հարկվող օբյեկտից կամ հարկ վճարողներից
հարկման բազան թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու համար
գանձվում է թաքցրած կամ պակաս ցույց տված ակցիզային հարկի
գումարը, ինչպես նաև տուգանք` այդ գումարի չափով:
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 Սահմանել մաքսային վճարների տնտեսագիտական բովանդակությունը:
 Որո՞նք են ՀՀ-ում կիրառվող մաքսային վճարները:
 Ո՞րն է մաքսատուրքի և մաքսավճարի հիմնական տարբերությունը:
 Որո՞նք են մաքսատուրքի հիմնական գործառույթները:
 ՀՀ-ում մաքսային վճարների ի՞նչ արտոնություններ են գործում:
 Սահմանել ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից գանձվող անուղղակի հարկերի հարկման բազան, օբյեկտը, ժամկետները և
դրույքաչափերը:
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4.1. Մաքսային ընթացակարգերի բնութագիրը և
տեսակները

Ճշգրիտ կառուցված մաքսային համակարգը, արդյունա-
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վետ մաքսային քաղաքականությունը, մաքսային կարգավորման
ոլորտի խնդիրների բացահայտումը և դրանց արդյունավետ լուծումը
մեծ ազդեցություն են թողնում ինչպես երկրի տնտեսական զարգացածությունը բնութագրող բոլոր մակրոտնտեսական ցուցանիշների,
այնպես էլ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց գործարար ակտիվության վրա: Այս համատեքստում, մասնավորապես, կարևորվում է մաքսային ընթացակարգերի կարգավորումը, այսինքն՝ դրանց
պարզեցումն ու բարելավումը:
Մաքսային ընթացակարգերը վարչական կանոններ են, որոնք
պետք է իրագործվեն ապրանքները մաքսային սահմանով տեղափոխելիս։
Երկրի արտաքին առևտրաշրջանառության ապահովման համատեքստում մաքսային ընթացակարգերը կարող են երկակի նշանակություն ունենալ՝ խթանող և սահմանափակող, ինչպես նաև կարող
են ուղղակի ազդեցություն թողնել ներմուծման և արտահանման ծավալների, դրանց կառուցվածքի և շարժընթացի վրա: Ընթացակարգերի սահմանափակող գործառույթը հաճախ կապված է առևտրային
գործառնությունների ձգձգման հետ՝ պայմանավորված մաքսային
ձևակերպումների համակարգի առանձնահատկություններով, արտաքին տնտեսական գործունեությունը կարգավորող՝ խտրականության և հրապարակայնության սկզբունքների խախտումներով։
Մաքսային ընթացակարգերի՝ որպես առևտրային խթանիչի գործառույթն ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ դրանք հիմնված
լինեն հետևյալ սկզբունքների վրա.
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 պարզություն,
 խտրականության բացառում,
 հրապարակայնություն,
 թափանցիկություն,
 միասնականացում։
Նշված սկզբունքների ապահովումը հնարավորություն է տալիս
զգալիորեն բարելավելու միջազգային ապրանքափոխանակությունը։
Կարևոր խնդիրներ են համարվում նաև մաքսային մարմինների կողմից չարաշահումների կանխումը, համապատասխան ընթացակարգերի և կանոնների ճշգրիտ կիրառումն ու պահպանումը և այլն։
Մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման տեսանկյունից, մեծ
նշանակություն ունի մաքսային օրենսդրությունը, որը պետք է հնարավորինս զերծ լինի թերություններից: Օրենսդրության գործնական
կիրառումը կապված է նաև մաքսային ծառայության ներքին կանոնների և փաստացի ձևավորված փորձի հետ, որոնք կարող են պարունակել օրենսդրական նորմերով առկա բացթողումներ և ոչ
հստակ դրույթներ:
Մաքսային գործի իրականացումը սերտորեն առնչվում է «մաքսային ընթացակարգ» կատեգորիային, որն ապրանքների օգտագործման և տնօրինման ձև է ինչպես Եվրասիական տնտեսական
միության մաքսային տարածքում, այնպես էլ դրա սահմաններից
դուրս։
Մաքսային ընթացակարգը սահմանվում է որպես նորմերի համախումբ՝ ըստ որի կարգավորվում են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքով
ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման կարգն
ու պայմանները։
Միաժամանակ, համաձայն մաքսային ընթացակարգի, սահմանվում է ապրանքներ տեղափոխող անձանց իրավունքների և պարտականությունների շրջանակը։ Տեղափոխվող ապրանքի և այն տեղափոխող անձի իրավունքների և պարտականությունների փոխադարձ կապը ձևավորում է մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը։ Հայտնի է նաև, որ, որոշակի ընթացակարգով հայտարարագրման պահից սկսած, տնտեսավարող սուբյեկտները ստանձնում են
հստակ պարտավորություններ։ Այլ կերպ ասած, ընթացակարգի
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ընտրությունը կանխորոշված է տնտեսավարող սուբյեկտի գործարքի բնույթով և, ի վերջո, արտահայտում է վերջինիս կամքը, նրա՝ այս
կամ այն կերպ գործելու հնարավորությունը։
Անկախ ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների բնույթից և
քանակից՝ անձն իրավունք ունի ընտրելու կամ փոխելու մաքսային
ընթացակարգը, եթե օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ։
Այսպիսով՝ մաքսային ընթացակարգը.
 կանոնակարգում է մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների կարգավիճակը,
 բացահայտում է ապրանքների տեղափոխման նպատակը,
 կարգավորում է համապատասխան մաքսային գործընթացը,
որով ենթակա են անցման փոխադրվող ապրանքները և
տրանսպորտային միջոցները,
 հաստատում է տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքների
և պարտականությունների շրջանակները։
Մաքսային ընթացակարգերն իրարից տարբերվում են մի շարք
էական հատկանիշներով, որոնք նպաստում են որոշակի ձևերով
դրանց դասակարգմանը։ Մաքսային գործի տեսությանն առավել
բնորոշ են հետևյալ խմբերը.
1. Մաքսային ընթացակարգեր, որոնք կիրառվում են արտաքին
առևտրատնտեսական գործառնությունների իրականացման
ընթացքում ԵԱՏՄ կազմակերպությունների կողմից երրորդ
երկրներին ապրանքների վաճառքի և ներքին սպառողների
կարիքների համար այդ ապրանքների ձեռքբերման ժամանակ։ Այս խմբին են վերաբերում «Ներքին սպառման համար
բացթողում», «Արտահանում», «Ժամանակավոր ներմուծում»,
«Ժամանակավոր արտահանում», «Վերաներմուծում», «Վերաարտահանում» ընթացակարգերը։
2. Մաքսային ընթացակարգեր, որոնց ընթացքում, ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխմանը զուգընթաց,
մաքսային մարմիններն իրականացնում են համապատասխան
կազմակերպության (անձի) շահերից բխող կոնկրետ գործառնություններ՝ նրանց մատուցելով որոշակի ծառայություններ։
Այս խմբում են «Մաքսային պահեստ», «Անմաքս առևտուր»,
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ինչպես նաև այն ընթացակարգերը, որոնց դեպքում տնտեսվարողներն իրականացնում են մի շարք գործողություններ
ապրանքները վերջնական սպառողական տեսքի բերելու
(«Ազատ պահեստ») կամ որոշակի հարկային արտոնությունների պայմաններում նոր ապրանքների ստացման («Ազատ
մաքսային գոտի») ուղղությամբ։
3. Միավորվում են այն մաքսային ընթացակարգերը, որոնցում
ընդգրկվում են մաքսային սահմանով տեղափոխվող և վերամշակման ենթակա՝ երրորդ երկրների ծագման ապրանքները։
Այս խմբում են «Վերամշակում մաքսային տարածքում», «Վերամշակում մաքսային տարածքից դուրս» և «Վերամշակում
ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգերը։
4. Մաքսային ընթացակարգեր, որոնք կիրառվում են արտաքին
առևտրական գործունեության դադարումով, մասնավորապես՝
կապված են շուկայում ապրանքների անհնարին և անարդյունավետ իրացման հետ։ Այս խմբում են «Հրաժարում՝ հօգուտ
պետության» և «Ոչնչացում» ընթացակարգերը։
5. Մաքսային ընթացակարգեր, որոնց միջոցով մի դեպքում իրականացվում է ապրանքների տեղափոխում ԵԱՏՄ անդամ
երկրների միջև՝ առանց մաքսային ձևակերպման («Մաքսային
տարանցում»), իսկ մյուս դեպքում՝ օտարերկրյա և ԵԱՏՄ ապրանքների առանձին կատեգորիաների տեղափոխում ԵԱՏՄ
մաքսային սահմանով («Հատուկ» մաքսային ընթացակարգ)։

ՀՊ

4.2. ՀՀ-ում գործող մաքսային ընթացակարգերը
ՀՀ ներմուծվող` ԵԱՏՄ ապրանք չհանդիսացող ապ-

րանքները ձևակերպվում են հայտարարատուի ընտրած մաքսային
ընթացակարգով` ըստ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի, Մաքսային
կարգավորումների մասին ՀՀ օրենքի և ՀՀ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված կարգի և պայմանների: Նույնը վերաբերում է
նաև ՀՀ-ից ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող երկրներ արտահանվող
ապրանքների ձևակերպման գործընթացին:
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ԵԱՏՄ ապրանքները ՀՀ սահմանով տեղափոխվում (ներմուծվում
կամ արտահանվում) են ըստ «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգի:
ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետության տարածքից ՀՀ սահմանով ներմուծվող ապրանքները կարող են ձևակերպվել «Ներքին
սպառման համար բացթողում», «Մաքսային տարածքում վերամշակում», «Ներքին սպառման համար վերամշակում», «Ժամանակավոր
ներմուծում», «Մաքսային պահեստ», «Վերաներմուծում», «Անմաքս
առևտուր», «Ոչնչացում», «Հրաժարում՝ հօգուտ պետության»,
«Ազատ պահեստ» և «Ազատ մաքսային գոտի» ընթացակարգերով:
ԵԱՏՄ ապրանքները ՀՀ տարածք ներմուծելիս կրկնակի մաքսային ձևակերպում չի իրականացվում:
Մաքսային ընթացակարգերի տեսակները սահմանված են ԵԱՏՄ
մաքսային օրենսգրքի 127-րդ հոդվածում: Դրանք են.
1. Ներքին սպառման համար բացթողում ,
2. Արտահանում ,
3. Մաքսային տարանցում ,
4. Մաքսային պահեստ ,
5. Մաքսային տարածքում վերամշակում ,
6. Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում ,
7. Ներքին սպառման համար վերամշակում ,
8. Ազատ մաքսային գոտի ,
9. Ազատ պահեստ ,
10. Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն) ,
11. Ժամանակավոր արտահանում ,
12. Վերաներմուծում ,
13. Վերաարտահանում ,
14. Անմաքս առևտուր ,
15. Ոչնչացում ,
16. Հրաժարում` հօգուտ պետության ,
17. Հատուկ մաքսային ընթացակարգ :
Ընդ որում, մաքսային որևէ ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները կարող են ձևակերպվել այլ ընթացակարգերով կամ նույնանման մաքսային ընթացակարգով՝
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1. այն մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու
համար, որով ձևակերպվել են ապրանքները,
2. այն մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կասեցնելու համար, որով ձևակերպվել են ապրանքները,
3. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքին համապատասխան՝ ապրանքների՝ ԵԱՏՄ տարածքով փոխադրման (տրանսպորտային) և
(կամ) ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով և (կամ) ծովով ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի մի մասից մյուս մաս փոխադրման համար:
Ապրանք տեղափոխող անձինք իրավունք ունեն ընտրելու կամ
փոփոխելու օրենքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգը։
Միաժամանակ, ապրանքների՝ հայտարարագրված մաքսային ընթացակարգով ձևակերպման պայմանների կատարումը հաստատելու
պարտականությունը դրվում է հայտարարատուի վրա:
Հայտարարատուի ընտրած մաքսային ընթացակարգի պայմաններով ու պահանջներով ապրանքների օգտագործման և տնօրինման սահմանափակումներ սահմանված լինելու դեպքում այդ պայմանների և պահանջների ապահովման նպատակով մաքսային մարմիններն իրավասու են հայտարարատուից կամ նրա լիազորած անձանցից պահանջելու սահմանված սահմանափակումների պահպանման ապահովման վերաբերյալ գրավոր պարտավորագիր,
իրականացնելու ապրանքների նույնականացում, փաթեթվածքների
և ապրանքների պահպանման համար նախատեսված շինությունների կնքում և կապարակնքում, ձեռնարկելու նշված սահմանափակումների պահպանմանը միտված այլ միջոցառումներ:
Ապրանքների՝ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպումը սկսվում
է մաքսային հայտարարագիր կամ բացթողման մասին դիմում ներկայացնելու պահից և ավարտվում ապրանքների բացթողումով։
Մաքսային ընթացակարգերով ապրանքների ձևակերպման ժամանակ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման պարտավորությունները ծագում և դադարում են ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքին համապատասխան:
Ներկայացնենք ՀՀ-ում գործող մաքսային ընթացակարգերն ու
դրանց հիմնական առանձնահատկությունները։
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«ՆԵՐՔԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄ»
Այս ընթացակարգը ենթադրում է օտարերկրյա ապրանքների օգտագործում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում` առանց տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման
սահմանափակման, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենսգրքով, ինչպես նաև մաքսային վճարների և այլ տուրքերի վճարում, արգելքների, սահմանափակումների կիրառում: Մաքսային վճարումներ կատարում է մաքսային մարմինը՝ հայտարարագրի գրանցման պահից
մինչև ապրանքների բացթողման պահը:
«Ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները ձեռք են բերում ԵԱՏՄ ապրանքների կարգավիճակ՝ բացառությամբ օրենքով սահմանված որոշակի
դեպքերի։
«Ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ԵԱՏՄ անդամ երկրներում ձևակերպված ապրանքների ՀՀ ներմուծման դեպքում նշված մաքսային ընթացակարգով ապրանքների
մաքսային ձևակերպում չի պահանջվում:
ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից «Արտահանում» ընթացակարգով
նախկինում արտահանված ապրանքները կարող են վերաձևակերպվել «Ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից դրանց փաստացի արտահանման օրվան հաջորդող օրվանից 3 տարվա ընթացքում։
Եթե «Ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգի շրջանակներում ԵԱՏՄ անդամ պետություններում վճարվել
են ապրանքների ներմուծման՝ օրենսդրությամբ սահմանված մաքսատուրքերի դրույքաչափերից ցածր դրույքաչափով մաքսատուրքեր, կամ եթե ներմուծվող ապրանքները պատրաստված են այնպիսի հումքից, որի ներմուծման ժամանակ նշված պետություններում
կիրառվել են մաքսատուրքի արտոնություններ, կամ եթե ապրանքների նկատմամբ ՀՀ-ում կիրառվող կարգավորումները նշված պետությունում չեն կիրառվել, ապա ներմուծման մաքսատուրքերի լրացուցիչ գումարների վճարումը և ՀՀ-ում առկա կարգավորումներին
համապատասխանող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումն
իրականացվում են դրանց հայտարարագրման ժամանակ:
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«ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ»
Ըստ այս ընթացակարգի՝ ապրանքները դուրս են բերվում ԵԱՏՄ
մաքսային տարածքից և նախատեսվում դրա սահմաններից դուրս
մշտապես գտնվելու համար: Նշված ընթացակարգի շրջանակներում
մաքսային վճարներ չեն գանձվում, բացառությամբ մաքսավճարի և
արտահանման մաքսատուրքերի, եթե օրենքով արտոնություններ
սահմանված չեն։ Արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու հայտարարատուի պարտավորությունն առաջանում է ապրանքների հայտարարագիրը մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու պահից:
«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով կարող են ձևակերպվել այն ապրանքները, որոնք ավելի վաղ ձևակերպված են եղել
«Ժամանակավոր արտահանում» կամ «Մաքսային տարածքից դուրս
վերամշակում» մաքսային ընթացակարգերով:
Ապրանքներն «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվում են հետևյալ պայմանների կատարման պարագայում.
ա) արտահանման մաքսատուրքերի վճարում, եթե դրանց համար
արտոնություններ սահմանված չեն,
բ) արգելքների և սահմանափակումների պահպանում,
գ) ծագման մասին հավաստագրի տրամադրում այն ապրանքների դեպքում, որոնք ներառվել են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների՝ երրորդ երկրների նկատմամբ արտահանման մաքսատուրքերի կիրառման հետ կապված հարցերը կարգավորող միջազգային պայմանագրերին համապատասխան՝ Եվրասիական
տնտեսական հանձնաժողովի կողմից ձևավորվող ապրանքների համահավաք ցանկում:
«Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված և
փաստացիորեն ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից արտահանված ապրանքները կորցնում են ԵԱՏՄ ապրանքի կարգավիճակը:
«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱՆՑՈՒՄ»
Համաձայն այս ընթացակարգի՝ ապրանքները տեղափոխվում
(տարանցվում) են ուղարկող մաքսային մարմնից մինչև նշանակման
մաքսային մարմին՝ առանց մաքսային, հարկային, հատուկ, հակագնագցման, հակադեմպինգային վճարումների կատարման։ Ապ-
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րանքների տեղափոխման դեպքում հայտարարատուն մաքսային
մարմին է ներկայացնում ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով սահմանված
տարանցման հայտարարագիր:
ՀՀ տարածքում մեկից մյուս մաքսային մարմին իրականացվող
տարանցման առանձնահատկությունները սահմանում է ՀՀ կառավարությունը` ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքին համապատասխան:
Այս ընթացակարգի դեպքում ապրանքների տեղափոխումն ինչպես ԵԱՏՄ մաքսային, այնպես էլ ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետության տարածքում՝ կատարվում է ուղարկող և նշանակման մաքսային մարմինների հսկողության ներքո:
«Մաքսային տարանցում» ընթացակարգը կիրառվում է.
1. ԵԱՏՄ մաքսային տարածքով այն օտարերկրյա ապրանքների
փոխադրման (տրանսպորտային) համար, որոնք ձևակերպված չեն այլ մաքսային ընթացակարգերով, ինչպես նաև
ԵԱՏՄ ապրանքների համար, որոնք.
 հանձնաժողովի կողմից սահմանվող դեպքերում ձևակերպված են «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով,
 ձևակերպված են «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով, ԱՏԳ (արտաքին տնտեսական գործունեության) մեկ տարածքից փոխադրվում են ԱՏԳ այլ տարածք՝
օրենքով նախատեսված դեպքում:
2. ԵԱՏՄ և օտարերկրյա ապրանքների՝ ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով և (կամ) ծովով ԵԱՏՄ
մաքսային տարածքի մի մասից մյուս մաս փոխադրման
(տրանսպորտային) համար:
«Մաքսային տարանցում» ընթացակարգը կիրառվում է ապրանքների փոխադրման (տրանսպորտային) դեպքում.
1. օտարերկրյա ապրանքները՝ ժամանման վայրի մաքսային
մարմնից մինչև մեկնման վայրի մաքսային մարմին,
2. օտարերկրյա ապրանքները՝ ժամանման վայրի մաքսային
մարմնից մինչև ներքին մաքսային մարմին,
3. ներքին մաքսային մարմնից մինչև մեկնման վայրի մաքսային
մարմին,
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4. օտարերկրյա ապրանքները՝ մի ներքին մաքսային մարմնից
մինչև մեկ այլ ներքին մաքսային մարմին,
5. մաքսային մարմինների միջև՝ ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով և (կամ) ծովով:
ԵԱՏՄ մաքսային տարածքով փոխադրման (տրանսպորտային)
դեպքում «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգով չեն ձևակերպվում հետևյալ օտարերկրյա ապրանքները.
1. այն օդանավում գտնվող ապրանքները, որը միջազգային փոխադրում իրականացնելու ժամանակ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում կատարել է միջանկյալ, հարկադրված կամ տեխնիկական վայրէջք՝ առանց այդ ապրանքների բեռնաթափման
(դատարկման),
2. այն ապրանքները, որոնք ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ժամանումից հետո ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով դուրս չեն բերվել,
3. էլեկտրահաղորդման գծերով տեղափոխվող ապրանքները,
4. այլ ապրանքներ՝ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում:
ԵԱՏՄ մաքսային տարածքով տրանսպորտի տարբեր (երկու և
ավելի) տեսակներով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգի կիրառման առանձնահատկությունները սահմանում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը:
Մաքսային մարմինները «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման ժամանակ մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման ապահովում չեն պահանջում:
«Մաքսային տարանցում» ընթացակարգով ապրանքներ ձևակերպելիս ուղարկող մաքսային մարմինը սահմանում է մաքսային տարանցման ժամկետը, որոշում դրանց առաքման վայրը, իրականացնում դրանց ու համապատասխան փաստաթղթերի նույնականացում:
Վթարի, անհաղթահարելի ուժի ազդեցության կամ այլ հանգամանքների դեպքում փոխադրողը պարտավոր է ձեռնարկել ապրանքների և տրանսպորտի պահպանվածությունն ապահովելու բոլոր միջոցները, մոտակա մաքսային մարմնին անհապաղ տեղեկացնել այդ հանգամանքների և ապրանքների գտնվելու վայրի մասին,
ինչպես նաև փոխադրել ապրանքները մոտակա մաքսային մարմին
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կամ մաքսային մարմնի կողմից նշված այլ վայր: Այդպիսի հանգամանքների մասին հաղորդում ստացած մաքսային մարմինը պարտավոր է ուղարկող և նշանակման մաքսային մարմիններին տեղեկացնել եղելության մասին:
«Մաքսային տարանցում» ընթացակարգով ապրանքներ փոխադրելիս (տրանսպորտային) փոխադրողը, անկախ այդ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների հայտարարատուն լինելու հանգամանքից, պարտավոր է.
1. սահմանված ժամկետում ապրանքներն ու համապատասխան
փաստաթղթերը հասցնել առաքման վայր՝ հետևելով դրանց
փոխադրման (տրանսպորտային) երթուղուն,
2. ապահովել ապրանքների, մաքսային կապարակնիքների և
կնիքների կամ նույնականացման այլ միջոցների պահպանվածությունը, եթե այդպիսիք կիրառվել են,
3. առանց մաքսային մարմինների թույլտվության՝ թույլ չտալ ապրանքների բեռնաթափում, փոխաբեռնում և այլ բեռնային գործողությունների կատարում, ինչպես նաև փոխադրող տրանսպորտային միջոցների փոխարինում, բացառությամբ օրենքով
սահմանված դեպքերի:
Ապրանքները և փաստաթղթերը նշանակման մաքսային մարմին
չհասցնելու դեպքում փոխադրողը կրում է պատասխանատվություն
ԵԱՏՄ անդամ այն երկրի օրենսդրությանը համապատասխան, որտեղ որ ապրանքները բաց են թողնվել նշված ընթացակարգով:
ՀՀ տարածք ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ներմուծվող (բացառությամբ օդային տրանսպորտի) ապրանքները ձևակերպվում են
«Մաքսային տարանցում» ընթացակարգով:
ՀՀ կառավարությունը կարող է սահմանել երկրի տարածքով
«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով տեղափոխվող առանձին ապրանքատեսակների տեղափոխման երթուղիներ:
Երթուղիները որոշում է ուղարկող մաքսային մարմինը՝ տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթերում նշված տեղեկությունների հիման վրա:
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Երթուղու փոփոխություն թույլատրվում է ուղարկող մաքսային
մարմնի կամ դրա ընթացուղում գտնվող այլ մաքսային մարմնի գրավոր թույլտվությամբ:
«Մաքսային տարանցում» ընթացակարգի ավարտից հետո ԵԱՏՄ
անդամ պետությունների ապրանքները ժամանակավոր պահպանության չեն հանձնվում:

ՀՊ

ՏՀ

Գ

ՐԱ

Դ

Ա

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՊԱՀԵՍՏ»
Ըստ այս ընթացակարգի՝ օտարերկրյա ապրանքները մաքսային
հսկողության ներքո պահվում են մաքսային պահեստում, սահմանված ժամկետի ընթացքում՝ առանց մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման՝
պահպանելով սույն մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման և դրանց օգտագործման պայմանները:
«Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգով կարող է ձևակերպվել ցանկացած օտարերկրյա ապրանք, բացառությամբ այն
ապրանքների, որոնց.
 պիտանիության և (կամ) իրացման ժամկետը մաքսային հայտարարագրման օրվա դրությամբ մինչև 180 օրացուցային օր է,
 ցանկը սահմանվում է ԵԱՏՄ հանձնաժողովի որոշմամբ:
Ընդ որում, այս ընթացակարգով ձևակերպվածները պահպանում
են օտարերկրյա ապրանքի իրենց կարգավիճակը։
«Մաքսային պահեստ» ընթացակարգով կարող են ձևակերպվել
նախկինում այլ մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպված ապրանքները:
«Մաքսային պահեստ» ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքներն այլ մաքսային ընթացակարգերով կարող են ձևակերպվել ամբողջությամբ կամ մասամբ:
Օտարերկրյա ապրանքները «Մաքսային պահեստ» ընթացակարգով կարող են ձևակերպվել ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով նախատեսված՝ «ժամանակավոր ներմուծում» կամ «Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կասեցնելու նպատակով:
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Առանց փաստացիորեն մաքսային պահեստ հանձնելու՝ «Մաքսային պահեստ» ընթացակարգով ձևակերպում թույլատրվում է մաքսային մարմնի գրավոր թույլտվության առկայության դեպքում և այն ապրանքների համար, որոնք խոշոր եզրաչափեր ունենալու հետևանքով չեն կարող տեղավորվել մաքսային պահեստում: Ապրանքներն
այդ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս, առանց դրանք փաստացիորեն մաքսային պահեստում տեղավորելու, ըստ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրությունների, կարող են սահմանվել
մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում տրամադրելու
դեպքեր:
Մաքսային պահեստում ապրանքների պահպանության ժամկետը
չի կարող գերազանցել 3 տարին՝ հաշված ապրանքները «Մաքսային
պահեստ» ընթացակարգով ձևակերպելու օրվանից: Իսկ մաքսային
պահեստում ապրանքները պետք է տեղավորել այս ընթացակարգով
ձևակերպելու օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Սահմանափակ պիտանիության և (կամ) իրացման ժամկետ ունեցող ապրանքները պետք է այլ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպել ոչ ուշ, քան նշված ժամկետը լրանալուց 180 օրացուցային օր
առաջ։
ՀՀ կառավարությունը կարող է սահմանել բացառապես փակ
տիպի մաքսային պահեստներում պահպանվող ապրանքատեսակների ցանկ:
«Մաքսային պահեստ» ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող անձինք կամ նրանց
ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն տվյալ ապրանքների հետ կատարելու դրանց պահպանվածությունն ապահովելուն անհրաժեշտ
ընթացիկ գործողություններ, այդ թվում՝ տեսազննելու և չափելու ապրանքները, դրանք տեղափոխելու մաքսային պահեստի սահմաններում, կարող են կատարել հավաքման պարզ գործողություններ,
վերցնել նմուշներ կամ փորձանմուշներ, իրականացնել խմբաքանակի մասնատում, առաքումների կազմավորում, տեսակավորում, փաթեթավորում, վերափաթեթավորում, դրոշմավորում, ապրանքային
տեսքի բարելավում և այլն։ Սակայն, վերոթվարկյալ բոլոր գործողությունների արդյունքում չպետք է փոփոխել այդ ապրանքների բնու-
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թագրերը, որոնք կապված են ծածկագրի փոփոխության հետ՝ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան: Նաև չի թույլատրվում տվյալ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների օգտագործումն ըստ
իրենց գործառութային նշանակության:
«Մաքսային պահեստ» ընթացակարգի գործողությունը եզրափակվում է մինչև մաքսային պահեստում ապրանքների պահպանության ժամկետը լրանալն ապրանքներն այլ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու միջոցով:
Ապրանքներն այլ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելուց հետո դրանք պետք է դուրս բերել մաքսային պահեստից՝ այլ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Մաքսային պահեստում պահպանվող ապրանքների ոչնչացման
մաքսային ընթացակարգ կարող է կիրառել մաքսային պահեստի
կազմակերպիչը։
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«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ»
Համաձայն այս մաքսային ընթացակարգի՝ օտարերկրյա ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում սահմանված ժամկետում
ենթարկվում են վերամշակման գործողությունների՝ վերամշակման
արդյունքներ ստանալու նպատակով: Դրանք նախատեսված են
Միության մաքսային տարածքից հետագա արտահանման համար՝
առանց այդպիսի օտարերկրյա ապրանքների առնչությամբ կիրառվող ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման՝ պահպանելով
այդ մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման և օգտագործման պայմանները՝ տվյալ մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:
«Մաքսային տարածքում վերամշակում» ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները շարունակում են պահպանել օտարերկրյայի կարգավիճակը, իսկ վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացվածներն այդ կարգավիճակը ձեռք են բերում:
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Ապրանքների՝ այս մաքսային ընթացակարգով ձևակերպման համար մաքսային հայտարարագիրը մաքսային մարմին է ներկայացնում մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման համար
ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով թույլտվություն ստացած
կամ անմիջականորեն ապրանքների վերամշակման գործողություն
իրականացնող անձը։
«Մաքսային տարածքում վերամշակում» ընթացակարգով բաց
թողնված օտարերկրյա ապրանքները վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքներում նույնականացնելու նպատակով կարող են կիրառվել հետևյալ եղանակները.
1. հայտարարատուի, վերամշակում իրականացնողի կամ մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից օտարերկրյա ապրանքների կնքում, դրոշմակնքում, թվային և այլ
դրոշմավորման կատարում,
2. օտարերկրյա ապրանքների մանրամասն նկարագրում, լուսանկարում, ծավալային պատկերում,
3. օտարերկրյա ապրանքների և դրանց վերամշակումից հետո
ստացվելիք արդյունքների՝ նախապես վերցված փորձանմուշների, նմուշների համադրում,
4. ապրանքների առկա դրոշմավորման օգտագործում, այդ թվում՝
հերթական համարների տեսքով,
5. այլ եղանակներ, որոնք կարող են կիրառվել՝ ելնելով ապրանքների բնույթից և դրանց վերամշակման գործողություններից,
այդ թվում՝ վերամշակման գործողությունների կատարման
տեխնոլոգիական գործընթացում օտարերկրյա ապրանքների
օգտագործման, ինչպես նաև վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների արտադրության տեխնոլոգիայի մասին ներկայացված մանրամասն տեղեկությունների ուսումնասիրության կամ մշակման գործողություններ կատարելու ընթացքում մաքսային հսկողություն իրականացնելու միջոցով:
Հայտարարատուի դիմումի հիման վրա «Մաքսային տարածքում
վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ներմուծում թույլատրվում է մաքսային մարմինների կողմից՝ մեկ տարին
չգերազանցող ժամկետով: Եթե հայտարարատուի խնդրարկած
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ժամկետը մեկ տարուց պակաս է, ապա մաքսային մարմինը, հայտարարատուի դիմումի հիման վրա, երկարաձգում է դա` ներմուծման
օրվանից մեկ տարին չգերազանցող ժամկետով: ՀՀ կառավարությունը կարող է թույլատրել «Մաքսային տարածքում վերամշակում»
մաքսային ընթացակարգով հայտարարագրված ապրանքների բաց
թողնելը կամ ներմուծված ապրանքների նկատմամբ կիրառված՝
«Մաքսային տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի
ժամկետի երկարաձգումը միայն մեկ անգամ` վեց ամիս ժամկետով:
Մշակութային արժեքների և բնական` մշակված կամ չմշակված,
բայց չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների (ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր` 710210000, 710221000, 710231000) «Մաքսային տարածքում
վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ՀՀ տարածք ներմուծումն
իրականացվում է ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով:
Մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման թույլտվություն ստանալու համար հայտարարատուն թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով մաքսային մարմին է ներկայացնում դիմում, որին
կցվում են հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկությունները.
1. տեղեկություններ՝ հայտարարատուի և վերամշակում իրականացնող անձանց վերաբերյալ,
2. հումքի նյութերի ու կիսաֆաբրիկատների մատակարարման
կամ ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) պայմանագրերի կամ հաշիվ-ապրանքագրերի և վերամշակման արդյունքում ստացված ապրանքների արտահանման պայմանագրերի պատճեններ,
3. տեղեկություններ՝ վերամշակման ենթակա ապրանքների ծածկագրերի, կարգավիճակի, քանակի վերաբերյալ,
4. տեղեկություններ՝ վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքի նվազագույն քանակի, ինչպես նաև վերամշակումից գոյացած թափոնների, մնացորդների նկատմամբ հետագայում
իրականացվելիք գործողությունների վերաբերյալ,
5. տեղեկություններ՝ ապրանքների վերամշակման արդյունքների
նույնականացման առաջարկվող եղանակի մասին,
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6. տեղեկություններ՝ ներմուծված ապրանքների վերամշակման
գործընթացների և (կամ) համարժեք ապրանքներով փոխարինման մասին, եթե այդպիսի փոխարինում նախատեսվում է:
Հայտարարատուի ներկայացրած փաստաթղթերի և տեղեկությունների հիման վրա 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում մաքսային մարմինները տրամադրում են մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման թույլտվություն: Փաստաթղթերի և տեղեկությունների թերի լինելու դեպքում մաքսային մարմիններն այդ մասին
հայտարարատուին տեղեկացնում են մեկ աշխատանքային օրվա
ընթացքում, և վերջինս 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող
է համալրել դրանք:
Սահմանված ժամկետում հայտարարատուի կողմից պահանջվող
փաստաթղթերը և տեղեկությունները չներկայացնելու դեպքում, 2
աշխատանքային օրվա ընթացքում, մաքսային մարմինը գրավոր
մերժում է մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման
թույլտվություն ստանալու մասին դիմումը` հիմնավորելով մերժման
պատճառները:
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«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ»
Այս ընթացակարգով ԵԱՏՄ ապրանքներն արտահանվում
են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից դուրս
վերամշակման գործողություններ կատարելու արդյունքում դրանց
վերամշակման այն արդյունքներն ստանալու նպատակով, որոնք
նախատեսված են Միության մաքսային տարածք հետագա ներմուծման համար՝ առանց Միությանն այդ ապրանքների համար արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու, սույն մաքսային ընթացակարգով
ապրանքների ձևակերպման և այս մաքսային ընթացակարգին համապատասխան՝ դրանց օգտագործման պայմանները պահպանելու
դեպքում:ապրանքների
Ապրանքների ձևակերպման մաքսային հայտարարագիրը մաքսային մարմին է ներկայացնում մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման թույլտվություն ստացած անձը։
Ապրանքների՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից դուրս կատարվող
վերամշակման գործողություններն են.
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 վերամշակում կամ մշակում,
 պատրաստում՝ ներառյալ մոնտաժը, հավաքումը, կազմատումը և հարմարեցումը,
 վերանորոգում՝ ներառյալ դրանց վերականգնումը, բաղադրիչների փոխարինումը, արդիականացումը:
Հայտարարատուի դիմումի հիման վրա մաքսային տարածքից
դուրս վերամշակման նպատակով ապրանքների արտահանում թույլատրում են մաքսային մարմինները՝ մեկ տարին չգերազանցող ժամկետով: Եթե հայտարարատուի ներկայացրած ժամկետը մեկ տարուց պակաս է, ապա մաքսային մարմինը, հայտարարատուի դիմումի հիման վրա, երկարաձգում է այդ ժամկետն արտահանման օրվանից մեկ տարին չգերազանցող ժամկետով: ՀՀ կառավարությունը
կարող է թույլատրել «Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում»
մաքսային ընթացակարգով հայտարարագրված ապրանքների բաց
թողնելը կամ արտահանված ապրանքների նկատմամբ կիրառված՝
«Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի ժամկետի երկարաձգումը միայն մեկ անգամ` վեց ամիս ժամկետով:
Բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ
չամրացված ալմաստների (ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր` 710210000,
710221000, 710231000)՝ ըստ «Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» ընթացակարգի ՀՀ տարածքից արտահանումն իրականացվում է ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով:
ԵԱՏՄ ապրանքները՝ դրանց վերամշակումից հետո ստացվելիք
արդյունքներում նույնականացնելու նպատակով կարող են կիրառվել հետևյալ եղանակները.
1. հայտարարատուի, վերամշակում իրականացնողի կամ մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից ԵԱՏՄ
սկզբնային ապրանքների կնքում, դրոշմակնքում, թվային և այլ
դրոշմավորման կատարում,
2. մանրամասն նկարագրում, լուսանկարում, ծավալային պատկերում,
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3. ԵԱՏՄ ապրանքների և դրանց վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների՝ նախապես վերցված փորձանմուշների,
նմուշների համադրում,
4. առկա դրոշմավորման օգտագործում, այդ թվում՝ հերթական
համարների տեսքով,
5. այլ եղանակներ, որոնք կարող են կիրառվել՝ ելնելով ապրանքների բնույթից և դրանց վերամշակման գործողություններից,
այդ թվում՝ վերամշակման գործողությունների կատարման
տեխնոլոգիական գործընթացում ԵԱՏՄ ապրանքների օգտագործման, ինչպես նաև վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների արտադրության տեխնոլոգիայի մասին ներկայացված մանրամասն տեղեկությունների ուսումնասիրության միջոցով:
Հայտարարատուի կողմից առաջարկվող վերամշակման արդյունքների նույնականացման միջոցի կիրառման նպատակահարմարությունը որոշում է մաքսային մարմինը: Եթե վերջինս հայտարարատուի կողմից առաջարկվող վերամշակման արդյունքների նույնականացման միջոցը կիրառելի չի համարում, ապա որոշում է կայացնում
այլ նույնականացման միջոցի ընտրության վերաբերյալ և այդ մասին
տեղեկացնում հայտարարատուին։

ՀՊ

ՏՀ

«ՆԵՐՔԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ»
Մաքսային այս ընթացակարգի դեպքում օտարերկրյա ապրանքները ներքին սպառման նպատակով ենթարկվում են վերամշակման
գործողությունների՝ դրանց վերամշակման արդյունքները ստանալու
նպատակով՝ հետագայում «Ներքին սպառման համար բացթողում»
մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվելու համար՝ առանց այդ
օտարերկրյա ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքեր
վճարելու, եթե պահպանվում են սույն մաքսային ընթացակարգով
ապրանքների ձևակերպման և դրանք՝ այս մաքսային ընթացակարգին համապատասխան օգտագործելու պայմանները:
«Ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները շարունակում են պահպանել
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օտարերկրյայի կարգավիճակը, իսկ վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացվածներն այդ կարգավիճակը ձեռք են բերում:
«Ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով բաց թողնվող ապրանքների ցանկը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:
Ապրանքների՝ նշված մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու
պայմաններն են.
 դրանց վերամշակման պայմանների մասին անդամ պետությունների լիազորված մարմնի կողմից տրված փաստաթղթի
առկայություն,
 մաքսային մարմինների կողմից վերամշակման արդյունքում
«Ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքների նույնականացման հնարավորություն,
 տնտեսապես շահավետ եղանակով վերամշակման արդյունքների նախնական վիճակը վերականգնելու անհնարինություն,
 հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարում,
 հարկերի վճարում, եթե այդ առումով արտոնություններ չեն
տրամադրվել,
 արգելքների և սահմանափակումների պահպանում և այլն։
Նշված մաքսային ընթացակարգով հայտարարագրված օտարերկրյա ապրանքները՝ դրանց վերամշակումից հետո ստացվելիք
արդյունքներում նույնականացնելու նպատակով կարող են կիրառվել հետևյալ եղանակները.
1. հայտարարատուի, վերամշակում իրականացնողի կամ մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից սկզբնային օտարերկրյա ապրանքների կնքում, դրոշմակնքում, թվային և այլ դրոշմավորման կատարում,
2. օտարերկրյա ապրանքների մանրամասն նկարագրում, լուսանկարում, ծավալային պատկերում,
3. օտարերկրյա ապրանքների և դրանց վերամշակումից հետո
ստացվելիք արդյունքների՝ նախապես վերցված փորձանմուշների, նմուշների համադրում,

84

ՀՊ

ՏՀ

Գ

ՐԱ

Դ

Ա

ՐԱ

Ն

4. առկա դրոշմավորման օգտագործում, այդ թվում՝ հերթական
համարների տեսքով,
5. այլ եղանակներ, որոնք կարող են կիրառվել՝ ելնելով ապրանքների բնույթից և դրանց վերամշակման գործողություններից,
այդ թվում՝ վերամշակման գործողությունների կատարման
տեխնոլոգիական գործընթացում օտարերկրյա ապրանքների
օգտագործման, ինչպես նաև վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների արտադրության տեխնոլոգիայի մասին ներկայացված մանրամասն տեղեկությունների ուսումնասիրության
կամ ապրանքների մշակման գործողություններ կատարելու
ընթացքում մաքսային հսկողություն իրականացնելու միջոցով:
«Ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգով բաց թողնված օտարերկրյա ապրանքների` հայտարարատուի կողմից առաջարկվող նույնականացման միջոցի կիրառման
նպատակահարմարությունը որոշում է մաքսային մարմինը։ Եթե
մաքսային մարմինը հայտարարատուի կողմից առաջարկվող՝ վերամշակման արդյունքների նույնականացման միջոցը կիրառելի չի համարում, ապա որոշում է կայացնում նույնականացման միջոցի ընտրության վերաբերյալ, որի մասին տեղեկացնում է հայտարարատուին։
Ներքին սպառման համար վերամշակման գործողությունները
ներառում են.
 ապրանքների վերամշակում կամ մշակում,
 ապրանքների պատրաստում, ներառյալ՝ մոնտաժը, հավաքումը, քանդումը և հարմարեցումը:
Ներքին սպառման համար վերամշակման գործողություններ չեն
համարվում.
1. վաճառքի և փոխադրման (տրանսպորտային) նախապատրաստելու ժամանակ ապրանքների պահպանվածությունն
ապահովող գործողությունները, այդ թվում՝ փաթեթավորումը,
կշռածրարումը և տեսակավորումը, որոնք միտված են դրանց
անհատական բնութագրերի պահպանմանը,
2. ծին ստանալը, կենդանիների, ներառյալ՝ թռչունների, ձկների
բուծումը և բտումը, ինչպես նաև խեցգետնանմանների և կակղամորթների բուծումը,
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3. ծառերի և այլ բույսերի աճեցումը,
4. տեղեկությունների, ձայնագրությունների և տեսագրությունների պատճենումը և բազմացումը ցանկացած տեսակի տեղեկակիրների վրա,
5. հանձնաժողովի կողմից սահմանվող այլ գործողություններ:
Հայտարարատուի դիմումի հիման վրա վերամշակման նպատակով ապրանքների ներմուծում թույլատրում են մաքսային մարմինները՝ 6 ամիսը չգերազանցող ժամկետով: Եթե հայտարարատուի
խնդրարկած ժամկետը 6 ամսից պակաս է, ապա նրա պատճառաբանված դիմումի հիման վրա մաքսային մարմինը երկարաձգում է
այդ ժամկետը՝ ներմուծման օրվանից 6 ամիսը չգերազանցող ժամկետով:
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«ԱԶԱՏ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՏԻ»
Սա օտարերկրյա և ԵԱՏՄ ապրանքների նկատմամբ կիրառվող
մաքսային ընթացակարգ է, որի համաձայն դրանք տեղավորվում և
օգտագործվում են ԱՏԳ (ազատ տնտեսական գոտի) տարածքի
կամ դրա մի մասի սահմաններում` առանց մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման: Միաժամանակ, օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ չեն
կիրառվում ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ, իսկ ԵԱՏՄ
ապրանքների նկատմամբ՝ արգելքներ և սահմանափակումներ: Այս
ընթացակարգով ձևակերպվում են այն ապրանքները, որոնք նախատեսված են ԱՏԳ տարածքում ռեզիդենտների (մասնակիցների,
սուբյեկտների) կողմից տեղավորման և (կամ) օգտագործման համար՝ ինչպես ձեռնարկատիրական, այնպես էլ այլ գործունեության
իրականացման նպատակով։
ԱՏԳ-ն համարվում է ոչ միայն ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի մի
մասը, այլև մաքսային հսկողության գոտի:
«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքները (ինչպես նաև դրանց օգտագործմամբ պատրաստվածները) պահպանում են օտարերկրյա, իսկ
ԵԱՏՄ ապրանքները (ինչպես նաև դրանց օգտագործմամբ պատրաստվածները)՝ ԵԱՏՄ ապրանքների կարգավիճակը:
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Ապրանքների ներմուծումը ԱՏԳ տարածք իրականացվում է մաքսային մարմնին այդ ներմուծման մասին ծանուցմամբ, մինչդեռ արտահանումն ԱՏԳ տարածքից կատարվում է մաքսային մարմնի
թույլտվությամբ: Մաքսային մարմիններն իրավասու են իրականացնելու ԱՏԳ տարածք ներմուծվող ապրանքների նույնականացում:
Հայտարարատուն վարում է «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային
ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների և դրանց օգտագործմամբ պատրաստված ապրանքների հաշվառում և ներկայացնում
հաշվետվություն այն անդամ պետության մաքսային մարմին, որի
տարածքում ստեղծվել է ԱՏԳ-ն: Հաշվառման փաստաթղթերում
պետք է արտացոլվի յուրաքանչյուր փոփոխություն, որ կատարվել է
այդ ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների հետ։
ԱՏԳ տարածքը, որտեղ կիրառվում է «Ազատ մաքսային գոտի»
ընթացակարգը, համարվում է մաքսային հսկողության գոտի, որտեղ
մաքսային մարմինները կատարում են իրենց գործառույթները՝ ԵԱՏՄ
մաքսային օրենսդրությանը համապատասխան: Այստեղ ապահովվում է նաև հսկիչ անցագրային ռեժիմը՝ սահմանելով անձանց մուտքի կարգն այդ տարածք:
Նշված ընթացակարգով չեն կարող ձևակերպվել ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման և արտահանման համար արգելված ապրանքները:
«Ազատ մաքսային գոտի» ընթացակարգը կիրառվում է ԱՏԳ գործունեության ժամկետի սահմաններում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքներ ձևակերպած անձը կորցնում է ռեզիդենտի
կարգավիճակը, կամ որոշում է ընդունվում ԱՏԳ տարածքում տվյալ
մաքսային ընթացակարգի կիրառումը դադարեցնելու մասին:
Այս ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների մասով թույլատրվում է ցանկացած գործողություն, եթե դա համապատասխանում
է ԱՏԳ տարածքում գործունեության իրականացման մասին համաձայնագրի պայմաններին: Դրանք են.
1. ապրանքների պահեստավորում (պահում, մթերում, մասնատում),
2. ապրանքների բեռնման (բեռնաթափման) և պահպանման հետ
կապված այլ բեռնային գործողություններ,
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3. ապրանքների պահպանությանն անհրաժեշտ, ինչպես նաև
դրանց տրանսպորտային փոխադրման պատրաստման սովորական գործողություններ, այդ թվում՝ խմբաքանակի մասնատում, առաքումների կազմավորում, տեսակավորում, փաթեթավորում, վերափաթեթավորում, մակնշում, ինչպես նաև որակի բարելավմանն ուղղված գործողություններ,
4. ապրանքների փորձանմուշների և նմուշների ընտրություն,
5. ապրանքների վերամշակման (մշակման) գործողություններ,
որոնց իրականացման հետևանքով դրանք կորցնում են իրենց
անհատական հատկանիշները և (կամ) ապրանքների պատրաստման (ներառյալ՝ հավաքում, կազմազատում, մոնտաժ,
հարմարեցում), ինչպես նաև վերանորոգման գործողություններ,
6. ապրանքների սպառում:
«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված և դրանց օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) ապրանքների համար թույլատրվում է իրականացնել նմուշառման գործողություններ՝ օրենքով սահմանված կարգով։ Միաժամանակ,
թույլատրվում է դրանց տեղափոխումն ըստ «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգի՝ «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգ կիրառող ԱՏԳ մի տարածքից մեկ այլ տարածք:
ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի սահմաններից ապրանքների արտահանման դեպքում «Ազատ մաքսային գոտի» ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է.
1. «Վերաարտահանում» ընթացակարգով ձևակերպելով «Ազատ
մաքսային գոտի» ընթացակարգով ձևակերպված և անփոփոխ
վիճակում (բացի բնական մաշվածության, փոխադրման, պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի
հետևանքով առաջացած փոփոխություններից) արտահանվող
օտարերկրյա (ինչպես նաև դրանց օգտագործմամբ պատրաստված) ապրանքները:
2. «Արտահանում» ընթացակարգով ձևակերպելով հետևյալ ապրանքները.
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 «Ազատ մաքսային գոտի» ընթացակարգով ձևակերպված
ապրանքները և դրանց օգտագործմամբ պատրաստված
ԵԱՏՄ ապրանքները,
 «Ազատ մաքսային գոտի» ընթացակարգով ձևակերպված
օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված այն ապրանքները, որոնք ճանաչվել են որպես ԵԱՏՄ
ապրանքներ։
3. «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգով ձևակերպելով այն
օտարերկրյա ապրանքները, որոնք ներմուծվել են «Ազատ
մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով և անփոփոխ վիճակում, բացի բնական մաշվածության, փոխադրման
հետևանքով առաջացած բնական փոփոխություններից, արտահանվում են ԱՏԳ նավահանգստային տարածքից։
ԱՏԳ տարածքից ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի մնացած մաս արտահանելու համար «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է.
1. «Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելով
«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված և անփոփոխ վիճակում (բացի բնական մաշվածության, փոխադրման, պահպանման բնականոն պայմաններում
բնական կորստի հետևանքով առաջացած փոփոխություններից) արտահանվող ԵԱՏՄ ապրանքները (ինչպես նաև դրանց
օգտագործմամբ պատրաստվածները):
2. «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգով ձևակերպելով այն
օտարերկրյա ապրանքները, որոնք ներմուծվել են «Ազատ
մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով և ԵԱՏՄ մեկ անդամ պետության նավահանգստային տարածքից անփոփոխ
վիճակում (բացի բնական մաշվածության, փոխադրման
հետևանքով առաջացած բնական փոփոխություններից) արտահանվում են այլ անդամ պետության տարածք։
«ԱԶԱՏ ՊԱՀԵՍՏ»
Այս ընթացակարգի դեպքում օտարերկրյա և Միության ապրանքները տեղավորվում և օգտագործվում են ազատ պահեստում՝
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սույն մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման և այս
մաքսային ընթացակարգին համապատասխան՝ դրանց օգտագործման պայմանները:
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Ազատ պահեստի տարածքը մաքսային հսկողության գոտի է:
Ազատ պահեստում մաքսային հսկողություն են իրականացնում
մաքսային մարմինները՝ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրությանը համապատասխան:
Մաքսային հսկողության իրականացման նպատակով ազատ պահեստի՝ սարքավորումներով և հարմարություններով հագեցման, այդ
թվում՝ այդ տարածքի ցանկապատման, սահմանագծի երկայնքով տեսահսկման համակարգի տեղադրման հետ կապված պահանջները
սահմանվում են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրություններով:
Ազատ պահեստի տարածքում հսկիչ-անցագրային ռեժիմի ապահովումը, ներառյալ՝ այդ տարածք անձանց մուտք գործելու կարգի
սահմանումը, իրականացվում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների
օրենսդրություններին համապատասխան: Պահեստի տիրապետողը
ԵԱՏՄ անդամ պետության իրավաբանական անձ է, որն ընդգրկված
է համապատասխան ռեեստրում՝ այդ պետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով:
«Ազատ պահեստ» ընթացակարգով ձևակերպված և օտարերկրյա, և ԵԱՏՄ ապրանքները պահպանում են համապատասխան
կարգավիճակը: Այս ընթացակարգով ձևակերպված ԵԱՏՄ ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքները ձեռք են բերում
ԵԱՏՄ ապրանքների կարգավիճակ: «Ազատ պահեստ» մաքսային
ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված), ինչպես նաև օտարերկրյա
ու ԵԱՏՄ ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված ապրանքները ստանում են օտարերկրյայի կարգավիճակ, բացառությամբ
որոշ դեպքերի:
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«Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով չեն կարող ձևակերպվել ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման և նույն տարածքից
արտահանման համար արգելված ապրանքները:
Մաքսային միության հանձնաժողովը կարող է սահմանել այն ապրանքների ցանկը, որոնք ենթակա չեն այս մաքսային ընթացակարգով ձևակերպման:
«Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով կարող են ձևակերպվել նախկինում այլ մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքներ:
Այս ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքները ենթակա են
մաքսային հայտարարագրման ԵԱՏՄ օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով:
Որպես «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների հայտարարատու կարող է հանդես գալ ազատ
պահեստի տիրապետող անձը, իսկ անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ նախատեսված
դեպքերում՝ նաև այլ անձինք:
«Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ապրանքներ ձևակերպելիս չի պահանջվում ապահովել մաքսատուրքերի, հարկերի
վճարում:
Մաքսային մարմնի թույլտվությամբ «Ազատ պահեստ» մաքսային
ընթացակարգով ձևակերպված և դրանց օգտագործմամբ պատրաստված ապրանքները հնարավոր է արտահանել ազատ պահեստի տարածքից՝ առանց տվյալ մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու: Մասնավորապես.
 ազատ պահեստի տիրապետողի կողմից օգտագործվող՝ սարքավորումներ կամ այլ հիմնական արտադրական միջոցներ
հանդիսացող այն ապրանքները, որոնք արտահանվում են
ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի այլ հատված վերանորոգման
(բացառությամբ կապիտալ վերանորոգման, արդիականացման), տեխնիկական սպասարկման կամ այլ գործողություններ
իրականացնելու նպատակով,
 նշված ապրանքներն արտահանվում են ԵԱՏՄ մաքսային
տարածքի այլ հատված՝ դրանց նկատմամբ տեխնիկական
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փորձարկման, հետազոտման, թեստավորման, ստուգման
գործողություններ կատարելու, ինչպես նաև որպես նմուշներ
ցուցադրելու համար,
 նշված ապրանքներն արտահանվում են այն անդամ պետության տարածք, որտեղ ազատ պահեստի տիրապետողն
ընդգրկված է համապատասխան ռեեստրում,
 նշված ապրանքներն արտահանվում են այլ ազատ պահեստի
տարածք՝ օրենքով սահմանված դեպքերում:
Վերը թվարկված ենթակետերում նշված ապրանքները ենթակա
են հետադարձ ներմուծման ազատ պահեստի տարածք մինչև մաքսային մարմնի սահմանած ժամկետի լրանալը՝ ելնելով այդ գործողությունների իրականացման նպատակներից և հանգամանքներից:
«Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված և
դրանց օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) ապրանքների
հետ թույլատրվում է կատարել հետևյալ գործողությունները.
1. պահպանում,
2. բեռնում (բեռնաթափում) և պահպանման հետ կապված այլ
բեռնային գործողություններ,
3. դրանց պահպանվածությանն անհրաժեշտ, ինչպես նաև դրանց
տրանսպորտային փոխադրման և վաճառքի նախապատրաստման հետ կապված ընթացիկ գործողություններ, ներառյալ՝ խմբաքանակի մասնատումը, առաքումների կազմավորումը, տեսակավորումը, փաթեթավորումը, վերափաթեթավորումը, դրոշմավորումը, հատկությունների բարելավումը,
4. վերամշակման (մշակման) գործողություններ, որոնց կատարման արդյունքում դրանք կորցնում են իրենց բնորոշ հատկանիշները, և (կամ) դրանց պատրաստման (ներառյալ՝ հավաքումը, կազմատումը, հավաքակցումը, հարմարեցումը), ինչպես
նաև վերանորոգման գործողություններ,
5. օգտագործում՝ ազատ պահեստի տարածքում անշարժ գույքի
կառուցման նպատակով,
6. փորձանմուշների ու (կամ) նմուշների ընտրություն և այլն:
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Ապրանքները կարող են «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված մնալ ազատ պահեստի գործունեության ժամկետում, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
Ազատ պահեստի տարածքից ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային
տարածքի սահմաններից դուրս արտահանելու համար «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է.
1. «Վերաարտահանում» ընթացակարգով ձևակերպելով «Ազատ
պահեստ» ընթացակարգով ձևակերպված և անփոփոխ վիճակում (բացի բնական մաշվածության, փոխադրման, պահպանման բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանքով
առաջացած փոփոխություններից) արտահանվող օտարերկրյա, ինչպես նաև դրանց օգտագործմամբ պատրաստված
ապրանքները:
2. «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելով
հետևյալ ապրանքները.
 «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված և դրանց օգտագործմամբ պատրաստված ԵԱՏՄ ապրանքները,
 «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված այն ապրանքները, որոնք ճանաչվել են ապրանքներ։
Ազատ պահեստի տարածքից ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային
տարածքի այլ հատված արտահանելու համար «Ազատ պահեստ»
ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է.
1. «Ներքին սպառման համար բացթողում», «Մաքսային պահեստ», «Մաքսային տարածքում վերամշակում», «Ներքին
սպառման համար վերամշակում», «Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)», «Անմաքս առևտուր», «Ոչնչացում» և
«Հրաժարում՝ հօգուտ պետության» ընթացակարգերով ձևակերպելով օտարերկրյա, ինչպես նաև դրանց օգտագործմամբ
պատրաստված այն ապրանքները, որոնք ազատ պահեստի
տարածքից արտահանվում են անփոփոխ վիճակում (բացի
բնական մաշվածության հետևանքով, ինչպես նաև փոխա-
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դրման և (կամ) պահպանման բնականոն պայմաններում առաջացած փոփոխություններից),
2. «Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելով
անփոփոխ վիճակում (բացի բնական մաշվածության, փոխադրման, պահպանման բնականոն պայմաններում բնական
կորստի հետևանքով առաջացած փոփոխություններից)
գտնվող ԵԱՏՄ, ինչպես նաև դրանց օգտագործմամբ պատրաստված ապրանքները։
«Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված և
ազատ պահեստի տարածքում վերամշակման գործողությունների
չենթարկված օտարերկրյա ապրանքները «Ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով տվյալ
վճարների այն դրույքաչափերը, որոնք գործում են «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների ձևակերպման հայտարարագիրը մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելու օրվա դրությամբ։

ՀՊ

ՏՀ

Գ

«ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ (ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)»
Այս ընթացակարգի շրջանակներում օտարերկրյա ապրանքներն
օգտագործվում են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում՝ պահպանելով
ապրանքներն այս մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու և այս
ընթացակարգին համապատասխան՝ օգտագործելու պայմանները՝
ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից պայմանական
(լրիվ կամ մասնակի) ազատմամբ և առանց ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների կիրառման։
Նշված ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները պահպանում են օտարերկրյայի կարգավիճակը, և հետագա մաքսային հայտարարագրման ժամանակ հնարավոր է դրանց նույնականացումը:
Ապրանքների նույնականացում չի պահանջվում այն դեպքում,
երբ, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերին
համապատասխան, թույլատրվում է ժամանակավոր ներմուծված
ապրանքների փոխարինում:
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«Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով չի թույլատրվում ձևակերպել.
1. սննդամթերքը, խմիչքները (ներառյալ՝ ալկոհոլային), ծխախոտը և ծխախոտային արտադրատեսակները, հումքը և կիսաֆաբրիկատները, ծախսվելիք նյութերը և նմուշները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք ներմուծվում են մեկ օրինակից՝ գովազդային և (կամ) ցուցադրության նպատակով կամ
որպես ցուցանմուշներ կամ արդյունաբերական նմուշներ,
2. թափոնները, ներառյալ՝ արտադրական,
3. ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման համար արգելված
ապրանքները:
«Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով կարող են ձևակերպվել այն օտարերկրյա ապրանքները,
որոնք ավելի վաղ ձևակերպվել են այլ մաքսային ընթացակարգերով՝
պահպանելով ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով նախատեսված պահանջները և պայմանները:
«Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները պետք է մնան անփոփոխ
վիճակում (բացառությամբ փոխադրման (տրանսպորտային), պահպանման և (կամ) օգտագործման (շահագործման) բնականոն պայմաններում բնական մաշվածության կամ բնական կորստի արդյունքում կատարված փոփոխությունների):
Թույլատրվում է դրանք ենթարկել պահպանվածության ապահովմանն անհրաժեշտ գործողությունների, ներառյալ՝ վերանորոգումը
(բացառությամբ կապիտալ վերանորոգման և արդիականացման),
տեխնիկական սպասարկումը և այլն, որոնք անհրաժեշտ են վերաարտահանման ժամանակ մաքսային մարմնի կողմից նույնականացում ապահովելու նպատակով:
Միաժամանակ, ժամանակավոր ներմուծված ապրանքները կարելի է ենթարկել փորձարկումների, ուսումնասիրությունների, փորձաստուգումների, ստուգումների, ինչպես նաև կարելի է դրանց հետ
փորձեր կամ գիտափորձեր կատարել կամ դրանք օգտագործել
փորձարկումների, ուսումնասիրությունների, փորձաստուգումների,
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ստուգումների անցկացման, փորձերի և գիտափորձերի կատարման
ընթացքում:
«Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով բաց թողնված ապրանքները պետք է գտնվեն հայտարարատուի փաստացի տիրապետման և օգտագործման տակ (բացառությամբ օրենքով նախատեսված որոշ դեպքերի)։
Ապրանքներն այս մաքսային ընթացակարգով կարող են ձևակերպվել հայտարարատուի խնդրարկած, սակայն ներմուծման օրվանից 2 տարին չգերազանցող ժամկետով: Ընդ որում, եթե սկզբնապես խնդրարկված ժամկետը 2 տարուց պակաս է, ապա վերադաս
մաքսային մարմինը, հայտարարատուի դիմումի հիման վրա, կարող
է երկարաձգել դա՝ ներմուծման օրվանից 2 տարին չգերազանցող
ժամկետով: Վերադաս մաքսային մարմնի նախատեսած երկարաձգումը տրամադրվում է դիմումի ստացումից հետո` մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Եթե ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման նկատմամբ ՀՀ
այլ պետական մարմիններ կիրառում են օրենքով նախատեսված ոչ
սակագնային կարգավորման միջոցներ, ապա այդ գործընթացը չի
կարող թույլատրվել (կամ թույլտվության ժամկետը չի կարող երկարաձգվել) ավելի երկար ժամկետներում, քան ոչ սակագնային կարգավորման այդ միջոցներով նախատեսվածներն են:

ՀՊ

ՏՀ

«ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ»
Ըստ այս ընթացակարգի՝ ԵԱՏՄ ապրանքներն արտահանվում
են Միության մաքսային տարածքից՝ դրա սահմաններից դուրս
գտնվելու և օգտագործվելու համար` առանց արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու, պահպանելով այս մաքսային ընթացակարգով
ապրանքների ձևակերպման և օգտագործման պայմանները:
Այս ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները կորցնում են
ԵԱՏՄ ապրանքի կարգավիճակը։
Ապրանքների՝ նշված մաքսային ընթացակարգով ձևակերպում
թույլատրվում է պայմանով, որ հետագա մաքսային հայտարարագրման ժամանակ հնարավոր լինի դրանց նույնականացումը:
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Նույնականացում չի պահանջվում այն դեպքում, երբ, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերին համապատասխան, թույլատրվում է դրանց փոխարինում:
«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով չի
թույլատրվում ձևակերպել.
1. սննդամթերքը, խմիչքները (ներառյալ՝ ալկոհոլային), ծխախոտը և ծխախոտային արտադրատեսակները, հումքը և կիսաֆաբրիկատները, ծախսվելիք նյութերը և նմուշները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք արտահանվում են մեկ
օրինակից՝ գովազդային և (կամ) ցուցադրության նպատակով
կամ որպես ցուցանմուշներ կամ արդյունաբերական նմուշներ,
2. թափոնները (ներառյալ՝ արտադրական),
3. ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից արտահանման համար արգելված ապրանքները:
«Ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը սահմանափակված չէ, բացառությամբ որոշակի դեպքերի, երբ, ապրանքների արտահանման նպատակից ելնելով, ԵԱՏՄ անդամ երկրները սահմանում են նման ժամկետ։
Ժամանակավորապես արտահանված ապրանքները պետք է
մնան անփոփոխ վիճակում, բացի բնական մաշվածության, ինչպես
նաև փոխադրման (տրանսպորտային) և (կամ) պահպանման կանոնավոր պայմաններում բնական կորստի հետևանքով առաջացած
փոփոխություններից:
Թույլատրվում է ժամանակավորապես արտահանված ապրանքների հետ իրականացնել դրանց պահպանվածության ապահովմանն
անհրաժեշտ գործողություններ, ներառյալ՝ վերանորոգումը (բացառությամբ կապիտալ վերանորոգման, արդիականացման, տեխնիկական սպասարկման և այլն), որոնք անհրաժեշտ են դրանք բնականոն վիճակում պահպանելու համար՝ «Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս մաքսային մարմնի կողմից նույնականացում ապահովելու նպատակով:
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«ՎԵՐԱՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ»
«Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգի դեպքում ԵԱՏՄ
մաքսային տարածքից ավելի վաղ արտահանված ապրանքները
հետ են ներմուծվում օրենքով սահմանված ժամկետում՝ ազատվելով ներմուծման մաքսատուրքերից, հարկերից, ինչպես նաև ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների կիրառումից:
«Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կարող են ձևակերպվել ավելի վաղ արտահանված այն ապրանքները.
1. որոնք ձևակերպվել են ըստ «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգի, կամ ապրանքների վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքներ են, որոնք ձևակերպվել են ըստ «Մաքսային
տարածքում վերամշակում» մաքսային ընթացակարգի և արտահանվել են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից՝ «Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան, եթե.
 այդ ապրանքները ձևակերպվել են 3 տարվա ընթացքում՝
հաշված ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից արտահանման ժամանակ մաքսային սահմանով դրանց տեղափոխման օրվան հաջորդող օրվանից կամ օրենքով սահմանված այլ
ժամկետում,
 այդ ապրանքները անփոփոխ վիճակում են, բացառությամբ
փոխադրման (տրանսպորտային), պահպանման և (կամ)
օգտագործման (շահագործման) բնականոն պայմաններում
բնական մաշվածության կամ բնական կորստի արդյունքում
կատարված փոփոխությունների,
 մաքսային մարմին ներկայացվել են փաստաթղթեր՝ ԵԱՏՄ
մաքսային օրենսգրքին համապատասխան,
2. որոնք ձևակերպվել են ըստ «Ժամանակավոր արտահանում»
ընթացակարգի և անփոփոխ վիճակում են, բացառությամբ փոխադրման (տրանսպորտային), պահպանման և (կամ) օգտագործման (շահագործման) բնականոն պայմաններում բնական
մաշվածության կամ բնական կորստի հետևանքով թույլատրելի փոփոխությունների,
3. որոնք ձևակերպվել են ըստ «Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» ընթացակարգի և այն նույն վիճակում են, ինչպես
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թյամբ փոխադրման (տրանսպորտային), պահպանման և
(կամ) օգտագործման (շահագործման) բնականոն պայմաններում բնական մաշվածության կամ բնական կորստի հետևանքով առաջացած փոփոխությունների:
ԵԱՏՄ հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատված ապրանքների
վերաներմուծման ժամկետը կարող է գերազանցել ըստ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի «Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով
ձևակերպման համար սահմանված ժամկետը։
ՀՀ-ում «Վերաներմուծում» ընթացակարգով ապրանքներ ձևակերպելիս ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից արտահանման ժամանակ
չվճարված և (կամ) վերադարձված հարկերի, դրանց նկատմամբ
հաշվարկված տոկոսների, լրավճարների կամ ուղղակիորեն կամ
անուղղակիորեն որպես վճար ստացված այլ գումարների փոխհատուցումն իրականացվում է ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ՀՊ

ՏՀ

Գ

«ՎԵՐԱԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ»
Մաքսային այս ընթացակարգի դեպքում օտարերկրյա ապրանքները Միության մաքսային տարածքից արտահանվում են առանց
ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակագնագցման,
փոխհատուցման տուրքերի և հարկերի գումարների վերադարձով,
իսկ Միության ապրանքները՝ առանց արտահանման մաքսատուրքերի վճարման՝ այս ընթացակարգի պայմանների պահպանմամբ:
«Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով կարող են
ձևակերպվել.
1. ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում գտնվող օտարերկրյա ապրանքները, այդ թվում՝ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների խախտմամբ ներմուծվածները, ինչպես նաև այդ ապրանքների վերամշակումից ստացված արդյունքները:
2. «Ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքները, եթե դրանք վերադարձվում են արտաքին տնտեսական գործարքի պայմանների, այդ
թվում՝ քանակի, որակի, նկարագրության կամ փաթեթվածքի
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համար ներկայացվող պայմանների չկատարման պատճառով՝
հետևյալ պայմանների պահպանմամբ.
 ապրանքները ձևակերպվում են «Վերաարտահանում»
մաքսային ընթացակարգով մեկ տարվա ընթացքում՝ ներքին սպառման համար բացթողման օրվան հաջորդող օրվանից,
 ապրանքները չեն օգտագործվել և չեն վերանորոգվել
ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց օգտագործումն անհրաժեշտ է եղել որոշակի թերությունների և այլ հանգամանքների բացահայտման համար, որոնք հանգեցրել են վերադարձին,
 ապահովելով ապրանքների նույնականացումը մաքսային
մարմնի կողմից:
3. ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծված և այդ տարածքում
գտնվող, այդ թվում՝ համապատասխան ընթացակարգերով
ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքները:
4. ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների ենթարկված ապրանքները, թափոնները, մնացորդները:
5. «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված, օտարերկրյա ապրանքներից պատրաստված
(ստացված) ապրանքները:
6. «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված
օտարերկրյա ապրանքներից պատրաստված (ստացված)
ապրանքները։
«Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով հայտարարագրված ապրանքների ԵԱՏՄ տարածքից արտահանումն իրականացվում է ըստ «Մաքսային տարանցման»:
«Ներքին սպառման համար բացթողում» ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքներն ըստ «Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգի ձևակերպելիս ներմուծման մաքսատուրքի և հարկերի
վճարները վերադարձվում (հաշվանցվում) են օրենքով սահմանված
կարգով, եթե այդ դրանք փաստացի արտահանվել են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից:
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«ԱՆՄԱՔՍ ԱՌԵՎՏՈՒՐ»
Այս ընթացակարգը կիրառվում է օտարերկրյա և ԵԱՏՄ ապրանքների նկատմամբ՝ ըստ որի դրանք վաճառվում են մանրածախ
առևտրի անմաքս խանութներում՝ առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման և ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների կիրառման:
«Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված
ապրանքները վաճառվում են.
1. ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից մեկնող ֆիզիկական անձանց,
2. ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ժամանող ֆիզիկական անձանց,
3. մեկ անդամ պետությունից մեկ այլ անդամ պետություն մեկնող
կամ մուտք գործող ֆիզիկական անձանց,
4. ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում տեղակայված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսարաններին, միջազգային կազմակերպություններին կից՝ պետությունների ներկայացուցչություններին, միջազգային կազմակերպություններին կամ դրանց ներկայացուցչություններին, ինչպես նաև դիվանագիտական ներկայացուցչության դիվանագիտական անձնակազմի անդամներին, հյուպատոսական պաշտոնատար անձանց և նրանց ընտանիքների անդամներին, որոնք ապրում են
նրանց հետ, միջազգային կազմակերպություններին կից՝ պետությունների ներկայացուցչություններին, միջազգային կազմակերպությունների կամ դրանց ներկայացուցչությունների
անձնակազմերին (աշխատակիցներին, պաշտոնատար անձանց),
5. այլ կազմակերպություններին կամ դրանց ներկայացուցչություններին և անձնակազմերին, եթե այդպիսի վաճառք նախատեսվում է ըստ այն անդամ պետության օրենսդրության, որի
տարածքում տեղակայված են այդ կազմակերպությունները
կամ դրանց ներկայացուցչությունները:
«Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով կարող է ձևակերպվել յուրաքանչյուր ապրանք, բացառությամբ ԵԱՏՄ մաքսային
տարածք ներմուծման, դրա սահմաններից դուրս արտահանման հա-
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մար արգելված, ինչպես նաև ԵԱՏՄ անդամ պետությունների տարածքներում շրջանառության համար արգելված ապրանքների:
Այս մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ոգելից խմիչքները
և գարեջուրը, ծխախոտը և ծխախոտային արտադրատեսակները,
անմաքս առևտրի խանութներում վաճառվում են այն քանակական
նորմերով, որոնց սահմաններում անձնական օգտագործման ապրանքները ներմուծվում են ԵԱՏՄ մաքսային տարածք՝ առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման:
Անմաքս առևտրի խանութները մաքսային հսկողության գոտում
առանձնացված տարածքներ են, որտեղ թույլատրվում է իրացնել
(պահպանել) բացառապես «Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով բաց թողնված ապրանքներ։ Դրանց գործունեությունն
ապահովելու համար օգտագործվող ապրանքները ենթակա չեն
ձևակերպման՝ ըստ «Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգի:
Անմաքս առևտրի խանութը կարող է ներառել վաճառքի մեկից
ավելի սրահներ, պահեստային և օժանդակ տարածքներ:
Որպես «Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների հայտարարատու կարող է հանդես գալ միայն այն անմաքս առևտրի խանութի տերը, որն իրականացնում է համանման ապրանքների վաճառք:
Անմաքս առևտրի խանութներից գնումներ կատարող անձը պարտավոր է ներկայացնել նման առևտուր կատարելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, այն է՝ մեկնումի կամ ժամանումի ուղետոմս:
Համանման խանութի տերը պարտավոր է հաշվառում իրականացնել և հաշվետվություններ ներկայացնել այն ապրանքների մասին, որոնց նկատմամբ կիրառվել է «Անմաքս առևտուր» մաքսային
ընթացակարգը։
Պահեստային տարածք հանձնված ապրանքների նկատմամբ,
մաքսային մարմնի թույլտվությամբ, կարող են իրականացվել նախապատրաստական աշխատանքներ՝ հետագա առաքման և վաճառքի
համար տեսակավորում, փաթեթավորում, վերափաթեթավորում,
մակնշում, բեռնում, բեռնաթափում, դրոշմավորում և ցանկացած այլ
գործողություն, որը չի հանգեցնում դրանց հատկանիշների և նպատակային նշանակության փոփոխության:
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ՀՀ տարածք ԵԱՏՄ անդամ պետությունների անմաքս առևտրի
խանութներից գնված ապրանքների ներմուծման դեպքում, եթե
դրանց բնաիրային և արժեքային չափերը գերազանցում են ԵԱՏՄ
օրենսդրությամբ ֆիզիկական անձանց կողմից որպես ուղեկցող բեռ
ներմուծվող ապրանքների համար սահմանված բնաիրային և արժեքային չափերը, ներկայացվում է ուղևորային մաքսային հայտարարագիր՝ ըստ ԵԱՏՄ օրենսդրության:
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«ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ»
Ըստ այս ընթացակարգի՝ օտարերկրյա ապրանքները ոչնչացվում
են մաքսային հսկողության ներքո՝ առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման և ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների կիրառման:
«Ապրանքների ոչնչացում» ասելով ենթադրվում է դրանց վնասազերծումը, լրիվ ոչնչացումը կամ որևէ այլ կերպ վիճակի այնպիսի
փոփոխումը, ինչի հետևանքով դրանք մասամբ կամ ամբողջությամբ
կորցնում են իրենց սպառողական և (կամ) այլ հատկանիշները և չեն
կարող տնտեսապես շահավետ որևէ եղանակով վերականգնվել
ըստ իրենց նախնական վիճակի:
Ապրանքների՝ «Ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպում թույլատրում է համապատասխան պետական լիազորված
մարմինը՝ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան տրված՝ ոչնչացման հնարավորության մասին եզրակացության հիման վրա, որտեղ նշվում է տվյալ գործողության եղանակը և վայրը:
«Ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգով չեն կարող ձևակերպվել
ապրանքների հետևյալ կատեգորիաները.
1. մշակութային, հնագիտական, պատմական արժեքներ,
2. կենդանիներ և բույսեր, որոնք դասվում են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրությանը և (կամ) միջազգային պայմանագրերին համապատասխան պահպանվող տեսակներին,
դրանց մասերը և ածանցյալները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց ոչնչացումը պահանջվում է համաճարակի,
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կենդանահամաճարակի և կարանտինային օբյեկտների տարածման կանխարգելման նպատակով,
3. մաքսային մարմինների կողմից՝ որպես գրավի առարկա ընդունված ապրանքներ՝ մինչև գրավի հետ կապված հարաբերությունների դադարեցումը,
4. առգրավված կամ այնպիսի ապրանքներ, որոնց վրա արգելանք է դրված, այդ թվում՝ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների
օրենսդրությանը համապատասխան իրեղեն ապացույցներ
հանդիսացողներ։
Ապրանքների ոչնչացում չի թույլատրվում, եթե այդ գործընթացը.
1. կարող է վնասել շրջակա միջավայրին կամ վտանգել մարդկանց կյանքն ու առողջությունը,
2. իրականացվում է ապրանքների սպառման եղանակով՝ դրանց
սովորական նշանակությանը համապատասխան,
3. կարող է ծախսեր առաջացնել ԵԱՏՄ անդամ երկրների պետական մարմինների համար:
Ապրանքների ոչնչացումը կատարվում է «Ոչնչացում» մաքսային
ընթացակարգի հայտարարատուի հաշվին, մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետում՝ ելնելով այդ ապրանքների փաստացի
ոչնչացմանն անհրաժեշտ ժամանակից, եղանակից և վայրից:
Ապրանքների ոչնչացման կարգը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:
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«ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ՝ ՀՕԳՈՒՏ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ»
Մաքսային այս ընթացակարգի դեպքում օտարերկրյա ապրանքներն անհատույց հանձնվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության սեփականությանը՝ առանց մաքսային վճարումների կատարման և ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների
կիրառման:
«Հրաժարում՝ հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգով
կարող են ձևակերպվել օտարերկրյա ապրանքները, բացառությամբ.
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 ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման, ինչպես նաև անդամ
պետությունների տարածքներում շրջանառության համար արգելվածների,
 պիտանիության (սպառման, վաճառքի) ժամկետը լրացածների:
Ապրանքներն այս ընթացակարգով հայտարարագրվում են մաքսային մարմնի թույլտվությամբ։ Նման թույլտվություն ստանալու համար հայտարարատուն գրավոր դիմում է մաքսային մարմին՝ նշելով
ապրանքների անվանումը, քանակը, արժեքը, գտնվելու վայրը, ԱՏԳ
ԱԱ ծածկագրերը և ապրանքներից՝ հօգուտ պետության հրաժարվելու պատճառների համառոտ նկարագրությունը։ Մաքսային մարմինը
5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է ներկայացված դիմումը և որոշում կայացնում ապրանքների ձևակերպման
թույլտվության տրամադրման կամ, ըստ ԵԱՏՄ հանձնաժողովի
որոշմամբ հաստատված ապրանքների ցանկի, դրա տրամադրումը
մերժելու մասին։
Ապրանքներից հրաժարումը՝ հօգուտ պետության ՀՀ պետական
մարմինների համար չպետք է հանգեցնի այնպիսի ծախսերի, որոնք
չեն կարող փոխհատուցվել դրանց իրացումից ստացված միջոցների
հաշվին։
Ապրանքները, որոնց նկատմամբ կիրառվել է «Հրաժարում՝
հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգը, փոխանցվում են
պետական կառավարման այն մարմնին, որը ՀՀ կառավարության
կողմից լիազորված է դրանց իրացումը, ոչնչացումը կամ վերամշակումը կազմակերպելու համար։
Մաքսային մարմինները չեն փոխհատուցում «Հրաժարում՝
հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգով հայտարարագրված ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող անձանց գույքային պահանջները։
«ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ»
Այս ընթացակարգով կանոնավորվում է ԵԱՏՄ օրենսդրությամբ
սահմանված ցանկով և պայմաններով առանձին տեսակի ապրանքների ԵԱՏՄ մաքսային տարածքով տեղափոխումը՝ առանց մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման և արգելքների ու սահմանափակում-
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ների կիրառման, բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:
«Հատուկ» մաքսային ընթացակարգ կիրառվում է ապրանքների
հետևյալ կատեգորիաների նկատմամբ.
1. ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից արտահանվող և մաքսային տարածք ներմուծվող կամ ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքներ, որոնք նախատեսված են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում, դրա սահմաններից դուրս տեղակայված
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, հյուպատոսական հիմնարկների, միջազգային կազմակերպություններին կից՝
անդամ պետությունների ներկայացուցչությունների գործունեությունն ապահովելու համար,
2. սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա, զինամթերք և
ԵԱՏՄ ապրանքներ հանդիսացող այլ նյութական միջոցներ,
որոնք տեղափոխվում են ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով՝ անդամ
պետությունների՝ մաքսային տարածքում և (կամ) դրա սահմաններից դուրս տեղաբաշխված զինվորական ստորաբաժանումների (հաստատությունների, կազմավորումների) մարտական պատրաստականությունը պահպանելու և համապատասխան առաջադրանքներ կատարելու համար,
3. համատեղ (միջազգային) զորավարժություններին, մրցումներին, ինչպես նաև շքերթներին և այլ հանդիսավոր միջոցառումներին ԵԱՏՄ անդամ և անդամ չհանդիսացող պետությունների
զինված ուժերի (լիազորված կազմակերպությունների այլ զորքերի և զինվորական կազմավորումների) մասնակցության
նպատակով՝ ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով տեղափոխվող
սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա, զինամթերք և այլ
նյութական միջոցներ,
4. ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքներ և
տրանսպորտային միջոցներ, որոնք նախատեսված են տարերային աղետների և այլ արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման ու դրանց հետևանքների վերացման համար,
5. ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով տեղափոխվող օտարերկրյա ապրանքներ (դեղապատրաստուկներ (դեղամիջոցներ), հատուկ
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մարզական սնունդ, կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելումներ, դոպինգ հսկողության համար նախատեսված ապրանքներ, սպորտային հանդերձանք և սարքավորումներ),
որոնք նախատեսված են ըստ մարզաձևերի ազգային և հավաքական թիմերի թեկնածուների և այդպիսի թիմերի անդամների
նկատմամբ, անդամ պետությունների շահերից ելնելով, ոչ
առևտրային հիմունքներով բուժական և վերականգնողական
միջոցառումների անցկացման համար,
6. օտարերկրյա ապրանքներ, որոնց նկատմամբ տվյալ անդամ
պետությունն ունի բացառիկ իրավազորություն,
7. անդամ պետության սահմաններից դուրս գտնվող արհեստական կղզիների, կայանքների, կառույցների և այլ օբյեկտների
շինարարության (ստեղծման, կառուցման), գործունեության
(շահագործման, օգտագործման) ապահովման, տիեզերական
տարածքի հետազոտման և օգտագործման, տարբեր վայրերում գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու,
ինչպես նաև այդ նպատակով կազմակերպված գիտահետազոտական արշավախմբերի գործունեության ապահովման համար նախատեսված ապրանքներ,
8. ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով տեղափոխվող՝ միջազգային
պաշտոնական ցուցահանդեսների կազմակերպման և անցկացման համար նախատեսված ապրանքներ, որոնց բնութագրերը սահմանում է հանձնաժողովը:
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանելու ապրանքների այլ կատեգորիաներ, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Հատուկ մաքսային ընթացակարգը:
«Հատուկ» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների հայտարարագրման կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման ձևը,
ապրանքների նկատմամբ հարկերի, մաքսային վճարների առաջացման և դադարեցման պարտավորությունները, կիրառվող սահմանափակումները սահմանվում են հանձնաժողովի կողմից և որոշ դեպքերում էլ՝ անդամ պետությունների օրենսդրություններով։
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2. «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք` ՀՕ-241-Ն՝ ընդունված 17.12.2014 թ.:
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обеспечении развития социально-экономических систем, Известия ЮЗГУ, 2014, №4, с. 37-42.
4. Козырин А. Н., Правовое регулирование таможенных процедур.
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5.1. Մաքսային ձևակերպումների հասկացությունը,
էությունը և իրականացումը
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Արդի ժամանակաշրջանում համաշխարհային տնտեսությունում տեղի ունեցող միասնացման գործընթացներն ավելի են
խորացնում տարբեր երկրների միջև տնտեսական կապերը, որոնք
ուղեկցվում են այդ երկրների միջև ապրանքների, ծառայությունների,
մտավոր սեփականության օբյեկտների, կապիտալի և աշխատուժի
ազատ տեղաշարժի ակտիվացմամբ: Ինչ վերաբերում է տնտեսական զարգացմանը, ապա դա բնութագրվում է տարածքային ու
միասնական միջտնտեսական համալիրներում ազգային տնտեսությունների միասնացման վառ միտումներով, ազատ առևտրի ընդարձակ գոտիների ստեղծման ձգտումով, ապրանքների և ֆինանսական ռեսուրսների շարժով: Երկրների միջև արտաքին տնտեսական
հարաբերությունները և, առաջին հերթին, արտաքին առևտուրը
անմիջականորեն կապված են մաքսային գործունեության հետ:
Ուստի, շուկայական հարաբերությունների զարգացմանը զուգահեռ,
որպես տնտեսության և արտաքին առևտրի օբյեկտիվորեն գործող
մեխանիզմ, զարգանում է նաև մաքսային գործունեությունը, որը
հնարավորություն է տալիս ակտիվացնելու պետությունների տնտեսական առաջընթացը, ապահովելու քաղաքացիների, տնտեսավարող սուբյեկտների իրավունքները, իրականացնելու հսկողություն,
կարգավորելու ապրանքափոխանակությունը և պայմաններ ստեղծելու ազգային շուկաների զարգացման ու ընդլայնման համար:
Հայաստանի Հանրապետությունում մաքսային գործն ընդգրկում է
ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման կարգն ու պայմանները, մաքսային վճարների
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գանձումը, համապատասխան ձևակերպումները՝ մաքսային հսկողությունը և մաքսային քաղաքականության իրագործման այլ միջոցներ:
Մաքսային գործունեության մեջ կարևոր դեր ունեն մաքսային ձևակերպումները, առանց որոնց հնարավոր չէ իրականացնել ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումը ՀՀ մաքսային
սահմանով:
ԱՏԳ-ն և, առաջին հերթին, արտաքին առևտուրը կապված են
մաքսային սահմանով ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց կողմից ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների
տեղափոխման հետ, որի ընթացքում դրանք ենթակա են մաքսային
ձևակերպման և հսկողության: Ընդ որում, սահմանված կարգի պահպանման դեպքում վերջիններս, առանց որևէ խոչընդոտի, կարող են
տեղափոխվել մաքսային սահմանով: ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքների և այլ առարկաների տեղափոխման նկատմամբ մաքսային
հսկողության ապահովման, դրանք մաքսային տարածք ներմուծելու,
մաքսային սահմանից արտահանելու և ՀՀ տարածքով տարանցիկ
փոխադրման պետական և տնտեսական կարգավորման միջոցների
կիրառումն ապահովելու նպատակով մաքսատան կամ մաքսային
կետի պաշտոնատար անձինք կատարում են մաքսային ձևակերպման գործողություններ, որոնց իրականացման կարգը սահմանված է
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքում և ՀՀ օրենսդրական այլ ակտերում:
Մասնագիտական գրականության մեջ մաքսային ձևակերպումը
բնորոշվում է որպես ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների
բացթողմանն անհրաժեշտ որոշակի հաջորդական գործողությունների և միջոցառումների ամբողջություն:
Մեկ այլ սահմանմամբ՝ մաքսային ձևակերպումը ներկայացվում է
որպես ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների՝ որոշակի մաքսային ընթացակարգով մաքսային սահմանով տեղափոխման և
տվյալ ընթացակարգի գործողության ավարտման ընթացակարգ:
Մաքսային ձևակերպումը տարատեսակ մաքսային ընթացակարգերի
և դրույթների ամբողջություն է՝ ըստ որի որոշվում են մաքսային գործողությունների իրականացման կարգը և մաքսային նպատակներով
օգտագործվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների կարգավիճակը:
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ՀՀ-ում մաքսային ձևակերպման իրականացման կարգը սահմանվում է՝ կախված հետևյալ հանգամանքներից.
 ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների տեսակից (շուտ փչացող ապրանքներ, կենդանի կենդանիներ, երկակի նշանակության և այլ նմանատիպ ապրանքներ),
 ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխման համար օգտագործվող տրանսպորտի տեսակից (ավտոտրանսպորտային, օդային, երկաթուղային, խողովակաշարային տրանսպորտ և էլեկտրահաղորդման գծեր),
 ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքներ տեղափոխող անձի
կարգավիճակից (ֆիզիկական անձինք, որոնք տեղափոխում
են ապրանքներ ոչ առևտրային նպատակով, իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր, որոշակի կատեգորիաների օտարերկրյա անձինք)։
1. Մաքսային ձևակերպումը սկսվում է.
 ապրանքների ներմուծման ժամանակ՝ մաքսային մարմին
հայտարարագիր կամ այլ փաստաթղթեր ներկայացնելու
պահին,
 ապրանքների արտահանման ժամանակ՝ մաքսային հայտարարագրի ներկայացման պահին կամ դրա բանավոր
հայտարարագրման ժամանակ։
2. Մաքսային ձևակերպումն ավարտվում է հետևյալ գործողությունների կատարմամբ.
 ապրանքների նկատմամբ մաքսային գործողությունների
իրականացում,
 համապատասխան մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների հայտարարագրում, բացթողում՝ ըստ հայտարարագրված մաքսային ընթացակարգի,
 մաքսային ընթացակարգի գործողության ավարտ, եթե դա
նախատեսված է որոշակի ժամանակահատվածի համար,
 մաքսային վճարների հաշվառում և գանձում։
Համաձայն հաջորդաբար կազմակերպված մաքսային ընթացակարգերի և գործողությունների ամբողջության՝ ձևավորում են մաք-
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սային ձևակերպման փուլերը։ ՀՀ-ում ընդունված է առանձնացնել
հետևյալ փուլերը.
1. նախնական մաքսային ընթացակարգեր և գործողություններ, որոնք նախորդում են հիմնական մաքսային ձևակերպմանը,
2. հիմնական մաքսային ձևակերպում,
3. մաքսային գործողություններ, որոնք իրականացվում են
մաքսային ձևակերպումից հետո։
3. Նախնական մաքսային ընթացակարգերին և գործողություններին վերաբերում են.
 գործողություններ, որոնք կատարվում են մինչև ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումը ՀՀ
սահմանով,
 գործողություններ, որոնք նախորդում են մաքսային հայտարարագրի ստացմանը և ապրանքների տեղափոխմանը
պատասխանատու պահպանման վայրեր։
Ապրանքների ներմուծման դեպքում որոշակի միջոցառումներ
կարող են իրականացվել ինչպես մինչև դրանց ժամանումը, այնպես
էլ դրանից հետո, բայց մինչև հիմնական մաքսային ձևակերպման
սկիզբը։ Հիմնական մաքսային ձևակերպում է համարվում ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների հայտարարագրումն ու դրանց
բացթողումը՝ ըստ հայտարարագրված մաքսային ընթացակարգի:
Հիմնական մաքսային ձևակերպման ավարտին կարող են իրականացվել համապատասխան գործընթացներ՝ ուղղված մաքսային
ընթացակարգի կամ դրա գործողության ավարտի պայմանների
պահպանման ապահովմանը (օրինակ՝ ապրանքների դուրսբերում
մաքսային պահեստի տարածքից)։

5.2. Ապրանքների մաքսային ձևակերպումների
իրականացման առանձնահատկությունները
ՀՀ-ում
Ապրանքների տեղափոխման ժամանակ ՀՀ մաքսային

մարմինների կողմից իրականացվող մաքսային ձևակերպումների
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ընդհանուր գործընթացը վերաբերում է ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող բոլոր ապրանքներին` անկախ դրանց պատկանելությունից և նշանակությունից: Ընդ որում, մաքսային ձևակերպման գործողություն ասելով պետք է հասկանալ ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ փաստաթղթային և բեռնային բոլոր գործողությունների ամբողջականությունը, ներառյալ՝ հայտարարագրումը և զննումը, մաքսային վճարումների կատարումը:
ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով տեղափոխվող և այլ ապրանքներ,
օրենսգրքով սահմանված դեպքերում, ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում, ինչպես նաև դրանից դուրս գտնվելու և օգտագործվելու համար ենթակա են մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման, եթե
այդ առումով այլ բան սահմանված չէ: ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումն իրականացվում է ըստ նախապես ընտրված մաքսային ընթացակարգի:
Մաքսային ընթացակարգը օրենսդրությամբ սահմանվում է որպես
նորմերի ամբողջություն՝ ըստ որի մաքսային կարգավորման նպատակով որոշվում են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում կամ դրա սահմաններից դուրս ապրանքների օգտագործման պայմաններն ու կարգը: Ներկայումս գոյություն ունի 17 մաքսային ընթացակարգ, և ՀՀ
մաքսային տարածք ապրանքներ կամ տրանսպորտային միջոցներ
ներմուծելիս կամ արտահանելիս պետք է ընտրվի դրանցից մեկը`
ելնելով ապրանքի արտահանման կամ ներմուծման նպատակից:
Մաքսային մարմինների անունից՝ ապրանքները մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու հետ կապված մաքսային գործառնություններն
իրականացվում են մաքսային մարմինների այն պաշտոնատար անձանց կողմից, որոնք, իրենց պաշտոնական (գործառութային) պարտականություններին համապատասխան, լիազորված են կատարելու այդպիսի մաքսային գործառույթներ:
Մաքսային մարմինները պարտավոր են ապահովել մաքսային
հսկողության և մաքսային ձևակերպումների կատարումը, պարզաբանել մաքսային իրավահարաբերությունների բնագավառում անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները, օժանդակել ԱՏԳ
մասնակիցներին՝ ապրանքների և միջազգային փոխադրումներ իրա-
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կանացնող տրանսպորտային միջոցների հետ կապված մաքսային
ձևակերպումների գործում:
Յուրաքանչյուր անձ հավասար հիմունքներով իրավունք ունի ՀՀ
ներմուծելու և ՀՀ-ից արտահանելու ապրանքներ: ՀՀ տարածք ապրանքներ ներմուծելը կամ արտահանելը կարող է արգելվել այն դեպքերում, երբ այդ ապրանքները վտանգ են ներկայացնում պետական
և ազգային անվտանգության, կենդանական և բուսական աշխարհի,
մարդու կյանքի և առողջության, շրջակա միջավայրի, պատմական,
մշակութային և հնագիտական արժեքների, անձանց սեփականության իրավունքների և օրինական շահերի համար: Ուստի մաքսային
մարմինների կողմից մաքսային ձևակերպումների և հսկողության ժամանակ ներկայացվող պահանջները չեն կարող խոչընդոտել ապրանքների ներմուծման, արտահանման, բացթողման կամ մեկ այլ
գործունեության, եթե, իհարկե, դա չի ոտնահարում ԵԱՏՄ և ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները:
Մաքսային ձևակերպում իրականացվում է վերադաս մաքսային
մարմնի որոշած վայրերում, աշխատանքային ժամին, սակայն, ապրանքներ տեղափոխող անձի խնդրանքով և վերջինիս հաշվին, ՀՀ
կառավարության սահմանած կարգով, դա կարող է տեղի ունենալ
այլ վայրում և այլ ժամի: Ապրանքների՝ մաքսային ընթացակարգով
ձևակերպելու օր է համարվում դրանց բացթողման օրը: Իսկ ապրանքները հայտագրված մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու
պայմանների կատարումը հաստատելու պարտականությունը
դրվում է հայտարարատուի վրա: Որպես հայտարարատուներ կարող են հանդես գալ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների անձինք, որոնք
այն գործարքի կողմերից են, որի հիման վրա ապրանքները տեղափոխվում են մաքսային սահմանով, կամ նման գործարքի շրջանակներից դուրս, ունենալով ապրանքների նկատմամբ տիրապետման,
տնօրինման, օգտագործման իրավունք, դրանք տեղափոխում են
մաքսային սահմանով, ինչպես նաև օտարերկրյա անձինք, մաքսային
տարածքում տեղակայված դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, հյուպատոսական հիմնարկները, միջազգային կազմակերպությունները կամ դրանց ներկայացուցչությունները, փոխադրողները:
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Նպատակ ունենալով արագացնելու մաքսային ձևակերպումների
գործընթացը, նվազեցնելու դրա տևողությունը և հեշտացնելու արտաքին առևտուրը՝ 2000-ից, ուսումնասիրելով մի շարք պետությունների մաքսային ծառայությունների առաջավոր փորձը, ՀՀ-ում սկսել
են կիրառել ապրանքների ընտրանքային զննություն: Այն իրականացվում է համակարգչի ավտոմատ հայտարարագրման համակարգի միջոցով, այսպես կոչված՝ «Ռիսկերի չափանիշների վերլուծության և գնահատման» եղանակով (համակարգը բոլոր ձևակերպվող
ապրանքներից ընտրում է մաքսային զննության արդյունքում մաքսային կանոնների խախտման ամենաբարձր հավանականություն
ունեցողները):
Քանի դեռ մաքսային մարմինները չեն ընդունել հայտարարագիրը, այն իրավական ուժ չունի: Հայտարարագիրն այդ փուլում ավտոմատ կերպով համարակալվում է «C» տառով սկսվող հերթական
համարով: Գրանցմանը հաջորդում է ընտրանքի գործընթացը, որի
արդյունքում ընտրվում է մաքսային հսկողության 3 ուղիներից որևէ
մեկը: Դրանք են.
 Կանաչ ուղի . ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների
բացթողում՝ առանց զննման,
 Դեղին ուղի . ապրանքների մասնակի զննում,
 Կարմիր ուղի . ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների
մանրակրկիտ զննում:
«Կանաչ ուղի»: Այս դեպքում ավտոմատ համակարգչային համակարգը հայտարարագրի D սյունակում կատարում է՝ «Ընտրված է
կանաչ ուղի» նշագրումը, ավտոմատ կերպով նշում ընդունման համարը, որը սկսվում է «L» տառով, որը նշանակում է, որ տվյալ հայտարարագիրն ընդունված է մաքսային մարմինների կողմից: «B»
սյունակում նշվում են վճարման անդորրագրի համարը, ամիս-ամսաթիվը, դրվում է համապատասխան դրոշմակնիք: Այս ամենից հետո
ապրանքները բաց են թողնվում առանց զննման, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ մաքսային ձևակերպումներ իրականացնող մարմնի
ղեկավարը (կամ նրա տեղակալը) կամ զննում իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարը (կամ նրա տեղակալը) գրավոր որոշում են
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ընդունում ապրանքները ենթարկել զննման՝ «Կարմիր ուղի» ընթացակարգով:
«Դեղին ուղի»: Եթե ավտոմատ համակարգչային ծրագիրն ընտրողականության արդյունքում ընտրում է այս ուղին, ապա մաքսային
հայտարարագրի D սյունակում կատարվում է՝ «Ընտրված է դեղին
ուղի» նշագրումը, սակայն այս դեպքում ընդունման համարը՝ «L»-ը,
չի նշվում, քանի որ այս ուղու դեպքում ապրանքները ենթարկվում են
փաստաթղթային ստուգման: Այնուհետև ապրանքներ տեղափոխող
անձը կատարում է մաքսային վճարումներ և այդ մասին հավաստող,
ինչպես նաև մաքսային հսկողությանն անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր ներկայացնում է մաքսային ձևակերպում իրականացնող մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձին, որը փաստաթղթային ստուգումից հետո (անհամաձայնություններ չառաջանալու դեպքում)
հայտարարագրի վրա կատարում է՝ «Փաստաթղթային ստուգումն
իրականացված է» գրառումը, հաստատում է դա անձնական կնիքով
և համակարգչային ծրագրի միջոցով հայտարարագրի ընդունման
հերթական համար ստանալու համար հանում է «Դեղին ուղի» ընթացակարգից: Այդուհետ ապրանքի մաքսային ձևակերպումը կատարվում է ըստ «Կանաչ ուղու» մեթոդաբանության:
«Կարմիր ուղի»: Ենթադրում է ֆիզիկական և փաստաթղթային
ստուգում: Այս դեպքում ապրանքներ տեղափոխող անձը լրացնում է
մաքսային հայտարարագիր, և ավտոմատ համակարգչային ծրագիրը դրա D սյունակում կատարում է՝ «Ընտրված է կարմիր ուղի» նշագրումը: Այս փուլում ևս հայտարարագրի ընդունման համարը՝ «L»-ը,
չի նշվում: Ապրանք տեղափոխող անձը մաքսային հսկողությանն
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնում է մաքսային մարմնի
փաստաթղթային ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձին, և
եթե հայտարարագրում առկա տեղեկությունների վերաբերյալ անհամաձայնություններ (օրինակ՝ անհամապատասխանություններ հայտարարագրված ու փաստացի ապրանքների քանակի, անվանումների, արժեքի միջև) ի հայտ չեն գալիս, մաքսային հայտարարագրի
վրա կատարվում է՝ «Փաստաթղթային ստուգումն իրականացված է»
գրառումը, որը հաստատվում է անձնական կնիքով ու համակարգչային ծրագրի միջոցով հայտարարագրի ընդունման հերթական
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համար ստանալու համար հանվում «Կարմիր ուղի» ընթացակարգից: Դրանից հետո մաքսային հայտարարագրի վրա նշվում է ընդունման հերթական համարը, որը նշանակում է, որ տվյալ հայտարարագիրն ընդունվել է մաքսային մարմինների կողմից, այսինքն՝
իրավաբանական փաստաթուղթ է: Այդուհետ ապրանքներ տեղափոխող անձը կատարում է մաքսային վճարումներ և այդ մասին, ինչպես
նաև մաքսային հսկողությանն անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր ներկայացնում է ապրանքների զննում իրականացնող պաշտոնատար
անձին: Վերջինիս կողմից խախտումներ հայտնաբերվելու դեպքում
կազմվում է մաքսային կանոնների խախտման արձանագրություն, և
մաքսային գործընթացը դադարեցվում է, իսկ խախտումներ չհայտնաբերվելու դեպքում հայտարարագրում կատարվում է՝ «Ապրանքների բացթողումը թույլատրվում է» նշումը, որը հաստատվում է
անձնական կնիքով: Պետք է ասել, որ զննման արձանագրությունը
խիստ հաշվառման փաստաթուղթ է և լրացվում է 2 օրինակից: Առաջին օրինակը տրվում է հայտարարատուին, իսկ երկրորդը՝ ռիսկի
գնահատման և ղեկավարման ստորաբաժանման տեսուչին: Մաքսային ձևակերպման հետագա գործողություններն իրականացվում
են Կանաչ ուղու ընթացակարգի համաձայն:
Նշենք, որ ռիսկերի կառավարման համակարգի կատարելագործման նպատակով նախատեսվում է ներդնել «Կապույտ ուղի» ընթացակարգը, որը կծառայի որպես հետբացթողումային ստուգման փուլ:
Կգործադրվի ռիսկերի թիրախավորված կառավարման համակարգ,
որը նպատակ ունի կրճատելու ապրանքների նախաբացթողումային
հսկողության ժամանակահատվածը և ընդլայնելու հետբացթողումային հսկողության շրջանակները: Մաքսային վարչարարության արդյունավետության բարձրացման առումով, շատ կարևոր է մաքսային
ձևակերպումների վրա ծախսվող ժամանակահատվածի կրճատումը, ուստի Կապույտ ուղու ներդրումը դրական նշանակություն կարող է ունենալ:
Այսպիսով՝ մաքսային ձևակերպումները մաքսային նորմերի ամբողջություն են` ուղղված մաքսային տարածքով ապրանքների և
տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման նկատմամբ իրավասու
մարմինների պատասխանատվության միջոցների ապահովմանը:
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Այդ նորմերով կարգավորվում են ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների փաստաթղթային և բեռնային բոլոր գործողությունների, այդ թվում՝ մաքսային
հայտարարագրման, զննման, վճարումների կատարման հետ կապված հարաբերությունները: Մաքսային ձևակերպումն անքակտելիորեն կապված է մաքսային գործի այլ ինստիտուտների՝ մաքսային
հսկողության, վճարումների, ընթացակարգերի հետ, որոնք մաքսային մարմինների իրավապահպան գործունեության հիմքն են:

5.3. Մաքսային հայտարարագրում

Ա

Ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները հայտա-

ՀՊ

ՏՀ

Գ

ՐԱ

Դ

րարագրվում են ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքին, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերին և Մաքսային կարգավորման մասին ՀՀ օրենքին համապատասխան։
Ապրանքների մաքսային հայտարարագրում իրականացնում են
հայտարարատուները կամ մաքսային ներկայացուցիչները, որոնք
գործում են հայտարարատուի անունից և նրա հանձնարարությամբ:
Այդ գործընթացը կատարվում է գրավոր և (կամ) էլեկտրոնային եղանակով՝ մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ:
Ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպելու նպատակով կարող են կիրառվել հետևյալ մաքսային հայտարարագրերը.
1. ապրանքների հայտարարագիր,
2. տարանցման հայտարարագիր,
3. ուղևորային մաքսային հայտարարագիր,
4. տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր:
Հանձնաժողովի կողմից սահմանված դեպքերում լրացվում է
մաքսային արժեքի հայտարարագիր, որտեղ ներկայացվում են տեղեկություններ ապրանքների մաքսային արժեքի, այդ թվում՝ ապրանքների մաքսային արժեքի սահմանման մեթոդի մասին: Մաքսային արժեքի հայտարարագիրն ապրանքների հայտարարագրի անբաժանելի մասն է: Դրա ձևը, էլեկտրոնային տարբերակի կառուցվածքը, լրացման կարգը սահմանում է ԵԱՏՄ հանձնաժողովը:
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Մաքսային հայտարարագրի լրացման ձևն ու կարգը սահմանվում
են ԵԱՏՄ հանձնաժողովի որոշմամբ:
Դրանում նշվում են այն տեղեկությունները, որոնք վերաբերում են
մաքսային վճարների հաշվարկմանն ու գանձմանը, ինչպես նաև
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրությամբ, ՀՀ օրենքով նախատեսված
դրույթների պահանջների ապահովմանը:
Ապրանքների հայտարարագիր: Մաքսային ընթացակարգերով
ձևակերպելիս, բացառությամբ «Մաքսային տարանցումի», մաքսային մարմին է ներկայացվում ապրանքների մասին հայտարարագիր:
Ապրանքների մասին հայտարարագրում նշվում են հետևյալ հիմնական տեղեկությունները, այդ թվում՝ նաև կոդավորված ձևով.
1. հայցվող մաքսային ընթացակարգի մասին,
2. հայտարարատուի, մաքսային ներկայացուցչի, ապրանքներն
ուղարկողի և ստացողի մասին,
3. միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների և (կամ) այն տրանսպորտային միջոցների մասին, որոնցով ապրանքները տեղափոխվել (տեղափոխվելու)
են ԵԱՏՄ մաքսային տարածքով՝ մաքսային հսկողության ներքո,
5. ապրանքների մասին՝
 անվանում,
 նկարագրություն,
 ապրանքների ծածկագիր՝ ըստ արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային անվանացանկի,
 ծագման երկրի անվանում,
 ուղարկող (նշանակման) երկրի անվանում,
 փաթեթվածքների նկարագրություն (քանակ, տեսակ, դրոշմավորում և հերթական համարներ),
 քանակ՝ արտահայտված կիլոգրամներով (համաքաշ և
զտաքաշ) և չափման այլ միավորներով,
 մաքսային արժեք,
 վիճակագրական արժեք,
6. մաքսային վճարների հաշվարկման մասին՝
 մաքսատուրքերի, հարկերի, մաքսավճարների դրույքաչափեր, սակագնային առանձնաշնորհումներ,
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 մաքսատուրքերի, հարկերի, մաքսավճարների հաշվարկված գումարներ,
 փոխարժեք, որ սահմանված է ԵԱՏՄ անդամ պետության
օրենսդրությանը համապատասխան և կիրառվում է մաքսային վճարների հաշվարկման համար,
7. արտաքին տնտեսական գործարքի և դրա հիմնական պայմանների մասին,
8. սահմանափակումները պահպանելու համար,
9. ապրանքարտադրողների մասին,
10. ապրանքները մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու պայմանների կատարման մասին,
11. ներկայացվող փաստաթղթերի մասին,
12. հայտարարագիր լրացնող անձի մասին,
13. հայտարարագրի լրացման վայրի ու ամսաթվի մասին:
Տարանցման հայտարարագիր: Ապրանքներն ըստ «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգի ձևակերպելիս ուղարկող մաքսային մարմին է ներկայացվում տարանցման հայտարարագիր:
Որպես տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր կարող են
հանդես գալ տրանսպորտային (փոխադրման), առևտրային և (կամ)
այլ, այդ թվում՝ միջազգային պայմանագրերով սահմանված փաստաթղթերը: Այս դեպքում արդեն մաքսային հայտարարագրումն
իրականացվում է գրավոր, եթե հանձնաժողովի կողմից և (կամ) անդամ պետությունների՝ մաքսային կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ:
Տարանցման հայտարարագիրը պետք է պարունակի հետևյալ
տեղեկությունները.
1. ապրանքներ ուղարկողի և ստացողի մասին՝ ըստ տրասնպորտային փաստաթղթերի,
2. ապրանքներ ուղարկող և նշանակման երկրների մասին,
3. հայտարարատուի մասին,
4. փոխադրողի մասին,
5. միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային
միջոցի մասին,
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6. ապրանքների անվանումների, քանակի, արժեքների մասին
ըստ տրասնպորտային փաստաթղթերի,
7. ապրանքի ծածկագիր՝ նվազագույնը առաջին վեց նիշով՝ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան,
8. ապրանքների համաքաշի կամ ծավալի, ինչպես նաև դրանց
քանակի մասին՝ արտահայտված չափման այլ միավորներով՝
ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի կամ ապրանքների նկարագրման և ծածկագրման ՆՀ յուրաքանչյուր ծածկագրի,
9. բեռնատեղիների քանակի մասին,
10. ապրանքների նշանակման կետի մասին՝ ըստ տրասնպորտային փաստաթղթերի,
11. մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման հետ
կապված սահմանափակումների պահպանման մասին՝ համապատասխան փաստաթղթերի կցմամբ,
12. ճանապարհին ապրանքների նախատեսված փոխաբեռնման
կամ այլ բեռնային գործողությունների մասին:
Մաքսային մարմինն իրավունք չունի հայտարարատուից պահանջելու այլ տեղեկություններ՝ բացի նշվածներից:
Տարանցման հայտարարագիրը գրանցում է մաքսային մարմինը,
որի ներկայացման և գրանցման կարգը սահմանում է ԵԱՏՄ հանձնաժողովը՝ ըստ համապատասխան որոշման:
Ուղևորային, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների մասին
անհրաժեշտ տեղեկությունների ցանկերը նույնպես սահմանվում են
ԵԱՏՄ հանձնաժողովի կողմից։
Մաքսային հայտարարագիրը մաքսային մարմին է ներկայացվում
էլեկտրոնային և (կամ) թղթային եղանակով։
Մաքսային հայտարարագիրը գրավոր ձևով ներկայացնելու դեպքում պետք է կցել նաև դրա էլեկտրոնային օրինակը: ՀՀ կառավարությունը, ԵԱՏՄ հանձնաժողովի որոշմամբ, կարող է սահմանել
ապրանքների ցանկեր, մաքսային ընթացակարգեր, որոնց դեպքում
հայտարարագրի էլեկտրոնային տարբերակներ չեն պահանջվում:
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Մաքսային հայտարարագրի էլեկտրոնային օրինակի կառուցվածքը և ձևաչափը, ինչպես նաև դրա ներկայացման և օգտագործման
կարգը սահմանում է ԵԱՏՄ հանձնաժողովը։
Մաքսային հայտարարագրի հետ միասին, մաքսային մարմին են
ներկայացվում մաքսային ձևակերպումների և մաքսային հսկողության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր, որոնց ցանկերը սահմանված են ըստ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի։
Ապրանքների մաքսային հայտարարագրմանն անհրաժեշտ փաստաթղթերն են.
1. մաքսային հայտարարագիր ներկայացնող անձի լիազորությունները հաստատող փաստաթղթեր,
2. արտաքին տնտեսական գործարքի իրականացումը հաստատող, իսկ արտաքին տնտեսական գործարքի բացակայության
դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր, որոնք վկայում են ապրանքների
տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքի մասին,
3. տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթեր,
4. արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը հաստատող փաստաթղթեր,
5. հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման և փոխհատուցման միջոցների կիրառման հետ կապված սահմանափակումների պահպանումը հաստատող փաստաթղթեր,
6. ապրանքների ծագման երկիրը հաստատող փաստաթղթեր՝
օրենքով նախատեսված դեպքերում,
7. փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա տրվել է ապրանքի դասակարգման ծածկագիր՝ ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի,
8. մաքսային վճարումների մասին և (կամ) դրանց վճարման
ապահովումը հաստատող փաստաթղթեր,
9. մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ամբողջական կամ
մասնակի ազատման կամ հաշվարկման բազայի կրճատման
համար սահմանված արտոնությունների իրավունքի մասին
հավաստող փաստաթղթեր,
10. մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ժամկետի փոփոխությունը հաստատող փաստաթղթեր,
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11. ապրանքների հայտագրված մաքսային արժեքը և ապրանքների մաքսային արժեքի սահմանման ընտրված մեթոդը հաստատող փաստաթղթեր,
12. արտարժութային հսկողության ոլորտի պահանջների կատարումը հաստատող փաստաթուղթ՝ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների արտարժութային օրենսդրությանը համապատասխան,
13. միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների գրանցման և ազգային պատկանելության մասին փաստաթուղթ ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցով ապրանքների տեղափոխման դեպքում՝ դրանք «Մաքսային տարանցում» ընթացակարգով ձևակերպելիս:
Եթե մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելիս վերը նշված
փաստաթղթերից որոշները բացակայում են, ապա, ըստ հայտարարատուի պատճառաբանված դիմումի, մաքսային մարմինը թույլատրում է դրանք ներկայացնել մինչև ապրանքների բացթողումը, իսկ
անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում՝
ապրանքների բացթողումից հետո:
ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների մասին
մաքսային հայտարարագիր ներկայացվում է մինչև ապրանքների
ժամանակավոր պահպանության ժամկետը լրանալը, եթե այլ բան
սահմանված չէ օրենքով:
ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների մասին մաքսային հայտարարագիրը պահանջվում է մինչև ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից դրանց մեկնումը, եթե այլ բան սահմանված չէ
օրենքով:
Տարանցման հայտարարագրի ներկայացման ժամկետները սահմանվում են ԵԱՏՄ հանձնաժողովի որոշմամբ:
Որպես հայտարարատու՝ կարող է հանդես գալ.
1. ԵԱՏՄ անդամ պետության անձը, որը՝
 կնքել է արտաքին տնտեսական գործարք, կամ որի անունից (հանձնարարությամբ) կնքվել է այդ գործարքը,
 ունի ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ)
տնօրինման իրավունք՝ արտաքին տնտեսական գործարքի
բացակայության պարագայում,
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2. օտարերկրյա անձինք՝
 անձնական օգտագործման համար ապրանքներ տեղափոխող ֆիզիկական անձը,
 օրենքով սահմանված դեպքերում՝ մաքսային արտոնություններից օգտվող անձը,
3. փոխադրողը, այդ թվում նաև՝ մաքսային,
4. առաքողը, եթե նա ԵԱՏՄ անդամ պետության անձ է:
Հայտարարատուի իրավունքները: Ապրանքները մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս հայտարարագրման և այլ գործառնությունների հայտարարատուն իրավունք ունի.
1. զննելու, չափելու մաքսային հսկողության տակ գտնվող ապրանքները և բեռնային գործողություններ կատարելու դրանց
հետ,
2. մաքսային մարմնի թույլտվությամբ փորձանմուշներ ու նմուշներ վերցնելու մաքսային հսկողության տակ գտնվող ապրանքներից,
3. ներկա գտնվելու մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից ապրանքների մաքսային տեսազննման և մաքսային զննման, փորձանմուշներ և նմուշներ վերցնելու գործընթացին,
4. ծանոթանալու իր կողմից հայտարարագրվող ապրանքների
փորձանմուշների ու նմուշների ուսումնասիրության արդյունքներին,
5. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքին համապատասխան՝ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու փաստաթղթեր ու տեղեկություններ,
6. բողոքարկելու մաքսային մարմինների
որոշումները, դրանց
պաշտոնատար անձանց գործողությունները (անգործությունը),
7. ներգրավելու փորձագետների՝ իր կողմից հայտարարագրվող
ապրանքների մասին տեղեկությունները հստակեցնելու համար,
8. օգտվելու օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններից և
իրավունքներից:
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Հայտարարատուի պարտականությունները: Հայտարարատուն
պարտավոր է.
1. կատարել ապրանքների մաքսային հայտարարագրում,
2. մաքսային մարմին ներկայացնել այն փաստաթղթերը, որոնց
հիման վրա լրացվել է մաքսային հայտարարագիր,
3. ներկայացնել հայտարարագրվող ապրանքները՝ օրենքով
սահմանված դեպքերում կամ մաքսային մարմնի պահանջով,
4. կատարել մաքսային վճարումներ և (կամ) ապահովել դրանց
վճարումը,
5. կատարել համապատասխան մաքսային ընթացակարգով սահմանված՝ ապրանքների օգտագործման պահանջներն ու պայմանները,
6. կատարել օրենքով նախատեսված այլ պահանջներ:
Հայտարարատուն պատասխանատվություն է կրում նախատեսված պարտականությունները չկատարելու, ինչպես նաև մաքսային հայտարարագրում ոչ հավաստի տեղեկություններ հայտարարագրելու համար:
Մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելը և գրանցելը: Հայտարարատուն մաքսային մարմին հայտարարագիր է ներկայացնում
թղթային տարբերակով` գրավոր հայտարարագրման դեպքում կամ
ավտոմատ համակարգի միջոցով` էլեկտրոնային հայտարարագրման դեպքում:
Մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելիս մաքսային մարմինն
ամրագրում է դրա հերթական համարը, ամսաթիվը, ամիսը, տարին.
 գրավոր հայտարարագրման դեպքում` ներկայացված հայտարարագրի վրա նշում կատարելով,
 էլեկտրոնային հայտարարագրման դեպքում` ավտոմատ համակարգի միջոցով:
Մաքսային հայտարարագիրը գրանցելուց առաջ տվյալ մարմնի
պաշտոնատար անձը (գրավոր հայտարարագրման դեպքում) կամ
հայտարարագրման ավտոմատ համակարգը (էլեկտրոնային հայտարարագրման դեպքում) իրականացնում են դրա լրացման՝ Հայաստանի Հանրապետության և ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրություններով
սահմանված կարգի պահպանման ճշտության ստուգում` ներկայաց-
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նելուց հետո առավելագույնը 2 ժամվա ընթացքում: Մաքսային մարմինը մերժում է հայտարարագրի գրանցումը, եթե դրանում բացակայում են պարտադիր տեղեկությունները:
Եթե էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված հայտարարագիրը
ստուգելիս բացահայտվում է դրա կրկնակի գրանցման փաստ, ապա
հայտարարատուին տեղեկացվում է այդ մասին: Նշված փաստը
հաստատելու կամ 2 ժամվա ընթացքում տեղեկություններ չներկայացնելու դեպքում այդպիսի հայտարարագիրը չի գրանցվում:
Մաքսային մարմինը մերժում է հայտարարագրի գրանցումը, եթե.
1. դա ներկայացվել է մաքսային հայտարարագրերի գրանցման
լիազորություն չունեցող մաքսային մարմին,
2. դա ներկայացրել է չլիազորված անձ,
3. մաքսային հայտարարագրում բացակայում են անհրաժեշտ
տեղեկությունները,
4. մաքսային հայտարարագրման ձևը պահպանված չէ,
5. հայտարարագրվող ապրանքները չեն անցել համապատասխան փուլերով՝ մինչև մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելը կամ դրա հետ միաժամանակ և այլն:
Մաքսային հայտարարագրի գրանցման մերժումը գրավոր կերպով ձևակերպում է մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձը՝ նշելով
պատճառը, որից հետո դա և մյուս փաստաթղթերը վերադարձվում
են հայտարարատուին կամ մաքսային ներկայացուցչին:
Եթե մաքսային հայտարարագիրը
չի
գրանցվել
մաքսային
մարմնում, ապա դա համարվում է մաքսային նպատակներով չներկայացված:
Մաքսային հայտարարագրի գրանցման պահից այն համարվում է
իրավաբանական նշանակության փաստաթուղթ:
Օտարերկրյա ապրանքների մաքսային հայտարարագիր կարելի
է ներկայացնել նախքան ԵԱՏՄ մաքսային տարածք դրանց ներմուծումը:
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նացվող գործընթաց է, որը ներկայացնում է մաքսային սահմանով
ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման
նկատմամբ իրագործվող միջոցառումների ամբողջություն՝ մաքսային
մարմինների մասնակցությամբ: Այդ միջոցառումների շարքին են
դասվում ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տարբերակումը, փորձաքննության նշանակումը, մասնագետների ներգրավումը, մաքսային հսկողության գոտիների ստեղծումը և այլն։
Մաքսային հսկողությամբ ապահովվում է ապրանքների և
տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման կարգի պահպանումը,
որի ժամանակ կիրառվում են այնպիսի տեխնիկական միջոցներ,
որոնք կենդանիների, բուսականության, մարդու կյանքի ու առողջության համար անվտանգ են և չեն կարող վնասել ապրանքներն ու
տրանսպորտային միջոցները։
Այդ գործընթացը տեղի է ունենում ԵԱՏՄ մաքսային և անդամ պետությունների օրենսդրություններին համապատասխան: Մաքսային
հսկողության ենթակա են.
1. ապրանքները, այդ թվում՝ տրանսպորտային միջոցները,
որոնք տեղափոխվում են մաքսային սահմանով և (կամ) պետք
է հայտարարագրվեն,
2. մաքսային հայտարարագրերը, ապրանքների վերաբերյալ
փաստաթղթերը և տվյալները,
3. անձանց գործունեությունը, որը կապված է մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման, մաքսային գործի բնագավառում ծառայությունների մատուցման հետ,
4. անձինք, որոնք հատում են մաքսային սահմանը:
Մաքսային հսկողություն իրականացվում է համապատասխան գոտում, ինչպես նաև մաքսային մարմինների կողմից սահմանվող այլ
վայրերում, որտեղ գտնվում են ապրանքներ, տրանսպորտային միջոցներ և դրանց վերաբերյալ տվյալներ պարունակող փաստաթղթեր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային:
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ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման ժամանակ՝ մաքսային
սահմանն անցնելու, իսկ արտահանման ժամանակ՝ մաքսային հայտարարագրի գրանցման պահից ապրանքները մաքսային հսկողության ներքո են:
Մաքսային հսկողության գոտիներ են մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերը, ժամանակավոր պահման, ինչպես նաև մաքսային պահեստների, անմաքս առևտրի խանութների
տարածքները կամ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրություններով սահմանված այլ վայրեր:
Հայտարարատուն, մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն իրականացնող և շահագրգիռ այլ անձինք պարտավոր են մաքսային հսկողությանն անհրաժեշտ փաստաթղթերը և տեղեկությունները մաքսային մարմիններին տրամադրել բանավոր, գրավոր և
(կամ) էլեկտրոնային տարբերակներով:
Մաքսային հսկողության նպատակով մաքսային մարմիններն
իրավունք ունեն պահանջելու և ստանալու առևտրային և հաշվապահական փաստաթղթեր, այլ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում
են մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխմանը, դրանց
բացթողմանն ու օգտագործմանը ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում կամ
դրա սահմաններից դուրս:
Ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային մարմինները մաքսային հսկողություն են իրականացնում ապրանքների՝ մաքսային
հսկողության տակ գտնվելու ավարտի օրվանից հետո երեք տարվա
ընթացքում: Ընդ որում, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կարող է սահմանվել ավելի երկար ժամկետ, որը չի կարող գերազանցել 5 տարին:
Հնարավոր են նաև մաքսային հսկողության որոշակի ձևերի կիրառումից ազատման դեպքեր։ Մասնավորապես՝ մաքսային զննման ենթակա չէ այն անձնական ուղեբեռը, որը պատկանում է.
1. ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ղեկավարներին և նրանց
ուղեկցող ընտանիքի անդամներին,
2. ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարներին և անդամներին, եթե նշված անձինք մաքսային սահ-
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մանն անցնում են ծառայողական պարտականությունների կատարման բերումով,
3. օտարերկրյա պետությունների ղեկավարներին, դրանց կառավարությունների ղեկավարներին, արտաքին գործերի նախարարներին, որոնք պաշտոնական այցով այցելում են ԵԱՏՄ
անդամ պետություններ,
4. այլ անձանց՝ միջազգային պայմանագրերին համապատասխան:
Մաքսային զննումից ազատվում են.
 իրենց երթուղով շարժվող օտարերկրյա ռազմանավերը (նավերը), մարտական օդանավերը և ռազմական տեխնիկան,
 ռազմական գույքը, որը ԵԱՏՄ անդամ պետությունների համապատասխան պետական մարմինների թույլտվությամբ տեղափոխվում է մաքսային սահմանով։
Մաքսային հսկողության ձևերն են.
1. բացատրությունների ստացումը,
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Գ

2. մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկությունների
ստուգումը,
3. մաքսային տեսազննումը,
4. մաքսային զննումը,
5. անձի մաքսային զննումը,
6. շինությունների և տարածքների մաքսային տեսազննումը,
7. մաքսային ստուգումը:
Բացատրության ստացում: Սա մի գործընթաց է, երբ մաքսային
մարմնի պաշտոնատար անձինք անհրաժեշտ տեղեկություններ են
հավաքագրում փոխադրողներից, հայտարարատուներից և մաքսային հսկողության համար նշանակություն ունեցող հանգամանքներից
տեղյակ այլ անձանցից:
Բացատրությունները ձևակերպվում են սահմանված ձևի մաքսային փաստաթուղթ կազմելու միջոցով:
Բացատրությունների ստացման համար անձին կանչելու անհրաժեշտության դեպքում մաքսային մարմինը ձևակերպում է ծանուցում,
որը հանձնվում կամ ուղարկվում է կանչվող անձին:
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Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկությունների ստուգում: Մաքսային գործառնություններ իրականացնելիս համապատասխան մարմիններին ներկայացված տեղեկությունների հավաստիությունը ստուգվում է դրանց՝ այլ աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների հետ համադրության, մաքսային վիճակագրության
տվյալների վերլուծության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ տվյալների մշակման եղանակներով, ինչպես նաև
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներով: Միաժամանակ, մաքսային մարմինն իրավունք ունի պահանջելու լրացուցիչ փաստաթղթեր և տվյալներ:
Մաքսային հսկողության այս ձևը կարող է իրականացվել ինչպես
նախքան ապրանքների բացթողումը, այնպես էլ ապրանքների բացթողումից հետո: Ստուգման շրջանակներում մաքսային մարմինն
իրավունք ունի իրականացնելու լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքում և վերլուծություն, այդ թվում՝ հարցումներ ուղարկելու պետական մարմիններ և այլ կազմակերպություններ:
Մաքսային տեսազննում: Սա ապրանքների, այդ թվում՝ տրանսպորտային միջոցների, ֆիզիկական անձանց ուղեբեռների, ինչպես
նաև բեռնային տարողությունների, մաքսային կապարակնիքների,
կնիքների և նույնականացման այլ միջոցների արտաքին տեսողական զննումն է՝ առանց տրանսպորտային միջոցները, ապրանքների
փաթեթվածքը բացելու, ստուգվող օբյեկտի և դրա այլ մասերի ապամոնտաժման, հետևաբար՝ առանց դրանց ամբողջականության
խախտման:
Մաքսային հսկողության գոտում մաքսային տեսազննում կարող է
իրականացվել հայտարարատուի, ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող անձանց և նրանց ներկայացուցիչների բացակայությամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերջիններս ցանկություն են հայտնում ներկա գտնվելու այդ գործընթացին:
Մաքսային տեսազննման արդյունքում մաքսային մարմինների
պաշտոնատար անձանց կողմից կազմվում է ակտ՝ 2 օրինակից։
Մաքսային զննում: Այս գործընթացը պայմանավորված է մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց այն գործողություններով,
որոնք կապված են ապրանքների փաթեթվածքի կամ տրանսպոր-
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տային միջոցի բեռնային զետեղարանի կամ տարողությունների,
կոնտեյներների և այլ վայրերի բացման հետ, որտեղ գտնվում են
կամ կարող են գտնվել ապրանքներ՝ դրանց վրա առկա մաքսային
կապարակնիքների կամ նույնականացման այլ միջոցների խախտմամբ, ստուգվող օբյեկտների և դրանց այլ մասերի կազմատմամբ
կամ, այլ կերպ ասած, ամբողջականության խախտմամբ:
Մաքսային մարմնի լիազորված պաշտոնատար անձը մաքսային
զննման անցկացման վայրի և ժամանակի մասին տեղեկացնում է
հայտարարատուին կամ ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող այլ անձի։ Վերջիններս իրավունք ունեն սեփական նախաձեռնությամբ ներկա գտնվելու մաքսային զննման գործընթացին:
Հայտարարատուի, ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ
ունեցող այլ անձանց և նրանց ներկայացուցիչների բացակայությամբ
մաքսային մարմինն իրավասու է մաքսային զննում իրականացնելու.
1. նշված անձանց չներկայանալու կամ անհայտ լինելու դեպքում,
2. ազգային անվտանգության, մարդու կյանքի և առողջության,
կենդանիների, կենդանահամաճարակային իրավիճակի առաջացման, շրջակա միջավայրի, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների
ազգային մշակութային ժառանգության օբյեկտների պահպանման համար վտանգի առկայության դեպքերում և հետաձգում
չհանդուրժող այլ հանգամանքներում, այդ թվում՝ եթե նշաններ
կան, որոնք վկայում են, որ ապրանքները պայթյունավտանգ
առարկաներ են, դյուրաբոցավառ, պայթուցիկ, թունավորող,
քիմիական և կենսաբանական վտանգավոր նյութեր, թմրանյութեր, հոգեմետ, ուժեղ ազդեցությամբ թունավոր, ռադիոակտիվ,
միջուկային և նման այլ ապրանքներ, եթե դրանցից տհաճ հոտ
է տարածվում,
3. միջազգային փոստային առաքանիներով ապրանքների
առաքման դեպքում,
4. ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում ընթացակարգի խախտմամբ
արտահանվող ապրանքների կանգնեցման դեպքում:
Վերոնշյալ դեպքերում մաքսային զննում է իրականացվում երկու
ընթերակայի ներկայությամբ:
Մաքսային զննման արդյունքում կազմվում է ակտ՝ 2 օրինակից։
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Անձի մաքսային զննում: Սա մաքսային հսկողության բացառիկ ձև
է՝ մաքսային մարմնի ղեկավարի (պետի), նրա կողմից լիազորված՝
տեղակալի կամ նրանց փոխարինող անձանց գրավոր որոշմամբ,
եթե բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ մաքսային սահմանով
ուղևորվող և մաքսային հսկողության կամ միջազգային օդանավակայանի տարանցիկ գոտում գտնվող ֆիզիկական անձն իր մոտ
թաքցնում է ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրության խախտմամբ տեղափոխվող ապրանքներ՝ կամավոր կերպով չհանձնելով դրանք:
Նման զննում սկսելուց առաջ մաքսային մարմնի պաշտոնյան
պարտավոր է ֆիզիկական անձին ներկայացնել համապատասխան
որոշում, նրան տեղեկացնել այդ ընթացքում իր իրավունքների ու
պարտականությունների մասին, առաջարկել կամավոր հանձնել
թաքցրած ապրանքները:
Ֆիզիկական անձն այդ ընթացքում իրավունք ունի.
1. մինչև զննման գործընթացի մեկնարկը ծանոթանալու այդ մասին համապատասխան որոշմանը և դրա անցկացման կարգին,
2. ծանոթանալու իր իրավունքներին և պարտականություններին,
3. բացատրություններ տալու և միջնորդություններ ներկայացնելու,
4. կամավոր հանձնելու իր մոտ թաքցրած՝ ԵԱՏՄ մաքսային
օրենսդրության խախտմամբ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքները,
5. հայտարարություն անելու՝ զննում իրականացնող պաշտոնատար անձի կողմից պարտադիր կերպով անձնական զննում
իրականացնելու մասին ակտում գրառում կատարելու մասին,
6. խոսելու մայրենի լեզվով, ինչպես նաև օգտվելու թարգմանչի
ծառայություններից,
7. ծանոթանալու կազմված ակտին և անելու հայտարարություն,
որը նույնպես պետք է տեղ գտնի դրանում,
8. բողոքարկելու մաքսային մարմնի՝ անձնական զննումն իրականացնող պաշտոնատար անձանց գործողությունները՝
ԵԱՏՄ օրենսգրքին համապատասխան։
Հարկ է նշել, որ անձնական զննում իրականացնող մաքսային
պաշտոնյան պետք է լինի նույն սեռի ներկայացուցիչ, ինչ զննման
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ենթարկվողը, և նա, նույն սեռի ներկայացուցիչ երկու ընթերակայի
ներկայությամբ, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխանող մեկուսացված սենյակում պետք է կատարի համապատասխան գործողություններ: Զննման ենթարկվողի մարմնի հետազոտություն կատարում է միայն բուժաշխատողը։
Անչափահաս կամ անգործունակ ֆիզիկական անձի անձնական
զննմանը պարտավոր են ներկա գտնվել նրա օրինական ներկայացուցիչները (ծնողներ, որդեգրողներ, խնամակալներ, հոգաբարձուներ) կամ նրան ուղեկցող անձինք:
Անձնական զննման իրականացման մասին կազմվում է ակտ՝ 2
օրինակից։
Շինությունների և տարածքների մաքսային տեսազննում: Որպես
մաքսային հսկողության ձև՝ կիրառվում է շինությունների և տարածքների, ինչպես նաև նշված տեղերում գտնվող ապրանքների և (կամ)
փաստաթղթերի տեսազննման նպատակով: Այսկերպ ստուգվում են
զննվող շինություններում կամ տարածքներում մաքսային հսկողության օբյեկտ հանդիսացող ապրանքների և փաստաթղթերի առկայությունը կամ բացակայությունը, դրանց վերաբերյալ տեղեկությունները, ինչպես նաև ապրանքների, տրանսպորտային միջոցների,
դրանց բեռնասրահներում մաքսային կապարակնիքների, կնիքների,
նույնականացման այլ միջոցների առկայությունը: Շինությունների և
տարածքների մաքսային տեսազննում կատարվում է ստուգելու
համար մաքսային հսկողության տակ գտնվող, այդ թվում՝ պայմանականորեն բաց թողնված ապրանքների առկայությունը ժամանակավոր պահպանման, մաքսային պահեստներում, անմաքս առևտրի խանութների շինություններում և այլ վայրերում, որտեղ կարող են լինել
մաքսային հսկողության տակ գտնվող ապրանքներ, ինչպես նաև
լիազորված տնտեսական օպերատորների կողմից ապրանքների
ժամանակավոր պահպանման համար նախատեսված կառույցներում, շինություններում և բաց հրապարակներում, դրանց հատվածներում՝ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով սահմանված պահանջներին և
պայմաններին համապատասխանությունը պարզելու նպատակով:
Բնակելի շինություններում չի թույլատրվում անցկացնել մաքսային տեսազննում, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:
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Շինություններ և տարածքներ մուտք գործելու հնարավորության
մերժման դեպքում մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձինք՝
երկու ընթերակաների ներկայությամբ, իրավունք ունեն ճնշելու ցուցաբերվող դիմադրությունը: Ընդ որում, նմանատիպ բոլոր դեպքերում մաքսային մարմիններն այդ մասին ծանուցում են դատախազին՝
24 ժամվա ընթացքում:
Շինությունների և տարածքների մաքսային տեսազննում իրականացվում է հնարավորինս կարճ ժամկետում (ոչ ավելի, քան մեկ աշխատանքային օր):
Շինությունների և տարածքների մաքսային տեսազննման արդյունքում կազմվում է ակտ՝ 2 օրինակից։
Մաքսային ստուգում: Մաքսային հսկողության ձև է, որն անցկացնում է մաքսային մարմինն ապրանքների բացթողումից հետո՝ ԵԱՏՄ
մաքսային օրենսգրքով սահմանված մաքսային հսկողության այլ ձևերի և մաքսային հսկողության անցկացումն ապահովող միջոցների կիրառմամբ՝ անձանց կողմից մաքսային կարգավորման վերաբերյալ
օրենսդրության պահանջների պահպանումը ստուգելու նպատակով:
Մաքսային ստուգումն իրականացնում է ԵԱՏՄ անդամ պետության
մաքսային մարմինը՝ ստուգման ենթարկվող անձանց նկատմամբ
(մոտ), որոնք ստեղծվել և (կամ) գրանցվել են տվյալ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:
Ստուգման ենթարկվող անձինք են համարվում.
 հայտարարատուն,
 մաքսային գործի ոլորտում գործունեություն իրականացնող
անձը,
 փոխադրողը, ապրանքների բացթողումից հետո դրանց
նկատմամբ լիազորություններ ունեցող անձը,
 ժամանակավոր պահպանման պահեստներ չհանդիսացող
վայրերում ապրանքների ժամանակավոր պահպանումն իրականացնող անձը,
 լիազորված տնտեսական օպերատորը,
 համապատասխան մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված
ապրանքների հետ կապված գործարքներում ուղղակի կամ
անուղղակի կերպով մասնակցություն ունեցած այլ անձինք,
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 այն անձը, որի վերաբերյալ կա ապրանքների անօրինական
տեղափոխման, տիրապետման և օգտագործման հետ կապված տեղեկություն:
Մաքսային մարմինները ստուգում են.
1. ապրանքները մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու փաստը,
2. ապրանքների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ ներկայացված մաքսային հայտարարագրում և այլ փաստաթղթերում ներկայացված այն տեղեկությունների հավաստիությունը,
որոնք ազդեցություն են ունեցել ապրանքների բացթողման
մասին որոշում կայացնելու վրա,
3. պայմանականորեն բաց թողնված ապրանքների օգտագործման և տնօրինման հետ կապված սահմանափակումների
պահպանումը,
4. մաքսային բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց համար օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների
պահպանումը,
5. լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակ ստանալուն անհրաժեշտ պայմաններին անձանց համապատասխանությունը,
6. ԵԱՏՄ մաքսային և (կամ) անդամ պետությունների օրենսդրություններով սահմանված ընթացակարգերի պայմանների պահպանումը, որի դեպքում ապրանքները չեն ստանում ԵԱՏՄ
ապրանքների կարգավիճակ,
7. այլ պահանջների կատարումը:
Մաքսային ստուգում կատարվում է ապրանքների՝ մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելիս ներկայացված փաստաթղթերի և այլ
տեղեկությունների՝ հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների, ինչպես նաև ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրություններով սահմանված կարգով ստացված այլ տեղեկությունների
հիման վրա:
Մաքսային ստուգումն իրականացվում է կամերալ կամ արտագնա ձևով:
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են իրականացնում ըստ ԵԱՏՄ և ՀՀ մաքսային օրենսդրությունների:
Այդ գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նպատակով
կիրառվում է ինչպես ընտրողականության սկզբունքը, այնպես էլ
ռիսկերի կառավարման համակարգը: Ռիսկերի կառավարման համակարգը հիմնված է մաքսային մարմինների ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման վրա՝ նպատակ ունենալով հակազդելու այն
խախտումներին, որոնք.
 ունեն կրկնվող բնույթ,
 կապված են մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից խուսափելու, ինչպես նաև օֆշորային գոտիների տարածքում գրանցված ռեզիդենտների հետ իրականացվող ֆինանսական գործառնություններին,
 վերաբերում են տնտեսական անվտանգության, տնտեսական
շահերի և ներքին շուկայի պաշտպանվածության խնդիրներին,
 վտանգում են հայրենական ապրանքարտադրողների մրցունակությունը,
 առնչվում են մաքսային մարմիններին վերապահված` ԵԱՏՄ և
ՀՀ այլ շահերին։
ՀՀ սահմանով տեղափոխվող ապրանքներն ու տրանսպորտային
միջոցները, ըստ մաքսային ընթացակարգերի, մաքսային հսկողության տակ են.
1. «Ներքին սպառման համար բացթողում» և «Վերաներմուծում»
մաքսային ընթացակարգերի դեպքում` ներմուծման պահից
մինչև բաց թողնելու պահը,
2. «Արտահանում» և «Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգերի դեպքում` մաքսային մարմնում մաքսային հսկողությանն անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման պահից
մինչև ՀՀ տարածքից արտահանման պահը,
3. «Ժամանակավոր ներմուծում», «Մաքսային տարածքում վերամշակում» և «Ներքին սպառման համար վերամշակում»
մաքսային ընթացակարգերի դեպքում` ներմուծման պահից
մինչև այլ մաքսային ընթացակարգով բաց թողնելու պահը,
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4. «Ժամանակավոր արտահանում» և «Մաքսային տարածքից
դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգերի դեպքում`
մաքսային մարմին մաքսային հսկողությանն անհրաժեշտ
փաստաթղթերի ներկայացման պահից մինչև այլ մաքսային
ընթացակարգով բաց թողնելու պահը,
5. «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի դեպքում`
ՀՀ տարածք ներմուծման պահից մինչև այդ տարածքից արտահանման պահը,
6. «Մաքսային պահեստ» և «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգերի դեպքում` ներմուծման պահից մինչև այլ մաքսային ընթացակարգով բաց թողնելու պահը,
7. «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի դեպքում՝
ներմուծման պահից մինչև բաց թողնելու պահը,
8. «Անմաքս առևտուր» մաքսային ընթացակարգի դեպքում` ներմուծման պահից մինչև իրացման կամ այլ մաքսային ընթացակարգով բաց թողնելու պահը,
9. «Հրաժարում` հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգի
դեպքում` ներմուծման պահից մինչև բաց թողնելու պահը,
10. «Ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգի դեպքում` ներմուծման
պահից մինչև դրանց ոչնչացումը:
Ապրանքները բաց թողնելուց հետո մաքսային մարմինները
դրանց նկատմամբ մաքսային հսկողություն կարող են իրականացնել
մաքսային հսկողության ներքո գտնվելու օրվա ավարտից հետո՝
երեք տարվա ընթացքում։
ՀՀ սահմանով մաքսային հսկողության ներքո ապրանքներ և
տրանսպորտային միջոցներ տեղափոխող կամ այլ գործունեություն
ծավալող անձինք պարտավոր են մաքսային մարմիններ ներկայացնել մաքսային հսկողություն իրականացնելուն անհրաժեշտ փաստաթղթեր և տեղեկություններ, որոնց ցանկը և տրամադրման կարգը
սահմանում է ՀՀ կառավարությունը:
Մաքսային հսկողություն ժամանակ կիրառվում են այնպիսի տեխնիկական միջոցներ, որոնք կենդանիների, բուսականության և մարդու կյանքի ու առողջության համար անվտանգ են և չեն կարող վնասել ապրանքներն ու տրանսպորտային միջոցները: Արգելվում է
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մաքսային հսկողության ներքո գտնվող ապրանքներն ու տրանսպորտային միջոցներն առանց մաքսային մարմնի թույլտվության մասնակի կամ ամբողջությամբ հանձնելը, օտարելը կամ ոչնչացնելը, ինչպես նաև ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների բեռնումը,
բեռնաթափումը, փոխաբեռնումը, փաթեթների վնասվածքների վերացումը, փաթեթների բացումը, փաթեթավորումը, վերափաթեթավորումը կամ այդ ապրանքների կամ դրանց ուղեկցող փաթեթների վրա
դրված մաքսային ապահովման միջոցները փոխելը: Վերոնշյալ ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները կորցնելու դեպքում անձը
կրում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն:
Կամերալ մաքսային ստուգում: Այսպիսի ստուգման էությունը
ստուգման ենթակա անձի ներկայացրած մաքսային հայտարարագրերում, առևտրային, տրանսպորտային և այլ փաստաթղթերում
ներառված, ինչպես նաև ԵԱՏՄ անդամ պետությունների պետական
հսկիչ մարմինների տեղեկությունների, նրա գործունեության մասին՝
մաքսային մարմինների տրամադրության տակ եղած այլ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունն է:
Կամերալ մաքսային ստուգում կատարվում է մաքսային մարմնի
գտնվելու վայրում՝ առանց ստուգման ենթակա անձին այցելության և
առանց կարգադրագրի (ստուգում նշանակելու մասին ակտի):
Նման ստուգումներն անցկացման պարբերականության սահմանափակումներ չունեն:
Արտագնա մաքսային ստուգում: Սա կատարվում է մաքսային
մարմնի կողմից իրավաբանական անձի գտնվելու, անհատ ձեռնարկատերի գործունեության և (կամ) դրա փաստացի իրականացման
վայր այցելության ձևով։
Կարող է լինել պլանային կամ արտապլանային:
Պլանային արտագնա մաքսային ստուգում իրականացվում է
մաքսային մարմինների մշակած ստուգումների ծրագրով:
Արտագնա մաքսային ստուգում անցկացվում է որոշման հիման
վրա, որի ձևը սահմանվում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրություններով:
Արտապլանային արտագնա մաքսային ստուգումներ նշանակելու
հիմքեր են համարվում.
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1. ԵԱՏՄ անդամ պետության մաքսային մարմինների և պետական հսկողության մարմինների տվյալների բազաներում ներառված տեղեկությունների վերլուծության արդյունքում ստացված տվյալները, որոնք վկայում են ԵԱՏՄ մաքսային և անդամ
պետությունների այլ օրենսդրությունների հնարավոր խախտումների մասին,
2. այն տվյալները, որոնք վկայում են ԵԱՏՄ մաքսային և անդամ
պետությունների օրենսդրությունների պահանջների հնարավոր խախտումների մասին,
3. անձի (այդ թվում՝ մաքսային գործի ոլորտում գործունեություն
իրականացնող) դիմումը լիազորված տնտեսական օպերատորի կարգավիճակ ստանալու համար,
4. արտագնա մաքսային հանդիպակաց ստուգում անցկացնելու
անհրաժեշտությունը,
5. օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի դիմումը օտարերկրյա կազմակերպության հետ արտաքին տնտեսական գործարքներ կատարած անձի նկատմամբ ստուգում անցկացնելու մասին,
6. ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրություններով նախատեսված այլ հիմքեր:
Արտագնա մաքսային ստուգում կարող է նշանակվել և մաքսային
հսկողության այլ ձևերի կիրառման, և ներքին մաքսային ստուգման
արդյունքների հիման վրա:
Արտագնա մաքսային հանդիպակաց ստուգում է համարվում արտապլանայինը:
Միևնույն անձի նկատմամբ պլանային արտագնա մաքսային
ստուգում է անցկացվում առավելագույնը տարին մեկ անգամ, իսկ
լիազորված տնտեսական օպերատորի նկատմամբ՝ 3 տարին մեկ
անգամ:
Արտապլանային արտագնա մաքսային ստուգումներ կատարվում են առանց դրանց պարբերականության սահմանափակումների:
Պլանային արտագնա մաքսային ստուգման ենթակա անձանց
ընտրությունը կատարվում է՝ օգտագործելով այն տեղեկությունները,
որոնք ստացվում են.
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1. մաքսային մարմինների տեղեկատվական ռեսուրսներից,
2. նախորդ, այդ թվում՝ ներքին ստուգումների արդյունքների
հիման վրա,
3. պետական մարմիններից,
4. որոշակի տեսակի բանկային գործարքներում մասնագիտացած բանկերից և կազմակերպություններից,
5. ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային և (կամ) պետական
հսկիչ այլ մարմիններից,
6. զանգվածային լրատվամիջոցներից,
7. այլ աղբյուրներից՝ պաշտոնական ուղիներով:
Արտագնա մաքսային ստուգման ժամկետը չպետք է գերազանցի
2 ամիսը, սակայն դա կարող է երկարաձգվել 1 ամսով՝ ստուգում
իրականացնող մաքսային մարմնի որոշմամբ:
Ստուգվող անձն իրավունք ունի մերժելու մաքսային մարմինների
պաշտոնատար անձանց՝ իր օբյեկտներ մուտք գործելու հնարավորությունը օրենքով սահմանված դեպքերում: Ստուգվող անձի կողմից արտագնա մաքսային ստուգում իրականացնող մաքսային
մարմնի պաշտոնատար անձանց՝ իր օբյեկտ մուտքի հնարավորություն չտալու դեպքում մաքսային մարմինը կազմում է արձանագրություն՝ վերադաս մաքսային մարմնի սահմանած ձևով:
Արտագնա ստուգման ժամանակ մաքսային մարմինը կարող է
որոշում կայացնել ապրանքների վրա արգելանք դնելու մասին։ Ապրանքների վրա արգելանք դնելու հիմքերն են.
1. հատուկ դրոշմանիշներ, նույնականացման նշաններ կամ այլ
եղանակներով կատարված նշագրում չունեցող ապրանքների
տեղափոխումը կամ կեղծված դրոշմանիշներով, նույնականացման միջոցներով ապրանքների հայտնաբերումը,
2. ստուգվող անձի առևտրային փաստաթղթերում ապրանքների
մաքսային հայտարարագրման և (կամ) բացթողման փաստերը
հաստատող տեղեկությունների բացակայությունը, ինչպես
նաև ոչ հավաստի տեղեկությունների բացահայտումը,
3. պայմանականորեն բաց թողնված ապրանքների` նպատակից
տարբերվող նպատակով օգտագործելու փաստերի բացահայտումը,
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4. մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման համար սահմանված
արտոնությունների տրամադրման պայմանների և (կամ) կարգի չպահպանման մասին փաստերի բացահայտումը,
5. մաքսային ընթացակարգի պայմանների և պահանջների խախտումներով ապրանքների օգտագործման մասին վկայող
փաստերի բացահայտումը։
Ապրանքների վրա դրված արգելանքը դրանց տնօրինման և օգտագործման արգելքն է։ Արգելանքի տակ դրված ապրանքների
օգտագործում կարող է թույլատրել արտագնա մաքսային ստուգում
իրականացնող մաքսային մարմնի ղեկավարը կամ նրա լիազորած՝
մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձը։ Արգելանքի տակ գտնվող
ապրանքների փոխանցումն այլ անձանց, դրանց օտարումը կամ այլ
կերպ տնօրինումը չեն թույլատրվում։
Ստուգվող ապրանքները կարող են առգրավվել դրանց ներմուծումը ԵԱՏՄ մաքսային տարածք կամ ՀՀ տարածք արգելված լինելու դեպքում, ինչպես նաև այն պարագայում, երբ բավարար հիմքեր
կան ենթադրելու, որ ապրանքների արգելանքը դրանց պահպանման
բավարար միջոց չէ։ Առգրավված ապրանքները տեղավորվում են
ժամանակավոր պահպանման պահեստներում։
Ապրանքների, փաստաթղթերի առգրավում և ապրանքների վրա
արգելանքի կիրառում իրականացվում է արտագնա մաքսային ստուգում անցկացնող պաշտոնատար անձի հիմնավորված որոշմամբ՝
ստուգվող անձի և առնվազն երկու ընթերակայի ներկայությամբ։
Առգրավված ապրանքների, փաստաթղթերի վերադարձը և արգելանքի հանումը տեղի են ունենում արտագնա մաքսային ստուգման
ավարտի օրվանից ոչ ուշ (բացառությամբ օրենքով սահմանված
դեպքերի)։
Առգրավված ապրանքների պահպանման ծախսերը կրում է
դրանց նկատմամբ տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման
իրավունք ունեցող անձը: Ստուգման արդյունքում խախտում չհայտնաբերելու դեպքում առգրավված ապրանքների պահպանման ծախսերը փոխհատուցվում են ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։
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 Ի՞նչ է մաքսային ձևակերպումը, և ինչպե՞ս է դա իրականացվում:
 Թվարկել մաքսային հայտարարագրի տեսակները, դրանց
ներկայացման և գրանցման կարգը:
 Ո՞րն է մաքսային հսկողության դերը մաքսային գործում:
 Որո՞նք են մաքսային հսկողության ձևերը:
 Որո՞նք են արտագնա և կամերալ մաքսային ստուգումների
տարբերությունները:
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1. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք, Մոսկվա, 01.01.2018:
2. «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք` ՀՕ-241-Ն՝ ընդունված 17.12.2014 թ.:
3. Հարկային և մաքսային մենեջմենթ, Հայաստանի պետական տընտեսագիտական համալսարան, «Կառավարում , Երևան, 2011:
4. Սուքիասյան Գ. Ա., Սուքիասյան Ն. Գ., Մաքսային իրավունք,
ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Երևան,
հեղ. հրատ., 2016, 470 էջ:
5. Խաչիկյան Տ. Ա., Մաքսային հսկողության իրավական բնույթը,
Պետություն և իրավունք , Երևան, 2015, № 1 (67):
6. Խաչիկյան Տ. Ա., Արտագնա մաքսային ստուգման իրականացման
իրավաչափության վավերապայմանները Մաքսային միության
մաքսային օրենսգրքի համատեքստում, ԵՊՀ իրավագիտության
ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2016:
7. ՀՀ կառավարության 2001 թ. մարտի 24-ի՝ «Մաքսային հսկողության իրականացման մեթոդիկան սահմանելու մասին» № 236
որոշում:
8. ՀՀ կառավարության 2003 թ. նոյեմբերի 21-ի՝ «Մաքսային հսկողություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու
տեղեկությունների ցանկերը և դրանք մաքսային մարմիններին
տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N 1779-Ն որոշում:
9. ՀՀ Ֆինանսների նախարարի 2011 թ. հունիսի 30-ի՝ «Ռիսկերի
գնահատման չափանիշների մեթոդաբանությունը սահմանելու
մասին» հրաման:
10. Гокинаева И. А., Основы таможенного дела, часть 2, Таможенные операции։ учебное пособие, Санкт-Петербург, 2016.
11. Сальникова А. В., Օрганизация таможенного контроля товаров
и транспортных средств, курс лекций, изд. во ВлГУ, 2015.
12. http://www.gov.am/
13. http://eec.eaeunion.org/
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6.1. Մաքսային արժեքի տնտեսական, իրավական
հասկացությունները և նշանակությունը
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Արտաքին տնտեսական կապերը, որպես երկրների միջև սոցիալ-տնտեսական զարգացման կարևոր գործոն, կարող են
ինչպես խթանել, այնպես էլ դանդաղեցնել այդ զարգացումը: Արտաքին առևտուրն ազգային տնտեսության արդյունավետության վրա
դրական ազդեցություն է ունենում, եթե դրա միջոցով խթանվում է
արտահանման ներուժ ունեցող՝ տվյալ տնտեսական տարածքի համար ավանդական, գիտատար արտադրությունների ճյուղերի զարգացումը, ինչպես նաև կազմակերպվում է այնպիսի արտադրանքի
ներմուծում, որը, առաջին հերթին, ուղղվում է վերը նշված ճյուղերի
բնականոն գործունեության ապահովմանը և բնակչությանը կենսականորեն անհրաժեշտ պահանջների բավարարմանը: Արտաքին
առևտրի մասնակիցների գործողությունների համալիրում չափազանց կարևոր է ապրանքների՝ սահմաններով տեղաշարժվելու գործընթացը: ԱՀԿ-ին անդամակցությամբ ՀՀ կառավարությունը փորձել է
այդ մասնակիցների համար ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ հայրենական ապրանքները մյուս երկրների մաքսային սահմանը հատելիս չհանդիպեն հովանավորչական դրսևորումների: Միաժամանակ, ապրանքների՝ սահմանի հատումը հանգեցնում է ներքին
տնտեսական հետևանքի՝ հարկային պարտավորությունների առաջացման: Ուստի արտաքին առևտրի մասնակցի գործունեությունը,
որպես ձեռնարկատիրական գործունեության բաղկացուցիչ, մտնում
է հարկման դաշտ, որտեղ ելակետային հասկացությունն ապրանքների մաքսային արժեքն» է:
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Արտաքին առևտրային հարաբերությունների ամենաբարդ ընթացակարգերից մեկը մաքսային սահմանով տեղաշարժվող ապրանքների գնահատումն է: Արտաքին առևտրին մասնակից երկրների մեծ
մասում ներկայումս ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելիս հիմնականում կիրառվում է, այսպես կոչված, ԱՍԳՀ-ն (Առևտրի և սակագների գլխավոր համաձայնագիրը և բրյուսելյան համակարգերը):
Յուրաքանչյուր տնտեսության կամ մաքսային տարածքի համար
ապրանքների մաքսային գնահատումն ունի որոշակի տնտեսական
բովանդակություն, և այդ ուղղությամբ երկրների միջև համագործակցությունը հետապնդում է ապրանքների տեղաշարժը դյուրացնելու
նպատակ: Միաժամանակ, երկրները ելնում են այն իրողությունից,
որ մաքսայինը ապրանքների այն արժեքն է, որը հիմք է ծառայում
տարբեր երկրների օրենսդրություններով նախատեսված մաքսային
վճարները հաշվարկելիս:
Այսպիսով՝ արտահանվող ու ներմուծվող ապրանքների մաքսային
արժեքների հիմնական տնտեսական նշանակությունը մաքսային
վճարներ հաշվարկելու հիմք լինելն է: Արտաքին առևտրում ներգրավված մասնակիցների համար, հավասար պայմաններ ապահովելու տեսանկյունից, չափազանց կարևոր է մաքսային արժեքի որոշման՝ նախապես սահմանված կանոնների և հաշվարկման դյուրին
մեթոդի առկայությունը, ինչի շնորհիվ կարող է բարձրանալ գործարքների կանխատեսելիության աստիճանը:
Արտաքին առևտրի բնագավառում, հարկման արդյունավետ համակարգերի ներդրման առումով, մի կողմից պետք է նախապես
տրվեն հարկման բազայի և դրա որոշման կանոնների հիմնական
տարրերի սահմանումները, իսկ մյուս կողմից` ներդրվեն հաշվարկների ճշտությունը վերահսկող անհրաժեշտ մեխանիզմներ: Վերջինը
պետությանը հնարավորություն կտա վերահսկելու մաքսային արժեքը` հարկման բազան ըստ գործող կարգի որոշելու գործընթացում:
Վերոնշյալ խնդիրների լուծմանն են ուղղված «ապրանքների
մաքսային արժեք» հասկացության և վերջինիս բաղադրատարրերի
օրենսդրական սահմանումները, ինչպես նաև դրանց փաստաթղթային հավաստման կանոնակարգումը: Ներկայումս մաքսային գնահատման կամ արժեքի որոշման հիմնական նպատակներից են

144

ՀՊ

ՏՀ

Գ

ՐԱ

Դ

Ա

ՐԱ

Ն

երկրի մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման ժամանակ արժեքային մաքսային վճարների հաշվարկումը, արժեքային
կարգավորման միջոցների կիրառումը և մաքսային վիճակագրության վարումը:
Վերոշարադրյալից կարող ենք եզրակացնել, որ արտաքին առևտրի շրջանակներում ապրանքների տեղաշարժի արդյունքում մաքսային վճարների միջոցով ձևավորվում է երկրի պետական բյուջեն:
Հենց այս չափազանց կարևոր ֆիսկալ առանձնահատկությունն է
պատճառը, որ մաքսային մարմինները պետական սահմանի վրա
իրագործում են շահերի պաշտպանություն՝ ունենալով իրավապահի
կարգավիճակ: Մաքսային սահմանի վրա հատվում են արտաքին
տնտեսական գործունեության մասնակցի և պետության շահերը: Պետության վարած տնտեսական քաղաքականությունն այս բնագավառում ուղղակի ազդեցություն ունի գործարար ակտիվության և, առաջին հերթին, արտահանումը խթանելու խնդիրների լուծման վրա:
Որպես կանոն, մաքսատուրքերը հաշվարկվում են` ելնելով ապրանքների մաքսային արժեքից: Ապրանքների մաքսային արժեքն
անկախ վաճառողի և գնորդի միջև բաց շուկայում ձևավորված գինն
է՝ ըստ որի ապրանքները կարելի է վաճառել նշանակման երկրում՝
մաքսային հայտարարագիր տալու պահին: Այսինքն՝ մաքսային
վճարների հաշվարկման հիմքում մաքսային արժեքն է:
ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների մաքսային
արժեքը դրանց վերաբերող գործարքի արժեքն է, այսինքն՝ այն գինը,
որը փաստացի վճարվել է կամ ենթակա է վճարման այդ ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային տարածք արտահանելու նպատակով վաճառելիս, և որը լրացվել է հետևյալ պայմանների կատարման դեպքում.
1. Գնորդի՝ ապրանքների օգտագործման և տնօրինման իրավունքների մասով սահմանափակումներ չկան, բացառությամբ
այն սահմանափակումների, որոնք.
 սահմանվել են ԵԱՏՄ մարմինների համատեղ որոշմամբ,
 սահմանափակում են այն աշխարհագրական տարածաշրջանը, որտեղ ապրանքները կարող են վերավաճառվել,
 էապես չեն ազդում ապրանքների արժեքի վրա:
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2. Ապրանքների վաճառքը կամ դրանց գինը կախված չեն որևէ
պայմանից կամ պարտավորությունից, որի ազդեցությունը
ապրանքների գնի վրա չի կարող քանակապես որոշվել:
3. Ապրանքների հետագա վաճառքի, գնորդի կողմից այլ կերպ
տնօրինելու կամ օգտագործելու արդյունքում ստացված եկամտի կամ հասույթի ոչ մի մաս ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չի հատկացվում վաճառողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կարող են կատարվել լրացուցիչ հաշվեգրումներ:
4. Գնորդը և վաճառողը փոխկապակցված անձինք չեն, կամ
գնորդը և վաճառողն այնպես են փոխկապակցված մեկը մյուսին, որ ներմուծվող ապրանքների գործարքի արժեքն ընդունելի է մաքսային նպատակների համար:
Ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշվում է ըստ.
1. ներմուծվող ապրանքների գործարքի արժեքի մեթոդի,
2. նույնական ապրանքների գործարքի գնի մեթոդի,
3. համանման ապրանքների գործարքի գնի մեթոդի,
4. հանման մեթոդի,
5. գումարման մեթոդի,
6. պահուստային մեթոդի:
ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծման դեպքում
դրանց մաքսային արժեքի հայտարարագրման, հսկողության և
ճշգրտման կարգը սահմանում է ԵԱՏՄ հանձնաժողովը, իսկ ՀՀ տարածքից արտահանվող ապրանքների դեպքում այդ գործընթացները
տեղի են ունենում ըստ «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ
օրենքի և ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի դրույթների: Ապրանքների
մաքսային հայտարարագրման ժամանակ հայտարարատուն (մաքսային ներկայացուցիչ) է որոշում և մաքսային մարմին ներկայացնում
ապրանքների մաքսային արժեքը, սակայն եթե պարզվում է, որ դա
արժանահավատ չէ, մերժվում է: Այս պարագայում մաքսային մարմինն է ընտրում որոշման այն մեթոդը, որն առավել համապատասխան է եղած տվյալներին։ Մաքսային մարմինները մերժման մասին
հիմնավոր բացատրություն են ներկայացնում հայտարարատուին
երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում։
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ների ոլորտում մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների
մաքսային արժեքի որոշման և գնահատման տարբեր և անկայուն
համակարգերի կիրառումն առևտրի ծավալների աճի հիմնական
խոչընդոտն է: Ավելին, կիրառվող սակագների վերաբերյալ ձեռք
բերված համաձայնությունները բնականոն չեն գործում, քանի որ
գնահատման համակարգերը հնարավորություն են տալիս միակողմնակիորեն շահարկելու նախատեսված հարկերի չափերը` փոփոխելով գնահատման չափանիշները:
Մաքսային վարչարարության խնդիրներից ելնելով` ապրանքների
նախնական գնահատման հիմքում ներմուծվող ապրանքների գործարքային արժեքն է, այսինքն՝ այն գինը, որն իրականում վճարվում
է կամ պետք է վճարվի ներմուծող երկրին, և որը կարող է փոփոխվել
ԳԱՏՏ-ի գնահատման համաձայնագրի 8-րդ հոդվածի հիմնադրույթներին համապատասխան:
ՀՀ-ն նույնպես կիրառում է մաքսային արժեքի որոշման վերոնշյալ
ընթացակարգը: Մաքսային կարգավորման մասին ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ՀՀ սահմանով տեղափոխվող ապրանքի մաքսային արժեքը
գործարքի գինն է, այսինքն` այն գումարը, որը փաստացի վճարվել
է, ենթակա է վճարման կամ պետք է վճարվի ապրանքն արտահանելու նպատակով ձեռք բերելու և մինչև ՀՀ սահման տեղափոխելու
համար:
Մաքսային արժեքը ներառում է.
1. Արտահանման երկրում ապրանքների ձեռքբերման գինը:
2. Մինչև ՀՀ մաքսային սահմանն ապրանքների տեղափոխման
համար կատարված փոխադրման, բեռնման, բեռնաթափման,
փոխաբեռնման, ապահովագրման և համանման այլ ծախսերը:
3. Մինչև ՀՀ մաքսային սահմանն ապրանքների տեղափոխման
համար կատարված կոմիսիոն և միջնորդային (բրոկերային)
ծախսերը, բացառությամբ ապրանքների ձեռքբերման համար
կատարված կոմիսիոն և միջնորդային (բրոկերային) ծախսերի:
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4. Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների արտադրության և մատակարարման նպատակով գնորդի կողմից
մատակարարին անհատույց կամ մասնակի հատուցմամբ,
ուղղակի կամ անուղղակի տրամադրված` ներմուծվող ապրանքներով համապատասխանաբար բաշխված`
 ապրանքներում ներառված նյութերի, բաղադրամասերի և
համանման այլ առարկաների արժեքը,
 ապրանքների արտադրությունում օգտագործվող գործիքների և համանման այլ առարկաների արժեքը,
 ապրանքների արտադրությունում սպառված նյութերի արժեքը,
 ապրանքների արտադրությանն անհրաժեշտ և, ներմուծման երկրից բացի, այլ երկրում իրականացված ճարտարագիտական, ձևավորման, նախագծման և համանման այլ աշխատանքների արժեքը:
5. Ապրանքների վաճառքի անհրաժեշտ պայման հանդիսացող
ռոյալթիների և թույլտվությունների դիմաց գնորդի կողմից մատակարարին ուղղակի կամ անուղղակի վճարված կամ վճարման ենթակա գումարները:
6. Տարայի, փաթեթի և փաթեթավորման աշխատանքների արժեքը:
7. Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների հետագա
վաճառքի, օգտագործման կամ տնօրինման դիմաց գնորդի
կողմից մատակարարին վճարվող գումարները:
Նշված ծախսերը ներառվում են մաքսային արժեքում, եթե դրանք
հաշվի չեն առնված ապրանքների ձեռքբերման գնում:
Գոյություն ունեն նաև մաքսային արժեքում չներառվող ծախսեր։
Դրանք են.
1. արտահանման երկրում վճարված կամ վճարման ենթակա և
վճարման փաստաթղթերում առանձին նշված անուղղակի
հարկերը,
2. ներմուծման երկրում կատարված՝ ապրանքների փոխադրման, բեռնման‚ բեռնաթափման, փոխաբեռնման, ապահովագրման, կոմիսիոն և միջնորդային (բրոքերային) ծախսերը,
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3. մատակարարի հանդեպ գնորդի ստանձնած ֆինանսական
պարտավորություններից բխող տոկոսները՝ որոշ բացառություններով,
4. էլեկտրոնային տվյալների կրիչներում ներառված տեղեկատվության (ծրագրային փաթեթներ և այլն) արժեքը,
5. ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխումից հետո գործարանների, մեքենաշինական սարքերի կամ սարքավորումների և այլ
ապրանքների հետ կապված շինարարական, մոնտաժային,
հավաքման, տեխնիկական սպասարկման կամ տեխնիկական
օժանդակության աշխատանքների դիմաց կատարվող վճարները, եթե դրանք չեն ներառվում այդ ապրանքների համար
փաստացի վճարված կամ վճարման ենթակա գումարում,
6. ներմուծման երկրում ապրանքների ներմուծման համար գանձված կամ գանձման ենթակա տուրքերը, հարկերը և այլ պարտադիր վճարները, եթե դրանք չեն ներառվում ՀՀ մաքսային
սահմանով տեղափոխված ապրանքների համար փաստացի
վճարված կամ վճարման ենթակա գումարում:
Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային
արժեքը, հայտարարագրման ենթակա այլ տեղեկությունների հետ
մեկտեղ, հայտարարագրում է ապրանքներ տեղափոխող կամ նրա
կողմից լիազորված անձը։
Ըստ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի՝ մաքսային արժեքի որոշման
մեթոդներն են.
1. Ըստ ներմուծվող ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքի
(առաջին) մեթոդ:
Ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեք է համարվում
դրանց վերաբերյալ գործարքի արժեքը, այսինքն՝ այն գինը, որ փաստացի վճարվել է կամ ենթակա է վճարման այդ ապրանքների համար՝ դրանք ԵԱՏՄ մաքսային տարածք արտահանելու նպատակով
վաճառելիս, հետևյալ պայմանները բավարարելու դեպքում.
 գնորդի՝ ապրանքների օգտագործման և տնօրինման իրավունքների մասով սահմանափակումներ չկան, բացառությամբ
այն սահմանափակումների, որոնք՝ սահմանափակում են այն
աշխարհագրական տարածաշրջանը, որտեղ ապրանքները
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կարող են վերավաճառվել, էականորեն չեն ազդում ապրանքների արժեքի վրա, սահմանված են ԵԱՏՄ մարմինների ակտերով կամ անդամ պետությունների օրենսդրություններով,
 ապրանքների վաճառքը կամ դրանց գինը կախված չէ որևէ
պայմանից կամ պարտավորությունից, որի ազդեցությունը
ապրանքների գնի վրա չի կարող քանակապես որոշվել,
 գնորդի կողմից ապրանքները հետագայում վաճառելու, այլ
կերպ տնօրինելու կամ օգտագործելու արդյունքում ստացված
եկամտի կամ հասույթի ոչ մի մասն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չի հատկացվում վաճառողին, բացի այն դեպքերից,
երբ կարող են կատարվել լրացուցիչ հավելագրումներ,
 գնորդը և վաճառողը փոխկապակցված անձինք չեն, կամ
գնորդը և վաճառողն այնպես են փոխկապակցված մեկը մյուսին, որ ներմուծվող ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքն ընդունելի է մաքսային նպատակների համար: Եթե
նշված պայմաններից թեկուզ և մեկը չի բավարարվում, ապա
փաստացի վճարված կամ վճարման ենթակա գումարն ընդունելի չի համարվում ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու համար, և առաջին մեթոդը չի կիրառվում:
Ներմուծվող ապրանքների համար փաստացի վճարված կամ
վճարման ենթակա գին է համարվում բոլոր վճարումների ընդհանուր
գումարը, որ գնորդը կատարել է կամ նրա կողմից ենթակա է կատարման՝ անմիջապես վաճառողին կամ հօգուտ վաճառողի՝ այլ անձի: Ընդ որում, վճարումները կարող են կատարվել ուղղակիորեն
կամ անուղղակիորեն՝ անդամ պետությունների օրենսդրություններով
չարգելված ցանկացած ձևով:
Եթե հայտարարագրվող ապրանքները մեկ գործարքի շրջանակներում ձեռք բերված առավել մեծ քանակությամբ միևնույն ապրանքների մաս են կազմում, ապա հայտարարագրվող ապրանքների
համար փաստացի վճարված կամ վճարման ենթակա գինը որոշվում
է նույն հարաբերակցությամբ (համամասնությամբ), որով հարաբերակցվում են հայտարարագրվող ապրանքների քանակը և ձեռք բերված ապրանքների ընդհանուր քանակը:
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Գնորդի և վաճառողի միջև փոխկապակցվածության փաստն ինքնին չպետք է հիմք ծառայի գործարքի արժեքը ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու նպատակով անընդունելի
համարելու համար: Այդ դեպքում պետք է վերլուծվեն վաճառքին
զուգընթաց հանգամանքները: Եթե նշված փոխկապակցվածությունը
չի ազդել փաստացի վճարված կամ վճարման ենթակա գնի վրա,
ապա գործարքի արժեքը համարվում է ընդունելի՝ ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու նպատակով: Եթե վաճառողը
և գնորդը փոխկապակցված անձինք են, և, դրա հետ մեկտեղ, հայտարարատուի ներկայացրած կամ մաքսային մարմնի՝ այլ եղանակով ստացած տեղեկատվության հիման վրա հայտնաբերվում են
նշաններ, որոնք վկայում են, որ վաճառողի և գնորդի միջև փոխկապակցվածությունն ազդել է փաստացի վճարված կամ վճարման ենթակա գնի վրա, ապա մաքսային մարմինն այդ նշանների մասին
գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է հայտարարատուին: Միաժամանակ, սահմանվում է մաքսային հսկողություն,
այդ թվում՝ վաճառքին զուգընթաց հանգամանքների վերլուծություն:
Հայտարարատուն իրավունք ունի ապացուցելու փաստացի վճարված կամ վճարման ենթակա գնի վրա գնորդի և վաճառողի միջև
փոխկապակցվածության ազդեցության բացակայությունը՝ հետևյալ
եղանակներից որևէ մեկով.
 Ներկայացնել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկություններ,
այդ թվում՝ մաքսային մարմնի կողմից լրացուցիչ տրամադրված, որոնք բնութագրում (արտացոլում) են վաճառքին
զուգընթաց հանգամանքները: Փաստացի վճարված կամ
վճարման ենթակա գնի վրա գնորդի և վաճառողի փոխկապակցվածության ազդեցությունը որոշելու նպատակով վաճառքին զուգընթաց հանգամանքները վերլուծելիս մաքսային
մարմինը դիտարկում է գործարքի բոլոր պայմանները՝ ներառյալ գնորդի և վաճառողի կողմից իրենց առևտրային հարաբերությունները կազմակերպելու եղանակը և այն, թե ինչպես էր
սահմանվել դիտարկվող գինը: Եթե անցկացված վերլուծության արդյունքում մաքսային մարմինը հայտնաբերում է, որ
գնորդը և վաճառողը, լինելով փոխկապակցված անձինք, միմ-
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յանցից գնում և միմյանց վաճառում են ապրանքներ՝ այնպիսի
պայմաններով, այդ թվում՝ համադրելի գներով (այսինքն՝ միևնույն մակարդակի գներով), ինչպիսիք կարող էին լինել նրանց՝
փոխկապակցված անձինք չլինելու պարագայում, ապա այդ
փաստը համարվում է ապացույց այն բանի, որ գնորդի և վաճառողի փոխկապակցվածությունը չի ազդել փաստացի վճարված կամ վճարման ենթակա գնի վրա:
 Ներկայացնել փաստաթղթեր և տեղեկություններ, որոնք հաստատում են, որ ներմուծվող ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքը մոտ է ապրանքների՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծելու կամ դրան համապատասխան ժամանակահատվածում առկա հետևյալ ստուգիչ մեծություններից որևէ
մեկին (օրինակ՝ նույնական կամ համանման ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքին, երբ այդ ապրանքները ԵԱՏՄ
մաքսային տարածք արտահանելու համար վաճառվում են
վաճառողի հետ չփոխկապակցված գնորդների, կամ նույնական (համանման) ապրանքների մաքսային արժեքին, որը
որոշվել է ըստ ԵԱՏՄ օրենսգրքի):
2. Ըստ նույնական ապրանքների վերաբերյալ գործարքի գնի
(երկրորդ) մեթոդ:
Այն դեպքում, երբ ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը
չի կարող որոշվել ըստ առաջին մեթոդի, որպես հիմք է ընդունվում
այն նույնական ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքը,
որոնք վաճառվել են ԵԱՏՄ մաքսային տարածք արտահանելու
նպատակով և ԵԱՏՄ մաքսային տարածք են ներմուծվել գնահատվող ապրանքների հետ նույն կամ դրան համապատասխան ժամանակահատվածում, սակայն ոչ ավելի վաղ, քան գնահատվող ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծելուց 90 օրացուցային
օր առաջ: Նույնական ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեք է
համարվում դրանց՝ առաջին մեթոդին համապատասխան որոշված և
մաքսային մարմնի կողմից ընդունված մաքսային արժեքը:
Ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը սույն մեթոդին համապատասխան որոշելիս օգտագործվում է այն նույնական ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքը, որոնք վաճառվել են
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նույն առևտրային մակարդակում և, ըստ էության, նույն քանակությամբ, ինչ գնահատվող ապրանքները: Այն դեպքում, երբ այդպիսի
վաճառքի դեպք չի հայտնաբերվել, օգտագործվում է այն նույնական
ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքը, որոնք վաճառվել են
առևտրային այլ մակարդակում և (կամ) այլ քանակությամբ՝ համապատասխան ճշգրտմամբ, որով հաշվի են առնվում վաճառքի
առևտրային մակարդակում առկա և (կամ) ապրանքների քանակության տարբերությունները: Նշված ճշգրտումն իրականացվում է այն
տվյալների հիման վրա, որոնք փաստաթղթերով հաստատում են
ճշգրտման հիմնավորված և ստույգ լինելը, անկախ այն բանից՝
ճշգրտումը հանգեցնում է նույնական ապրանքների վերաբերյալ
գործարքի արժեքի աճին, թե նվազելուն: Այդպիսի տվյալների բացակայության դեպքում գնահատվող ապրանքների մաքսային արժեքը
որոշելու նպատակով ըստ նույնական ապրանքների վերաբերյալ
գործարքի արժեքի մեթոդը չի կիրառվում:
Ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը երկրորդ մեթոդին
համապատասխան որոշելիս անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է նույնական ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքի
ճշգրտում՝ հաշվարկելու համար գնահատվող և նույնական ապրանքների հետ կապված ծախսերի միջև էական տարբերությունը՝
պայմանավորված դրանց փոխադրման (տրանսպորտային) հեռավորությունների և փոխադրումը (տրանսպորտային) կազմակերպելու
համար օգտագործվող տրանսպորտի տեսակների տարբերություններով: Այն դեպքում, երբ, կատարված ճշգրտումները հաշվի առնելով, հայտնաբերվել են նույնական ապրանքների վերաբերյալ գործարքի մեկից ավելի արժեքներ, ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու համար կիրառվում է դրանցից ամենացածրը:
3. Ըստ համանման ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքի
(երրորդ) մեթոդ:
Այն դեպքում, երբ ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը
չի կարող որոշվել առաջին և երկրորդ մեթոդներին համապատասխան, որպես հիմք է ընդունվում այն համանման ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքը, որոնք վաճառվել են ԵԱՏՄ մաքսային
տարածք արտահանելու նպատակով և ներմուծվել ԵԱՏՄ մաքսային
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տարածք՝ գնահատվող ապրանքների հետ նույն կամ դրան համապատասխան ժամանակահատվածում, սակայն ոչ ավելի վաղ, քան
գնահատվող ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծելուց
90 օրացուցային օր առաջ: Համանման ապրանքների վերաբերյալ
գործարքի արժեք է համարվում դրանց՝ օրենքին համապատասխան
որոշված և մաքսային մարմնի կողմից ընդունված մաքսային արժեքը: Ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելիս օգտագործվում է այն համանման ապրանքների վերաբերյալ գործարքի
արժեքը, որոնք վաճառվել են նույն առևտրային մակարդակում և,
ըստ էության, նույն քանակությամբ, ինչ գնահատվող ապրանքները:
Այն դեպքում, երբ այդպիսի վաճառքի դեպք չի հայտնաբերվել, օգտագործվում է այն համանման ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքը, որոնք վաճառվել են այլ առևտրային մակարդակում և
(կամ) այլ քանակությամբ՝ համապատասխան ճշգրտմամբ, որով
հաշվի են առնվում վաճառքի առևտրային մակարդակում առկա և
(կամ) ապրանքների քանակության տարբերությունները: Նշված
ճշգրտումն իրականացվում է այնպիսի տվյալների հիման վրա,
որոնք փաստաթղթերով հաստատում են ճշգրտման հիմնավորված
և ստույգ լինելը, անկախ այն բանից՝ ճշգրտումը հանգեցնում է համանման ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքի աճին թե
նվազելուն: Այդպիսի տվյալների բացակայության դեպքում գնահատվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու նպատակով ըստ համանման ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքի մեթոդը չի
կիրառվում: Ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելիս
անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է համանման ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքի ճշգրտում՝ հաշվարկելու համար
գնահատվող և համանման ապրանքների հետ կապված ծախսերի
միջև էական տարբերությունը՝ պայմանավորված դրանց փոխադրման (տրանսպորտային) հեռավորությունների և փոխադրումն
(տրանսպորտային) իրականացնելու համար օգտագործվող տրանսպորտի տեսակների տարբերություններով: Այն դեպքում, երբ, կատարված ճշգրտումները հաշվի առնելով, հայտնաբերվել են համանման ապրանքների վերաբերյալ գործարքի մեկից ավելի արժեքներ,

154

ՀՊ

ՏՀ

Գ

ՐԱ

Դ

Ա

ՐԱ

Ն

ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու համար կիրառվում է դրանցից ամենացածրը:
4. Հանման (չորրորդ) մեթոդ:
Այն դեպքում, երբ ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը
չի կարող որոշվել առաջին, երկրորդ կամ երրորդ մեթոդներին համապատասխան, որպես հիմք է ընդունվում չորրորդ մեթոդը:
Այն դեպքում, երբ գնահատվող կամ դրանց հետ նույնական կամ
համանման ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում վաճառվում են նույն վիճակում, ինչպես ներմուծվել են, դրանց մաքսային
արժեքը որոշելու համար որպես հիմք է ընդունվում ապրանքի միավորի այն գինը, ըստ որի գնահատվող կամ դրանց հետ նույնական
կամ դրանց համանման ապրանքներն ամենամեծ հանրագումարային քանակությամբ վաճառվում են անձանց, որոնք փոխկապակցված չեն այն անձանց հետ, որոնք ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում այդպիսի վաճառք են իրականացնում՝ գնահատվող ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծելու կամ դրան համապատասխան ժամանակահատվածում՝ հետևյալ գումարները նվազեցնելու պայմանով.
 միջնորդին (գործակալին), որպես կանոն, վճարվող կամ
վճարման ենթակա վարձատրություն կամ գնի հավելում, որը
կատարվում է շահույթ ստանալու և ընդհանուր ծախսերը
(առևտրային և կառավարչական) ծածկելու համար,
 ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում իրականացված փոխադրման
(տրանսպորտային) և ապահովագրության՝ սովորաբար իրականացվող և այդպիսի գործողությունների հետ կապված այլ
ծախսեր,
 մաքսատուրքեր, հարկեր, վճարներ և անդամ պետությունների
օրենսդրություններին համապատասխան կիրառվող այլ հարկեր, որոնք ենթակա են վճարման՝ անդամ պետությունների
տարածքում ապրանքների ներմուծման և (կամ) վաճառքի
հետ կապված, ներառյալ՝ անդամ պետությունների սուբյեկտների և տեղական հարկերն ու վճարները:
Այն դեպքում, երբ գնահատվող ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային
տարածք ներմուծելու կամ դրան համապատասխան ժամանակա-
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հատվածում ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում չեն վաճառվում գնահատվող, գնահատվող ապրանքների հետ նույնական, գնահատվող
ապրանքներին համանման ապրանքներ, ապրանքների մաքսային
արժեքը որոշվում է դրանց միավորի այն գնի հիման վրա՝ ըստ որի,
համապատասխանաբար, գնահատվող կամ նույնական կամ համանման ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծելու օրվան
ամենամոտ օրվա դրությամբ, սակայն ոչ ուշ, քան ներմուծման օրվանից 90 օրացուցային օրը լրանալուց հետո վաճառվում են ԵԱՏՄ
մաքսային տարածքում այն քանակությամբ, որը բավարար է դրանց
միավորի գինը սահմանելու համար և այն նույն վիճակում, ինչպես
ներմուծվել են: Այն դեպքում, երբ գնահատվող, գնահատվող ապրանքների հետ նույնական, գնահատվող ապրանքներին համանման
ապրանքները չեն վաճառվում ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում նույն
վիճակում, ինչպես ներմուծվել են, հայտարարատուի դիմումի հիման
վրա՝ գնահատվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշվում է
դրանց միավորի գնով՝ ըստ որի վերամշակումից հետո դրանք ամենամեծ հանրագումարային քանակությամբ վաճառվում են այն անձանց, որոնք փոխկապակցված չեն այն անձանց հետ, որոնցից
նրանք գնում են այդ ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում՝
վերամշակման (մշակման) արդյունքում ավելացված արժեքը և փոխադրման ու ապահովագրության գումարները գնից նվազեցնելու
պայմանով: Այս մեթոդի նպատակներից ելնելով՝ օգտագործվում են
միևնույն տեսակի այն ապրանքների վաճառքի տվյալները, որոնք
ներմուծվել են այն նույն պետությունից, որտեղից գնահատվող ապրանքներն են, ինչպես նաև այլ երկրներից ներմուծված ապրանքների մասին տվյալներ: Որոշելու համար, թե արդյոք գնահատվող և այն
ապրանքները, որոնց հետ դրանք համեմատվում են, միևնույն տեսակի են, հաշվի են առնվում համապատասխան հանգամանքներ: Մաքսային մարմինը, սահմանելով ներմուծվող ապրանքների մաքսային
արժեքն ըստ առկա տվյալների, էլեկտրոնային կամ գրավոր եղանակով տեղեկացնում է հայտարարատուին այդ, ինչպես նաև տվյալների աղբյուրների, դրանց հիման վրա կատարված հաշվարկների մասին:
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5. Գումարման (հինգերորդ) մեթոդ:
Ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը հինգերորդ մեթոդին համապատասխան որոշելիս հիմք է ընդունվում դրանց հաշվարկային արժեքը, որը որոշվում է գումարելով.
1. գնահատվող ապրանքների արտադրության նյութերի պատրաստման կամ ձեռքբերման և գնահատվող ապրանքների արտադրության, ինչպես նաև վերջինիս առնչվող մյուս գործողությունների ծախսերը,
2. շահույթի և ընդհանուր ծախսերի (առևտրային և կառավարչական) գումարը, որը համարժեք է այն մեծությանը, որ, սովորաբար, հաշվի է առնվում գնահատվող ապրանքների տեսակին
պատկանող այլ ապրանքների վաճառքի դեպքում՝ այն երկրում, որտեղ դրանք վաճառվել են ԵԱՏՄ մաքսային տարածք
արտահանելու նպատակով,
3. ներմուծվող ապրանքների՝ մինչև ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի
համապատասխան ժամանման վայր, իսկ եթե, ապրանքների
փոխադրումն (տրանսպորտային) իրականացրած տրանսպորտի տեսակից և փոխադրման առանձնահատկություններից կախված, հանձնաժողովը սահմանել է այլ վայրեր, ապա
մինչև հանձնաժողովի սահմանած վայր փոխադրման հետ
կապված ծախսերը,
4. ներմուծվող ապրանքների բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման և դրանց՝ մինչև ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի ժամանման վայր, իսկ եթե, ապրանքների փոխադրումն (տրանսպորտային) իրականացրած տրանսպորտի տեսակից և այդպիսի փոխադրման առանձնահատկություններից կախված,
հանձնաժողովը սահմանել է այլ վայրեր, ապա մինչև հանձնաժողովի սահմանած վայր փոխադրման հետ կապված այլ գործողությունների ծախսերը,
5. 3-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշված գործողությունների հետ
կապված ապահովագրական ծախսերը։
Առաջին կետում նշված ծախսերը որոշվում են գնահատվող ապրանքների արտադրության մասին տվյալների հիման վրա, որոնք
ներկայացնում է արտադրողը կամ նրա անունից հանդես եկողը,
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հաստատվում՝ ըստ արտադրողի առևտրային փաստաթղթերի, պայմանով, որ դրանք կազմված լինեն տվյալ երկրում կիրառվող հաշվապահական հաշվառման համընդհանուր սկզբունքներին համապատասխան: Որպես ընդհանուր (առևտրային և կառավարչական)
ծախսեր՝ հաշվի են առնվում ԵԱՏՄ մաքսային տարածք արտահանելու նպատակով ներմուծվող ապրանքների արտադրության և վաճառքի ուղղակի ու անուղղակի ծախսերը, որոնք նշված չեն առաջին
կետում: Շահույթի և ընդհանուր (առևտրային և կառավարչական)
ծախսերի գումարը հաշվի է առնվում ամբողջությամբ և որոշվում
արտադրողի կողմից կամ նրա անունից ներկայացված տվյալների
հիման վրա: Այն դեպքում, երբ այդ տվյալները չեն համապատասխանում ԵԱՏՄ մաքսային տարածք արտահանելու նպատակով միևնույն տեսակի ապրանքների վաճառքից ստացվող շահույթի և կատարվող ընդհանուր (առևտրային և կառավարչական) ծախսերի չափի մասին մաքսային մարմնի տրամադրության տակ եղած տվյալներին, վերջինս շահույթի և ընդհանուր (առևտրային և կառավարչական) ծախսերի գումարը կարող է սահմանել ըստ իր ունեցած տվյալների:
Մաքսային մարմինը, որոշելով ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքն ըստ հինգերորդ մեթոդի, էլեկտրոնային կամ գրավոր
եղանակով տեղեկացնում է հայտարարատուին այդ տվյալների աղբյուրների, ինչպես նաև դրանց հիման վրա կատարված հաշվարկների մասին:
6. Պահուստային (վեցերորդ) մեթոդ
Այն դեպքում, երբ ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը
չի կարող որոշվել 1-5-րդ մեթոդներով, դա հաշվարկվում է պահուստային մեթոդով՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում առկա տվյալների հիման վրա: Ապրանքների մաքսային արժեքն ըստ վեցերորդ մեթոդի
սահմանելիս թույլատրվում է հետևյալը.
 որպես հիմք ընդունել նույնական կամ համանման այն ապրանքների վերաբերյալ գործարքի արժեքը, որոնք արտադրվել են գնահատվող ապրանքների արտադրման երկրից
տարբերվող երկրում,
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 ողջամիտ շեղում կատարել երկրորդ և երրորդ մեթոդների պահանջներից՝ ըստ որոնց նախատեսվում է, որ գնահատվողների
հետ նույնական կամ համանման ապրանքները պետք է վաճառվեն ԵԱՏՄ մաքսային տարածք արտահանելու նպատակով և ներմուծվեն ԵԱՏՄ մաքսային տարածք գնահատվող
ապրանքների հետ նույն կամ դրան համապատասխան ժամանակահատվածում, սակայն ոչ ավելի վաղ, քան գնահատվող
ապրանքները ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծելուց 90
օրացուցային օր առաջ,
 որպես հիմք ընդունել գնահատվողների հետ նույնական կամ
համանման ապրանքների մաքսային արժեքը, որը որոշվել է
ըստ չորրորդ և հինգերորդ մեթոդների,
 չորրորդ մեթոդին համապատասխան գնահատվող ապրանքների դեպքում՝ շեղում կատարել սահմանված ժամկետից:
Ներմուծվող ապրանքների՝ ըստ վեցերորդ մեթոդի որոշված մաքսային արժեքը պետք է հնարավորինս հիմնված լինի ավելի վաղ
սահմանված մաքսային արժեքների վրա: Ներմուծվող ապրանքների
մաքսային արժեքը որոշելիս չեն կարող որպես հիմք ընդունվել.
1. ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում արտադրված ապրանքների
գները ԵԱՏՄ ներքին շուկայում,
2. մաքսային նպատակով երկու այլընտրանքային արժեքներից
ավելի բարձրի ընդունումը նախատեսող համակարգերը,
3. գներն արտահանման երկրի ներքին շուկայում,
4. նույնական կամ համանման ապրանքների համար հինգերորդ
մեթոդին համապատասխան որոշված հաշվարկային արժեքում ներառվածից բացի այլ ծախսերը,
5. արտահանման երկրից ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող պետություններ մատակարարվող ապրանքների գները,
6. նվազագույն մաքսային արժեքը,
7. կամայական կամ շինծու (ֆիկտիվ) արժեքը:
Մաքսային մարմինը, առկա տվյալների հիման վրա որոշելով ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքն ըստ պահուստային մեթոդի, էլեկտրոնային կամ գրավոր եղանակով հայտարարատուին տե-
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ղեկացնում է այդ տվյալների աղբյուրների, ինչպես նաև դրանց հիման վրա կատարված հաշվարկների մասին:
Այսպիսով՝ մաքսային արժեքի հասկացությունը բազմաբովանդակ
է և ներկայացնում է բաղադրատարրերի ամբողջություն: Ընդհանուր
առմամբ, դրա կառուցվածքը կարելի է արտացոլել հետևյալ բանաձևով.
Մաքսային արժեք = հիմք + հավելյալ գումար + նվազեցումներ,
որտեղ յուրաքանչյուր բաղադրամասի բովանդակությունը սահմանվում է ըստ հետևյալ գործոնների.
 ապրանքների տեղափոխման ուղղություն (ներմուծում կամ
արտահանում),
 մաքսային արժեքի որոշման մեթոդ,
 առաքման հիմնական պայմաններ:

ՐԱ

 Ի՞նչ է մաքսային արժեքը:
 Ո՞րն է մաքսային արժեքի տնտեսական նշանակությունը:
 Ո՞ր ծախսերն են ներառվում, և որո՞նք չեն ներառվում մաքսային արժեքում:
 Որո՞նք են մաքսային արժեքի որոշման մեթոդները ՀՀ-ում:

Գ

Գրականություն

ՀՊ

ՏՀ

1. Աբգարյան Կ., Ճուղուրյան Ա. և ուրիշներ, Մաքսային գործի հիմունքներ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, հեղ. հրատ., 2007, 488 էջ:
2. Խաչատրյան Մ. Վ., ՀՀ-ում մաքսային արժեքի որոշման բարելավումը և դրա ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա,
թեկնածուական ատենախոսություն, Երևան, ՀՊՏՀ, 2017, 136 էջ:
3. Սուքիասյան Գ. Ա., Սուքիասյան Ն. Գ., Մաքսային իրավունք,
ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Երևան,
հեղ. հրատ., 2016, 470 էջ:
4. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք, Մոսկվա, 01․01․2018:
5. ՀՀ օրենքը մաքսային կարգավորման մասին՝ ընդունված
17.12․2014 թ., ՀՕ-241-Ն:
6. Մաքսային միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու մասին համաձայնագիր,
25.01.2008, հոդված 4:
7. Համաձայնագիր ՄՄ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու մասին (2012 թ. ապրիլի
23-ի արձանագրության խմբագրությամբ):
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8. 25.01.2008 թ. համաձայնագրի 23.04.2012 թ. արձանագրության
խմբագրությամբ՝ «Մաքսային միության մաքսային սահմանով
տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու մասին»
համաձայնագիր, հոդված 4-10:
9. Бакаева О. Ю., Матвиенко Г. В., Таможенное право, курс лекций, Москва, Эксмо-2009, с. 272.
10. Бондарь Л. А., Шамахова В. А., Таможенная стоимость, учебник,
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7.1. Ապրանքի ծագման երկրի որոշման
ընթացակարգը
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ԳԼՈՒԽ 7. ԱՊՐԱՆՔԻ ԾԱԳՄԱՆ ԵՐԿԻՐ

ՀՀ-ում ապրանքների ծագման երկրի որոշման ընթացա-
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կարգով են իրականացվում սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման, մաքսային վիճակագրության վարման, համապատասխան
վկայականների և (կամ) հավաստագրերի տրամադրման գործընթացները։
Ապրանքի ծագման երկիր է համարվում այն երկիրը, որտեղ ապրանքն ամբողջությամբ արտադրվել է կամ վերջին անգամ ենթարկվել է բավարար վերամշակման՝ ըստ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշների: Ընդ որում, ապրանքի ծագման
երկիր ասելով կարելի է հասկանալ նաև երկրների խումբ, դրանց
մաքսային միություններ, տարածաշրջան կամ մի մաս։
Ապրանքների (տեղական և օտարերկրյա) ծագման երկրի որոշման ընթացակարգը վերապահված է ՀՀ կառավարության կողմից
լիազորված մարմնին՝ առևտրաարդյունաբերական պալատին։
Ապրանքի ծագման երկրի վկայականների և հավաստագրերի
տրամադրման և փորձաքննության անցկացման կարգը սահմանում է
ՀՀ կառավարությունը։
Ամբողջությամբ մեկ երկրում արտադրված են համարվում.
1. կենդանի կենդանիները, որոնք ծնվել և աճեցվել են տվյալ
երկրում,
2. տվյալ երկրում աճեցված կամ հավաքված բուսական ծագման
արտադրանքը,
3. կենդանիները, որոնք ձեռք են բերվել տվյալ երկրում՝ որսորդության, թակարդելու, ձկնորսության (տվյալ երկրի տարած-
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քային և ներքին ջրերում) կամ համանման այլ գործունեության
արդյունքում,
4. կենդանի կենդանիներից տվյալ երկրում ստացված արտադրանքը,
5. տվյալ երկրում աճեցված, հնձված, քաղված կամ հավաքված
բույսերը կամ բուսամթերքը,
6. տվյալ երկրի տարածքից, ընդերքից կամ տարածքային և ներքին ջրերի հատակից ստացված, արդյունահանված օգտակար հանածոները և այլ բնական պաշարները,
7. տվյալ երկրում արտադրության, վերամշակման կամ սպառման հետևանք հանդիսացող մնացորդները և երկրորդային
հումքը,
8. տվյալ պետության դրոշն օրինականորեն կրող նավերով չեզոք ջրերում ձկնորսությամբ ձեռք բերված արտադրանքը և
այլն։
Ապրանքի արտադրությանը մեկից ավելի երկրների մասնակցության դեպքում ապրանքի ծագման երկիր է համարվում այն երկիրը,
որտեղ վերջին անգամ կատարվել են բավարար չափով վերամշակման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում.
 տեղի է ունեցել ԱՏԳ ԱԱ-ում ապրանքի ապրանքային ծածկագրի առաջին չորս նիշերից ցանկացածի փոփոխություն,
 տվյալ ապրանքի արտադրության մեջ օգտագործվող՝ տվյալ
երկրի ծագում ունեցող նյութերի արժեքի և ավելացված արժեքի տոկոսային բաժինը կազմում է արտադրանքի բացթողման
(մատակարարման) գնի ոչ պակաս, քան 30 տոկոսը, ընդ
որում, այդ գնում հաշվի չեն առնվում անուղղակի հարկերը,
առևտրային վերադիրները, տրանսպորտային, ապահովագրական, պահպանման և համանման այլ ծախսերը։
Ծագման երկիրը որոշելիս, հայտարարատուի ցանկությամբ, որպես մեկ միասնական ապրանք են դիտարկվում կազմատված կամ
չհավաքված ապրանքները, որոնք մատակարարվում են մի քանի
խմբաքանակով՝ արտադրական կամ տրանսպորտային պայմաններից ելնելով դրանց բեռնառաքումը մեկ խմբաքանակով իրականաց-
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նելու անհնարինության դեպքում, ինչպես նաև այն ապրանքները,
որոնց խմբաքանակը սխալմամբ բաժանվել է մի քանիսի։
Այն ապրանքների պարագայում, որոնք արտաքին տնտեսական
գործունեության ապրանքային անվանացանկում դասակարգված են
որպես կոմպլեկտներ (ամբողջական հավաքածուներ) կամ դիտվում
են որպես այդպիսիք, իբրև ծագման երկիր է ընտրվում դրանց հավաքման վայրը, եթե տվյալ երկրի ծագում չունեցող մասերի ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում կոմպլեկտի արժեքի 45 տոկոսը։
Եթե ապրանքի ծագման երկիրն անհնար է որոշել վերոնշյալ կանոններին համապատասխան, ապա այդպիսին համարվում է այն երկիրը, որտեղ տվյալ ապրանքը վերջին անգամ հանվել է մաքսային
հսկողությունից մինչև ՀՀ հասնելը, բացառությամբ մաքսային տարանցման և մաքսային պահեստներում (համանման պահպանման
այլ վայրերում) մաքսային հսկողության տակ գտնվելու դեպքերի։
Ապրանքի բավարար չափով վերամշակման չափանիշներ չեն
համարվում մասնավորապես.
1. բացառապես դրա նպատակային նշանակման մեջ կատարվող
փոփոխությունները (օրինակ՝ մարդատար մեքենայից բեռնատարի հավաքում և այլն),
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2. ցանկացած ձևով կատարվող փաթեթավորման գործողությունները (օրինակ՝ շշալցում, փաթաթում և այլն),
3. համաձայն ներդաշնակ համակարգի կանոնների՝ անավարտն
ավարտուն, իսկ ավարտված, բայց չմոնտաժվածը՝ մոնտաժված ապրանքների շարքում դասակարգելը,
4. պարզ հավաքման գործողությունները, օրինակ՝ մեկ այլ անվանման ներքո դասակարգելի ապրանքներ ստանալու համար
միավորների խրոցակային միացումը (այսպես՝ մոնիտորի, ավտոմատ սնուցման միավորի, ստեղնաշարի, «մկնիկի» միացմամբ համակարգչի ստացում և այլն),
5. բացառապես պաշտպանական միջոցների ավելացումը,
6. վաճառահանման և փոխադրման նախապատրաստական աշխատանքները (խմբաքանակների մասնատում, տեսակավորում, վերափաթեթավորում և այլն),
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7. արտադրանքի պահպանությանը, տեղափոխմանը և պահեստավորմանը անհրաժեշտ գործողությունները,
8. ապրանքների կամ դրանց փաթեթավորման վրա նիշերի, պիտակների կամ այլ տարբերակող նշանների ամրացումը։
Ծագման վկայականի կամ հավաստագրի բացակայությունը չի
կարող հիմք հանդիսանալ ՀՀ մաքսային սահմանով ապրանքների
տեղափոխումն արգելելու համար։
Ապրանքի ծագումը հաստատվում է դրա ծագման հայտարարագրով կամ հավաստագրով՝ ըստ ներմուծվող կամ արտահանվող
ապրանքների ծագումը որոշելու կանոնների:
ԵԱՏՄ մաքսային մարմիններն իրավունք ունեն անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով պահանջելու ապրանքի ծագման հավաստում, բացառությամբ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքով այլ անդամ պետություն փոխադրվող՝ (տրանսպորտային) «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող ապրանքների:

7.2. Ապրանքի ծագման երկրի հայտարարագրումը
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ՀՀ մաքսային սահմանով հայտարարագրման ենթակա
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ապրանքների տեղափոխման ժամանակ հայտարարատուն, այլ տեղեկությունների հետ մեկտեղ, նշում է կատարում տեղափոխվող ապրանքների ծագման երկրի մասին։ Ապրանքի ծագման երկրի մասին
վկայականը կամ հավաստագիրը ներկայացվում է ՀՀ մաքսային
տարածք ներմուծվող ապրանքների մաքսային հայտարարագրի և
այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ։ Այդ վկայականի
կորստի դեպքում կիրառվում է դրա պաշտոնական հաստատված
կրկնօրինակը։ Եթե վկայականում առկա են անարժանահավատ տեղեկություններ, որոնք հայտնաբերվում են, ապա մաքսային մարմիններն իրավունք ունեն դիմելու այն երկրի իրավասու մարմիններին
կամ կազմակերպություններին, որոնք տրամադրել են դա՝ խնդրելով
ներկայացնել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ ճշգրտող տեղեկություններ։
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Ապրանքի ծագմանը վերաբերող հայտարարագրված տեղեկությունները հաստատում են մաքսային մարմինները և որպես հիմք են
ընդունում դրանք, եթե.
 հայտարարատուի ներկայացրած ապրանքի ծագման վկայականը կամ հավաստագիրը տրված է տվյալ ապրանքի ծագման երկրի կամ ՀՀ կառավարության լիազորված մարմնի կողմից,
 ապրանքի, դրա փաթեթավորման վրա և մյուս ուղեկցող փաստաթղթերում նշված է այդ մասին:
ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման ժամանակ ապրանքի ծագման հավաստագիր են տալիս անդամ պետությունների լիազորված մարմինները կամ կազմակերպությունները, եթե դա անհրաժեշտ է ըստ պայմանագրի պայմանների, ներմուծող երկրի ազգային նորմերի կամ եթե դրա առկայությունը նախատեսված է միջազգային պայմանագրերով:
Ապրանքի ծագման հավաստագիր շնորհած լիազորված մարմինները և կազմակերպությունները պարտավոր են այն տալու օրվանից
3 (երեք) տարուց ոչ պակաս ժամկետով պահել դրա պատճենը և այլ
փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա հավաստվել է ապրանքների ծագումը: Հավաստագրի կորստի դեպքում ընդունվում է դրա պաշտոնապես հաստատված կրկնօրինակը: Եթե ապրանքի ծագման հավաստագիրը ձևակերպվել է ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրության պահանջների խախտմամբ, ապա մաքսային մարմինն ինքնուրույն որոշում է մերժել դա և որպես հիմք չդիտարկել սակագնային առանձնաշնորհումներ տրամադրելիս:
Այսպիսով՝ սակագնային առանձնաշնորհումների տրամադրման
համար կարող է պայման լինել ԵԱՏՄ անդամ պետությունների
օրենսդրությանը և (կամ) միջազգային պայմանագրերին համապատասխան՝ ապրանքի ծագման հավաստագրի՝ որոշակի ձևով ներկայացնելու անհրաժեշտությունը:
Անկախ վերոնշյալ դրույթներից, ապրանքների ծագման երկրի վերաբերյալ փաստաթուղթ չի պահանջվում, եթե.
1. ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքները հայտարարագրվում են «Մաքսային տարանցում» կամ «Ժամանակա-
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վոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից լրիվ ազատմամբ, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ մաքսային մարմինը հայտնաբերում է փաստեր
այն մասին, որ ապրանքների ծագման երկրի ապրանքներն
արգելված են ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման կամ այդ
տարածքով տարանցման համար՝ ըստ ԵԱՏՄ կամ անդամ
պետությունների մաքսային օրենսդրությունների,
2. ապրանքները մաքսային սահմանով տեղափոխվում են ֆիզիկական անձանց կողմից՝ օրենսդրությանը համապատասխան,
3. մաքսային սահմանով տեղափոխվող՝ միաժամանակ միևնույն
եղանակով միևնույն առաքողի կողմից մեկ ստացողի հասցեով
առաքված ապրանքների ընդհանուր մաքսային արժեքը չի գերազանցում Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի սահմանած գումարը,
4. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:
Ծագման երկրի վկայականի կամ հավաստագրի ներկայացումը
ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների համար պարտադիր պայման չէ։
Ծագման հավաստագրի կամ վկայականի բացակայության դեպքում, եթե ապրանքի, դրա փաթեթավորման վրա և ուղեկցող այլ
փաստաթղթերում նշված են մեկից ավելի երկրների անվանումներ,
ապա.
ա) հայտարարատուի ընտրությամբ հայտարարագրվում և մաքսային մարմինների կողմից հաստատվում է տվյալ երկրներից
որևէ մեկը,
բ) հայտարարագրված ապրանքների նկատմամբ կիրառվում է
համեմատելի երկրների նկատմամբ ՀՀ օրենքով սահմանված
առավել բարձր դրույքաչափերի և ոչ սակագնային կարգավորման առավել խիստ միջոցների համակցումը։
Հայտարարատուն սահմանված կարգով ձևակերպումները կատարելուց հետո՝ 120-օրյա ժամկետում, կարող է ապացույցներ ներկայացնել և հիմնավորել իր կողմից հայտարարագրված ապրանքի
ծագման երկիրը (օրինակ՝ ներկայացնելով ապրանքի ծագման երկրի
վկայականը կամ հավաստագիրը) և հետ ստանալ ավելի վճարված
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այն գումարները (եթե այդպիսիք կան), որոնք առաջացել են մաքսային ձևակերպումների հետևանքով։
Ինչպես վերը նշվեց, ապրանքի ծագման երկիրը հիմնավորող
ապացույց է տվյալ ապրանքի ծագման երկրի կամ ՀՀ իրավասու
մարմնի կողմից տրված համապատասխան վկայականը կամ հավաստագիրը, որը պետք է պարունակի տեղեկություններ հետևյալի
մասին.
1. ապրանքի ծագման երկիր,
2. ապրանքի քանակ,
3. ապրանքի հնարավոր մանրամասն բնութագիր,
4. ապրանքի ծածկագիր՝ համաձայն ԱՏԳ ԱԱ-ի կամ արտահանման երկրում կիրառվող՝ ապրանքների մաքսային դասակարգչի։
ՀՀ ներկրվող այն ապրանքների համար, որոնց նկատմամբ առավել արտոնյալ ռեժիմ է կիրառվում, մաքսային մարմիններն ապրանքի ծագումը որոշելու համար օգտվում են կա մ certificate of origin,
կա մ «A» ձևի ապրանքի ծագման վկայագրից։
ՀՀ մաքսային մարմիններն ընդունում են հետևյալ հավաստագրերը.
ա) «СТ-1» ձևի հավաստագիր. անհրաժեշտ է ապրանքի ԱՊՀ
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որոշակի պետության ծագման հաստատման և, համաձայն ՀՀ և ԱՊՀ
մյուս պետությունների կողմից կնքված ազատ առևտրի գոտու
ստեղծման մասին 1994 թ. ապրիլի 15-ի համաձայնագրի և ազատ
առևտրի երկկողմանի համաձայնագրերի, սակագնային նախապատվությունների կիրառման համար։ Գործողության ժամկետը 12 ամիս
է՝ տրման օրվանից: Այս հավաստագրի ձևակերպմանն անհրաժեշտ
փաստաթղթերի փաթեթը ներառում է.
1. հայտ,
2. հայտատուի մանրամասն վավերապայմաններ,
3. ՀՎՀՀ տրամադրելու մասին վկայականի պատճեն,
4. միասնական գրանցամատյանում գրանցումը հաստատող
վկայական,
5. առաքման պայմանագրի պատճեն,
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6. հաստատող առաջնային փաստաթղթեր (ապրանքագրեր,
մասնագրեր, հաշիվ-ապրանքագրեր ),
7. օբյեկտի նկարագրություն՝ ըստ տարբեր երկրներից տոկոսային հարաբերակցությամբ հումքի քանակի նկարագրության:
)
բ «A» ձևի հավաստագիր. կիրառվում է զարգացող և թույլ զարգացած երկրների ծագման ապրանքների համար սակագնային նախապատվություններ սահմանելիս։
գ) Եվրոպական միության երկրներից ներմուծվող տեքստիլ ապրանքների համար նախատեսված հավաստագիր։

Աղյուսակ 3

4. №

Դ

1. Отправитель/экспортёр
(наименование и почтовый адрес)

Ա

Ապրանքի ծագման երկրի հավաստագիր՝ СТ-1

СЕРТИФИКАТ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА
Форма СТ-1

ՐԱ

Вместо текста введите
наименование и почтовый адрес
компании отправителя и/или
экспортера
2. Получатель/импортёр

Для представления в …..

Գ

(наименование и почтовый адрес)

ՏՀ

Вместо текста введите наименование
Вместо текста введите
и почтовый адрес компании
наименование страны в которую
получателя и/или импортера
представляется сертификат

ՀՊ

3. Средства транспорта и маршрут
следования
(насколько это известно)

Вместо текста введите средства
транспорта и маршрут следования
(насколько это известно)
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5. Для служебных отметок

Вместо текста введите
служебные отметки

9. Критерии
10. Вес
11. Номер и дата
роисхождения брутто/
счётанетто (кг)
фактуры

Ն

6. 7. Количество 8. Описание
№
мест и вид
товара
упаковки

Դ

Ա

ՐԱ

Заполните
таблицу
При необходимости добавьте или удалите
строки

13. Декларация заявителя
Нижеподписавшийся заявляет, что
вышеприведённые
Сведения соответствуют
действительности, что
Все товары полностью произведены
или подвергнуты достаточной
переработке в

Գ

ՐԱ

12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что
декларация заявителя
Соответствует действительности

ՏՀ

Вместо текста введите страну,
где все товары полностью
произведены или подвергнуты
достаточной переработке
Вместо текста введите ФИО
ответственного лица заявителя

ՀՊ

Ф.И.О.

Подпись

Вместо текста введите дату
заверения
Дата

Печать

Подпись
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Дата

Печать

Ն
ՐԱ
Ա
Դ
ՐԱ
Գ
ՏՀ

Գծապատկեր 1. Ապրանքի ծագման երկրի հավաստագրի СТ-1 ձևը:

Ստուգիչ հարցեր
Ի՞նչ է նշանակում ծագման երկիր հասկացությունը:
Ո՞ր ապրանքներն են համարվում տվյալ երկրի ծագման:
Որո՞նք են բավարար վերամշակման չափանիշները:
Ի՞նչ է ծագման հավաստագիրը:
Ո՞ր դեպքերում չի պահանջվում ներկայացնել ծագման երկիրը
հաստատող փաստաթուղթ:
 Ապրանքի ծագման ի՞նչ հավաստագրեր են ընդունում ՀՀ մաքսային մարմինները:
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1. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք, Մոսկվա, 2018:
2. «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված
17.12.2014 թ.:
3. «ԱՊՀ երկրների համար ապրանքի ծագման երկրի որոշման համաձայնագրում փոփոխություններ իրականացնելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշումը, 2013:
4. Համաձայնագիր՝ ապրանքների ծագման երկիրը որոշելու միասնական կանոնների մասին, ուժի մեջ է մտել 02.01.2015 թ.:
5. «Անկախ պետությունների համագործակցության արտաքին
տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ»
(ԱՊՀ ԱՏԳ ԱԱ), 4-րդ խմբագրություն, Երևան, 2013:
6. Ֆարմանյան Հ. Լ., Մաքսային վարչարարության 300 հարց ու պատասխան, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2013, 236 էջ:
7. Алексеев С. А., Регулирование использования не тарифных
мер в прав ЕС, дис. канд. юрид. наук, Москва, РГБ ОД, 2014,
180 c.
8. Драганова В. Г., Основы таможенного дела, учебник, Москва,
"Экономика", 2012, 380 с.
9. Сидоров В. Н., Таможенное право: учебное пособие для вузов,
4-е изд., перераб. и доп. Москва, 2013, 439 с.
10. Чернявский А. Г., Таможенное право: учебник, Москва,
"Юстиция", 2016, 556 с.
11. Dominick Salvatore, International Economics: Trade and Finance,
11th Edition International Student Version, Wiley, April 2013, 808 p.
12. Suranovic Steven M., International trade theory and policy (Chapter
40), Washington, 2015, 330 p.
13. Zsoka Koczan and Alexander Plekhanov, How important are nontariff barriers? Complementarity of infrastructure and institutions of
trading partners, London, Working Paper EBRD No.159, Prepared
in July 2013, p.12 (21 p.)
14. http://www.customs.am/
15. https://www.e-gov.am
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8.1. Եվրասիական տնտեսական միություն (ԵԱՏՄ):
Ձևավորումն ու կառուցվածքը

Պետությունների տնտեսական միավորումների ձևավո-
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րումը, որպես երկարաժամկետ քաղաքականության արդյունք, հնարավոր չէ իրագործել առանց միասնացման (ինտեգրման) գործընթացների զարգացման հայտանիշների և նախընտրելի ուղղությունների բազմակողմանի վերլուծության: Ակնհայտ է, որ միասնացման
գործընթացների հիմնական նպատակը ժողովրդի կենսամակարդակի բարձրացումն է, որին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապահովել համախառն ներքին արդյունքի առավելագույն հնարավոր աճ:
Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների արդյունավետ համակարգը կանխորոշում է ազգային տնտեսությունների զարգացման
հետագիծն ու շարժընթացը՝ իր վրա կրելով միջազգային համաձայնագրերի հիմնական դրույթների տնտեսական ազդեցությունը: Ուստի յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում տնտեսական ինտեգրացիոն (միասնացող) միավորումներին իր մասնակցության օպտիմալ
սահմանը՝ ելնելով ազգային տնտեսության հնարավորություններից,
տնտեսական քաղաքականության նպատակներից և աշխարհաքաղաքական իրավիճակի առանձնահատկություններից:
Եվրասիական տնտեսական միությունը՝ ԵԱՏՄ-ն, որը հիմնադրվել է ըստ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի, տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիոն կազմակերպություն է՝ օժտված միջազգային իրավասուբյեկտությամբ: Այն
2
զբաղեցնում է 20.229.248 կմ տարածք՝ 183.4 մլն բնակչությամբ:
ԵԱՏՄ-ում ապահովվում է ինչպես ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժը, այնպես էլ հա-

173

ՀՊ

ՏՀ

Գ

ՐԱ

Դ

Ա

ՐԱ

Ն

մակարգված, համաձայնեցված կամ միասնական քաղաքականության վարումը տնտեսության բնագավառում:
ԵԱՏՄ-ն ստեղծվել է ազգային տնտեսությունների բազմակողմանի արդիականացման, կոոպերացիայի, մրցունակության, բնակչության կենսունակության մակարդակների բարձրացման համար կայուն պայմաններ ստեղծելու, ինչպես նաև անդամ պետությունների
մրցակցային առավելությունների օգտագործման հաշվին որակյալ և
կայուն տնտեսական աճ ապահովելու նպատակով: Այս ամենի իրագործման համար ԵԱՏՄ անդամ պետությունների առաջ դրված են մի
շարք խնդիրներ.
1. տնտեսությունների կայունացմանն ու մրցունակության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված ազգային երկարաժամկետ
և միջնաժամկետ նպատակների իրագործմանն աջակցում,
2. տնտեսական զարգացման լրացուցիչ աղբյուրների ձևավորում՝ հիմքում դնելով ԵԱՏՄ և անդամ պետությունների
մրցակցային առավելությունները,
3. միջազգային կազմակերպությունների և երրորդ երկրների
հետ հարաբերություններում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների
դիրքի ուժեղացմանն աջակցում,
4. ամբողջ ծավալով ազատ առևտրի ռեժիմի ձևակերպման,
միասնական մաքսային սակագների և ոչ սակագնային կարգավորման միասնական համակարգի ձևավորման եզրափակում,
5. ապրանքների և ծառայությունների առևտրի ընդհանուր կանոնների հաստատում` ապահովելով դրանց ազատ ելքն արտաքին շուկաներ,
6. արտարժութային կարգավորման և վերահսկման միասնական
համակարգի ներդրում,
7. մաքսային կարգավորման ընդհանուր և միասնականացված
համակարգի ստեղծում,
8. սոցիալ-տնտեսական զարգացման համատեղ ծրագրերի մշակում և իրականացում,
9. արտադրության և ձեռնարկատիրական գործունեության համար հավասար պայմանների ստեղծում,
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10. տրանսպորտային ծառայությունների ընդհանուր շուկայի և
միասնական տրանսպորտային համակարգի ստեղծում,
11. էներգետիկ ծառայությունների ընդհանուր շուկայի ստեղծում,
12. օտարերկրյա ներդրումների շուկա մուտք գործելուն անհրաժեշտ հավասար պայմանների ստեղծում,
13. ԵԱՏՄ անդամ երկրների տարածքում քաղաքացիների կրթության և բժշկական օգնություն ստանալու հավասար իրավունքների տրամադրում,
14. ազգային օրենդրությունների սերտացում և ներդաշնակեցում,
15. համագործակցության շրջանակներում ընդհանուր իրավական դաշտի ստեղծման նպատակով անդամ երկրների իրավական համակարգերի փոխգործակցության ապահովում:
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններն
են Հայաստանի Հանրապետությունը, Բելառուսի Հանրապետությունը, Ղազախստանի Հանրապետությունը, Ղրղզստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունը։
1994 թ. մարտի 29-ին Ռուսաստան կատարած իր առաջին պաշտոնական այցի ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան
Նազարբաևը Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանում առաջին անգամ հանդես եկավ Եվրասիական միության ստեղծման առաջարկով: 1994 թ․ հունիսին միասնացման վերաբերյալ մանրամասն մշակված նախագիծն առաքվեց պետությունների ղեկավարներին, այնուհետև հրապարակվեց մամուլում: Պաշտոնական փաստաթղթում նոր ինտեգրացիոն միավորումը կոչվում
էր Եվրասիական միություն: 1995 թ․ հունվարին Բելառուսի Հանրապետությունը, Ղազախստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի
Դաշնությունը ստորագրեցին Մաքսային միության ստեղծման մասին
համաձայնագիր:
1999 թ. փետրվարի 26-ին Մինսկում Բելառուսի, Ղազախստանի,
Ղրղզստանի և Ռուսաստանի նախագահները ստորագրեցին Մաքսային միության և միասնական տնտեսական տարածքի ձևավորման
մասին պայմանագիրը, իսկ 2000 թ. հոկտեմբերի 10-ին Աստանայում
վերջիններս, ինչպես նաև Տաջիկստանի նախագահը Մաքսային
միության և միասնական տնտեսական տարածքի ձևավորման գործ-
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ընթացի արդյունավետ առաջխաղացման նպատակով հիմնադրեցին
Եվրասիական տնտեսական ընկերակցությունը (ԵվրԱզԷՍ):
2006 թ. օգոստոսին Սոչիում կայացած ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ընթացքում ԵվրԱզԷՍ-ի անդամ պետությունների ղեկավարները որոշում ընդունեցին Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության կողմից
«եռյակի ձևաչափում» Մաքսային միություն կազմավորելու աշխատանքների ակտիվացման մասին, Ղրղզստանի Հանրապետության
ու Տաջիկստանի Հանրապետության ապագա անդամակցումով՝
նրանց տնտեսությունների պատրաստության սահմաններում:
2007 թ. հոկտեմբերի 6-ին Դուշանբեում ստորագրվեց Բելառուսի
Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միասնական մաքսային տարածքի և Մաքսային
միության ձևավորման մասին պայմանագիրը: 2010 թ. հունվարին
սկսեց գործել Բելառուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի Մաքսային
միությունը՝ գործողության մեջ դնելով միասնական մաքսային սակագներ, վերացնելով մաքսային ձևակերպումներն ու ստուգումները
ներքին սահմաններում, ապահովելով ապրանքների ազատ տեղաշարժը երեք պետությունների տարածքում:
2011 թ. հոկտեմբերին որոշում ընդունվեց Ղրղզստանի Հանրապետության՝ Մաքսային միությանը միացման շուրջ բանակցություններ սկսելու մասին: 2012 թ. հունվարին ուժի մեջ մտան Բելառուսի,
Ղազախստանի և Ռուսաստանի միասնական տնտեսական տարածքի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերը, որոնք իրավական
հիմք էին ստեղծում ոչ միայն ապրանքների, այլև ծառայությունների,
կապիտալի և աշխատուժի ազատ շարժի համար:
2014 թ. մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական խորհրդի
բարձրագույն նիստում Մաքսային միության և միասնական տնտեսական տարածքի անդամ երկրների նախագահները ստորագրեցին
Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) ստեղծման մասին
պայմանագիրը, որն ուժի մեջ մտավ հաջորդ տարվա հունվարի 1-ին:
Հայաստանի Հանրապետության՝ ԵԱՏՄ մասին պայմանագրին
միանալու պայմանագիրը ստորագրվել է 2014 թ. հոկտեմբերի 10ին և ուժի մեջ մտել 2015 թ. հունվարի 2-ին:
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2014 թ. դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում պայմանագիր է ստորագրվել՝ ԵԱՏՄ մասին պայմանագրին Ղրղզստանի Հանրապետության
միանալու մասին:
ԵԱՏՄ կառավարման մարմիններն են.
1. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհուրդը (Высший Евразийский экономический совет)՝ որպես միության բարձրագույն մարմին, որի կազմում ընդգրկված են անդամ պետությունների
ղեկավարները: Այս կառույցը հաստատում է ԵԱՏՄ բյուջեն, կանոնակարգերը, բյուջեի կատարման կանոնակարգերն ու հաշվետվությունները, ինչպես նաև որոշում է ընդունում յուրաքանչյուր անդամ
երկրի մասնավճարների չափի մասին: Ներկայումս յուրաքանչյուր
անդամ պետության համար սահմանված են ներմուծման մաքսատուրքերի հետևյալ նորմատիվները.
 Հայաստանի Հանրապետություն՝ 1.22%,
 Ղրղզստանի Հանրապետություն՝ 1.9%,
 Բելառուսի Հանրապետություն՝ 4.56%,
 Ղազախստանի Հանրապետություն՝ 7.055%,
 Ռուսաստանի Դաշնություն՝ 85.265%։
2. Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի (Евразийский
межправительственный совет) կազմում են անդամ պետությունների
կառավարությունների ղեկավարները: Այս մարմինը հավանություն է
տալիս ԵԱՏՄ բյուջեի նախագծերին, կանոնակարգերին և հաշվետվություններին, հաստատում է աուդիտի անցկացման ժամանակացույցն ու նպատակը և սահմանում է ֆինանսական գործունեության
ընթացքն ու արդյունքները: Այստեղ են տեղի ունենում անդամ պետությունների օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկումները:
3. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը (ԵՏՀ (Евразийская экономическая комиссия)) մշտական գործող կարգավորող
մարմին է, որն իր գործունեությունը սկսել է 2012 թ. փետրվարի 2-ին՝
միտված լինելով ԵԱՏՄ զարգացման պայմանների ապահովմանը,
միասնացման հետագա առաջարկների մշակմանը: Ունի կառավարման վերազգային մարմնի կարգավիճակ և իր աշխատանքում, ընդհանուր առմամբ, առաջնորդվում է եվրասիական տնտեսական ինտեգրման նախագծի մասնակից երկրների շահերով՝ իր որոշումնե-
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րում չգերադասելով ազգային կառավարություններից որևէ մեկի շահը: Հանձնաժողովի որոշումները պարտադիր են կատարման համար ԵԱՏՄ մասնակից երկրներում:
4. ԵԱՏՄ դատարանը (Суд Евразийского экономического союза) դատական մարմին է, որն ապահովում է անդամ երկրների և
միության մարմինների կողմից ԵԱՏՄ և այլ միջազգային պայմանագրերի կիրառումը ԵԱՏՄ շրջանակներում: Դրա կազմում ընդգրկված
է երկուական դատավոր՝ յուրաքանչյուր անդամ պետությունից: Դատավորների լիազորությունների ժամկետն ինը տարի է: Նրանք նշանակվում են պաշտոնի Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն
խորհրդի կողմից՝ անդամ պետությունների ներկայացմամբ: Միության դատարանը տեղակայված է Բելառուսի մայրաքաղաքում՝
Մինսկում:
Վերստին անդրադառնանք ԵՏՀ-ին, որն աչքի է ընկնում մեկ
կարևոր առանձնահատկությամբ. վերջինիս ընդունած բոլոր որոշումները հիմնված են խորհրդակցական (կոլեգիալ) սկզբունքի վրա:
ԵՏՀ-ն բաղկացած է խորհրդից և կոլեգիայից, որոնց գործունեության
կարգը սահմանում է Բարձրագույն խորհուրդը:
Կոլեգիան բաղկացած է 10 անդամից՝ յուրաքանչյուր մասնակից
երկրից հանձնաժողովի կոլեգիայի 2-ական անդամ (նախարար),
որոնցից մեկը հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահն է, որը նշանակվում է 4 տարի ժամկետով՝ առանց լիազորությունների երկարաձգման հնարավորության։ Անդամները նույնպես նշանակվում են 4
տարի ժամկետով՝ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն
խորհրդի որոշմամբ, սակայն լիազորությունների երկարաձգման հնարավորությամբ: Կոլեգիան որոշումներ է ընդունում քվեարկության
միջոցով:
Հանձնաժողովի խորհուրդն իրականացնում է հանձնաժողովի
գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը։ Դրա կազմում ընդգրկվում է յուրաքանչյուր անդամ պետության կողմից մեկական ներկայացուցիչ։
ԵՏՀ գործունեության հիմնական մասնագիտական սկզբունքներն
են.
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1. անդամ պետության ազգային շահերը հաշվի առնելը, իրավահավասարության և փոխշահավետության ապահովումը,
2. ընդունվող որոշումների տնտեսական հիմնավորվածությունը,
հրապարակայնությունը և օբյեկտիվությունը։
Մաքսային ծառայությունների փոխգործակցությունը համակարգելու, ոլորտի նպատակների և խնդիրների իրականացումն ապահովելու, մաքսային օրենսդրության կիրառումն ու կարգավորումը
միասնականացնելու նպատակով հիմնադրվել է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիան,
որը գլխավորում է նախագահը՝ ընտրված ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների ղեկավարներից: Միավորված կոլեգիայի նախագահն ունի տեղակալներ, որոնք դրա անդամների կողմից ընտրվում են ըստ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների թվի
(բացառությամբ նախագահի ներկայացրած ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ընտրվող տեղակալի): Միավորված կոլեգիայի նախագահը և նրա տեղակալները պաշտոններում ընտրվում են մեկ տարի
ժամկետով, որը կարող է երկարաձգվել: Գործող նախագահի կողմից
նիստի վարման պարտականությունները կատարելու անհնարինության դեպքում նրա գործառույթներն իրականացնում է տեղակալներից որևէ մեկը: Այս մարմնի գործունեությունը հիմնվում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի մասին պայմանագրի, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների՝
Եվրասիական տնտեսական միությունում մաքսային իրավահարաբերությունները կարգավորող այլ միջազգային պայմանագրերի,
ԵԱՏՄ բարձրագույն մարմնի միջպետական խորհրդի և հանձնաժողովի որոշումներով նախատեսված լիազորությունների վրա:
Միավորված կոլեգիայի հիմնական խնդիրներն են.
 ԵԱՏՄ շրջանակներում անդամ պետությունների մաքսային
ծառայությունների գործունեության համակարգում,
 ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների
իրավասությանը վերաբերող մասով մաքսային գործին
առնչվող հարցերի՝ ԵԱՏՄ միասնական իրավական բազայի
ձևավորման գործում մասնակցություն,
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 իրավասության սահմաններում ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրության միատեսակ կիրառման ապահովում,
 ԵԱՏՄ միասնական մաքսային տարածքում ապրանքների և
տրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպման և հսկողության միասնականացված կարգի ապահովում,
 ԵԱՏՄ միասնական մաքսային տարածքում մաքսային քաղաքականության իրականացմանն աջակցություն:
Միավորված կոլեգիան իրականացնում է որոշակի գործառույթներ, որոնք են.
1. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրության նորմերի կատարման դիտանցում,
2. ԵԱՏՄ միասնական մաքսային տարածքի ձևավորման և գործունեության համար իրավական և կազմակերպական պայմանների ստեղծման գործում մասնակցություն,
3. համատեղ ծրագրերի և միջոցների մշակում և ձեռնարկում՝
ուղղված ԵԱՏՄ-ում մաքսային կարգավորման այն նորմերի
միատեսակ կատարման ապահովմանը, որոնց նկատմամբ
հսկողությունը վերապահված է անդամ պետությունների մաքսային մարմիններին,
4. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրության մեկնաբանման և կիրառման
հետ կապված վիճելի հարցերի քննարկում,
5. ԵԱՏՄ-ում մաքսային հարաբերությունները կարգավորող ակտերի կատարման ընթացքի վերլուծություն և քննարկում,
6. ԵԱՏՄ-ում մաքսային կարգավորման կատարելագործման,
համապատասխան կանոնների և փաստաթղթերի ձևերի միասնականացման վերաբերյալ առաջարկների մշակում և
դրանց ներկայացում ԵԱՏՄ մարմինների քննարկմանը,
7. արգելքների և սահմանափակումների պահպանման նկատմամբ հսկողության ապահովմանն ուղղված գործունեության
համակարգում,
8. ապրանքների ծագման երկիրը որոշելու կանոնների միատեսակ կիրառումն ապահովելու վերաբերյալ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային ծառայություններին ներկայացվող
առաջարկությունների քննարկում և մշակում,
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9. արգելքների և սահմանափակումների պահպանման նկատմամբ հսկողության ապահովմանն ուղղված գործունեության
համակարգում,
10. մաքսային հսկողության ձևերի և մեթոդների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկների մշակում,
11. ԵԱՏՄ կառավարող մարմինների համար հայտարարագրման
ընթացակարգի, ապրանքների մաքսային արժեքի և մաքսային
վճարների կատարումը վերահսկելու կարգի մշակման և կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկների քննարկում և
մշակում,
12. ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական
ապրանքային անվանացանկի միատեսակ կիրառման դիտանցում,
13. մաքսանենգության, ԵԱՏՄ տարածքում մաքսային կարգավորման ոլորտում այլ հանցագործությունների, ինչպես նաև
վարչական իրավախախտումների դեմ պայքարի գործում անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների փոխգործակցության կազմակերպում,
14. իր իրավասության սահմաններում մասնակցություն մաքսային
հարցերի շուրջ միջազգային համագործակցությանը, դրանում
ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կենտրոնական մաքսային
մարմինների մասնակցության համակարգում,
15. առաջարկների մշակում այն ռիսկերի ոլորտները որոշելու վերաբերյալ, որոնց նվազեցման համար ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային մարմինները պարտադիր կարգով միջոցներ են մշակում և ձեռնարկում:
Միավորված կոլեգիան իրավունք ունի.
 իր իրավասության շրջանակներում մշակելու մաքսատուրքերի
գումարների, ԵԱՏՄ պայմաններում համարժեք այլ տուրքերի,
հարկերի և հավաքագրումների հաշվարկման կարգի կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկներ,
 ընդունելու որոշումներ ԵԱՏՄ միասնական մաքսային տարածքում արդյունավետ մաքսային վարչարարություն ապահովելու համար,
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 սահմանված կարգով ստեղծելու ԵԱՏՄ տարածքում մաքսային կարգավորման ոլորտում հարցերի մշակմանն անհրաժեշտ
մշտական կամ ժամանակավոր աշխատանքային խմբեր,
 սահմանելու այն ռիսկերի ոլորտները, որոնց նվազեցման համար մաքսային մարմինները պարտադիր կարգով միջոցներ են
մշակում և ձեռնարկում,
 սահմանելու ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման հետ
կապված տեղեկությունների փոխանակման և տրամադրման
միասնական կարգ,
 ապահովելու ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվառում վարելու միասնական սկզբունքների վրա հիմնված՝ համաձայնեցված կանոնների կիրառում:
Միավորված կոլեգիայի անդամն իրավունք ունի քննարկման ներկայացնելու իր իրավասության սահմաններում ցանկացած հարց և
ստանալու քննարկվող խնդիրների և ընդունված որոշումների, աշխատանքային խմբերի գործունեության մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ:
Միավորված կոլեգիայի անդամը պարտավոր է Միավորված կոլեգիային տեղեկացնել մաքսային համագործակցությանն առնչվող՝
քննարկվող հարցերի վերաբերյալ իր պետության դիրքորոշման մասին, Միավորված կոլեգիայի ընդունած որոշումները տրամադրել իր
պետության լիազոր մարմիններին և նպաստել դրանց կատարմանը,
հսկել դրանց ամբողջական և ժամանակին կատարման ընթացքը:
Միավորված կոլեգիայի որոշումներն ընդունվում են ընդհանուր
համաձայնությամբ՝ կոնսենսուսով, ընդ որում, ԵԱՏՄ յուրաքանչյուր
անդամ պետություն ունի մեկ վճռորոշ ձայն: Այդ որոշումներն ստորագրում են նախագահն ու ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մյուս
մաքսային ծառայությունների ղեկավարները: Ընդունումից հետո
յոթնօրյա ժամկետում դրանք հրապարակվում են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային մարմինների ղեկավարների կողմից՝ անդամ
պետություններից յուրաքանչյուրի օրենսդրությամբ սահմանված լիազորությունների սահմաններում արձակվող հրամաններով կատարման համար:
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ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների
Միավորված կոլեգիայի աշխատանքային մարմին է համարվում
Միավորված կոլեգիայի քարտուղարությունը, որը կազմակերպում է
մարմնի աշխատանքը և տեղեկատվական ու տեխնիկական ապահովումը: Քարտուղարության գործունեությունը ղեկավարում է Միավորված կոլեգիայի պատասխանատու քարտուղարը: Քարտուղարության գործառույթներն են.
1. կազմակերպում և ապահովում է Միավորված կոլեգիայի նիստերի անցկացումը,
2. ամփոփում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կենտրոնական
մաքսային մարմինների կողմից Միավորված կոլեգիայի նիստերին ուսումնասիրության ներկայացվող նյութերը,
3. ներկայացված նյութերի վերաբերյալ ընդունված որոշումներն
ուղարկում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կենտրոնական
մաքսային մարմիններ,
4. ապահովում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կենտրոնական
մաքսային մարմիններ ժամանակին ուղարկումը Միավորված
կոլեգիայի նիստի օրակարգի նախագիծը և օրակարգի նախագծում ընդգրկված հարցերին առնչվող փաստաթղթերի ու նյութերի փաթեթները՝ նիստն անցկացնելու ամսաթվից 10 օր
առաջ,
5. կազմակերպում է Միավորված կոլեգիայի նիստերին ուսումնասիրվող փաստաթղթերի նախագծերի նախապատրաստման հարցերով փորձագետների խորհրդակցություններ և աշխատանքային ու աշխատանքային խմբերի նիստեր՝ Միավորված կոլեգիայի որոշումներին համապատասխան,
6. փոխգործակցում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային
ծառայությունների հետ՝ Միավորված կոլեգիայի հերթական
նիստի օրակարգում ներառվող հարցերով աշխատանքային
խմբերի նիստերի և փորձագետների խորհրդակցությունների
մասնակիցներին ժամանակին որոշելու մասով,
7. իրականացնում է հսկողություն Միավորված կոլեգիայի ընդունած որոշումների կատարման նկատմամբ՝ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների հետ համատեղ,
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8. տեղեկացնում է Միավորված կոլեգիայի նախագահին և անդամներին արդյունքների մասին,
9. իր իրավասության սահմաններում փոխգործակցում է ԵԱՏՄ
այլ անդամների հետ այն փաստաթղթերի նախագծերի համաձայնեցման և նախապատրաստման մասով, որոնք քննարկվել
են Միավորված կոլեգիայի նիստերի ընթացքում և ներկայացվել են ուսումնասիրության:
Այսպիսով՝ ԵԱՏՄ անդամ պետություններում մաքսային ծառայության հետ կապված բոլոր հարցերով և դրանց լուծմամբ զբաղվում է
անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների Միավորված
կոլեգիան:

Դ

8.2. ԵԱՏՄ շրջանակում անդամ պետությունների
համագործակցությունը
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այնպիսի առաջնահերթ նպատակներ, ինչպիսիք են անդամ պետությունների տնտեսությունների կայուն զարգացման համար պայմանների ստեղծումը՝ ի նպաստ բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի ու աշխատուժի միասնական շուկաների ձևավորումը, համաշխարհայնացման
պայմաններում տնտեսության բազմակողմանի արդիականացումը,
ազգային տնտեսությունների համագործակցությունն ու մրցունակության բարձրացումը: ԵԱՏՄ գործունեության հանգուցային խնդիրներից են նաև անդամ պետությունների որակական և կայուն տնտեսական աճի ապահովումը, մինչև 2025 թվականը՝ միասնական ֆինանսական շուկայի ստեղծումը, ինչը հնարավորություն կտա մատուցելու ֆինանսական, ապահովագրական ծառայություններ՝ առանց ազգային լիցենզիայի (արտոնագրի) և իրավաբանական անձի
ձևակերպման պարտադրանքի։
Շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ 2018 թ. հունվարի 1-ին
ուժի մեջ է մտել ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրքը, որի պատրաստման
գործընթացին ներգրավված են եղել շուրջ 400 փորձագետ և ոլորտի
մասնագետներ։
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ԵԱՏՄ անդամ պետությունների գործունեության ելակետային
դրույթներն են.
1. առաջնորդվել պետությունների ինքնիշխան հավասարության
սկզբունքով, մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների գերակայության սկզբունքն
անվերապահորեն պահպանելու անհրաժեշտությամբ,
2. ամրապնդել համերաշխությունն ու խորացնել համագործակցությունն անդամ երկրների ժողովուրդների միջև՝ պահպանելով հարգանքը նրանց պատմության, մշակույթի ու ավանդույթների նկատմամբ,
3. հավաստիանալ, որ ԵԱՏՄ հետագա զարգացումը համահունչ
է կողմերի ազգային շահերին,
4. առաջնորդվել ԵԱՏՄ անդամ պետությունների տնտեսություններն ամրապնդելու և դրանց ներդաշնակ զարգացումն ու մերձեցումն ապահովելու, ինչպես նաև գործարար ակտիվության
կայուն աճը, հավասարակշռված առևտուրը և բարեխիղճ
մրցակցությունը երաշխավորելու ձգտումներով,
5. ապահովել տնտեսական առաջընթաց՝ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների առջև դրված այն ընդհանուր խնդիրների լուծմանն
ուղղված համատեղ գործողությունների միջոցով, որոնք
առնչվում են համաշխարհային տնտեսության շրջանակներում
կայուն տնտեսական զարգացմանը, բազմակողմանի արդիականացմանը և ազգային տնտեսությունների մրցունակության
բարձրացմանը՝ հաստատելով այլ երկրների, ինչպես նաև միջազգային ինտեգրացիոն կազմավորումների ու միջազգային
կազմակերպությունների հետ տնտեսական փոխշահավետ և
իրավահավասար համագործակցությունը հետագայում ամրապնդելու ձգտումը,
6. հաստատել անդամ երկրների հավատարմությունը Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությանը, ինչպես
նաև միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչում ունեցող այլ սկզբունքներին և նորմերին:
ԵԱՏՄ արտաքին առևտրային քաղաքականությունն ուղղված է
անդամ պետությունների կայուն տնտեսական աճի խթանմանը,
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տնտեսության բազմազանեցմանը, նորարարության զարգացմանը,
առևտրի ու ներդրումների ծավալների մեծացմանը և կառուցվածքի
բարելավմանը, ինտեգրացիոն գործընթացների արագացմանը, ինչպես նաև համաշխարհային տնտեսության շրջանակներում դրա՝ որպես արդյունավետ ու մրցունակ կազմակերպության հետագա
առաջընթացի ապահովմանը:
ԵԱՏՄ արտաքին առևտրային քաղաքականության իրականացման հիմնական սկզբունքներն են.
 այնպիսի միջոցների ու մեխանիզմների կիրառումը, որ անդամ
պետությունների արտաքին առևտրային գործունեության մասնակիցները չծանրաբեռնվեն ոչ ավելի, քան անհրաժեշտ է
ԵԱՏՄ նպատակներն արդյունավետ իրագործելու համար,
 համապատասխան միջոցներն ու մեխանիզմները մշակելու,
ընդունելու և կիրառելու գործընթացների հրապարակայնությունը, հիմնավորվածությունն ու օբյեկտիվությունը,
 անդամ պետությունների մասնակիցների, ինչպես նաև ապրանքարտադրողների, ծառայություններ մատուցողների ու
սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը։
ԵԱՏՄ շրջանակներում վարվում է համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականություն՝ ըստ որի նախատեսվում է անդամ պետությունների համատեղ գործողությունների մշակում և իրականացում՝ տնտեսական հավասարակշռված զարգացում ապահովելու նպատակով։
Համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղություններն են.
1. անդամ պետությունների տնտեսությունների կայուն զարգացման ապահովում՝ ԵԱՏՄ ներուժի և յուրաքանչյուր անդամ պետության մրցակցային առավելությունների օգտագործմամբ,
2. անդամ պետությունների տնտեսական գործունեության միասնական սկզբունքների ձևավորում և արդյունավետ փոխգործակցության ապահովում,
3. անդամ պետությունների տնտեսությունների ներքին կայունության ապահովման նպատակով պայմանների ստեղծում, ներ-
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առյալ՝ մակրոտնտեսական, ինչպես նաև արտաքին ազդեցության նկատմամբ կայունության ապահովումը,
4. անդամ պետությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման
կանխատեսման ընդհանուր սկզբունքների և կողմնորոշիչների
մշակում։
Անդամ պետությունները տնտեսական քաղաքականությունը
ձևավորում են տնտեսական զարգացման կայունությունը որոշող
հետևյալ մակրոտնտեսական ցուցանիշների քանակական արժեքների շրջանակում.
 պետական կառավարման հատվածի համախմբված բյուջեի
տարեկան պակասուրդը չի գերազանցում համախառն ներքին
արդյունքի 3 տոկոսը,
 պետական կառավարման հատվածի պարտքը չի գերազանցում համախառն ներքին արդյունքի 50 տոկոսը,
 գնաճի մակարդակը (սպառողական գների ինդեքս) տարեկան
արտահայտությամբ (դեկտեմբերը՝ նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ(%)) ավելի, քան 5 տոկոսային կետով չի գերազանցում գնաճի մակարդակն այն անդամ պետությունում,
որտեղ այդ ցուցանիշն ունի ամենափոքր արժեքը։
Տնտեսական միասնացում, արժութային-ֆինանսական ոլորտում
համագործակցություն, ապրանքների, ծառայությունների և կապիտալի ազատ տեղաշարժ, արտաքին առևտրային և ներդրումային
գործառնություններում ազգային արժույթների դերակատարության
բարձրացում և փոխադարձ փոխարկելիություն ապահովելու նպատակով մշակվում և իրականացվում է անդամ պետությունների համաձայնեցված արժութային քաղաքականություն՝ ըստ հետևյալ
սկզբունքների.
1. արժութային քաղաքականության ձևավորման և իրականացման նկատմամբ մոտեցումների՝ փուլ առ փուլ ներդաշնակեցում ու մոտարկում այն ծավալով, որքանով դա համապատասխանում է ինտեգրացիոն համագործակցությամբ ձևավորված մակրոտնտեսական պահանջներին,
2. ազգային և միջպետական մակարդակներում անհրաժեշտ
կազմակերպաիրավական պայմանների ստեղծում՝ արժութա-
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յին ոլորտում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման,
արժութային քաղաքականության համակարգման և համաձայնեցման նպատակով,
3. արժութային ոլորտում այնպիսի գործողությունների բացառում, որոնք կարող են բացասաբար անդրադառնալ ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման վրա, իսկ դրանք
ստիպված կիրառելու դեպքում՝ գործողությունների հետևանքների նվազեցում,
4. տնտեսական քաղաքականության իրականացում՝ ուղղված
ազգային արժույթների նկատմամբ վստահության աստիճանի
բարձրացմանն ինչպես յուրաքանչյուր անդամ պետության
ներքին, այնպես էլ միջազգային արժութային շուկաներում։
Փոխարժեքային քաղաքականությունը համակարգում է առանձին
մարմին, որի կազմում են անդամ պետությունների ազգային (կենտրոնական) բանկերի ղեկավարները, և որի գործունեության կարգը
սահմանվում է ըստ ԵԱՏՄ շրջանակներում կնքվող միջազգային
պայմանագրի։ Արժութային իրավահարաբերությունները համակարգելու և ազատականացման միջոցներ ձեռնարկելու՝ անդամ պետությունների համաձայնեցված մոտեցումները սահմանվում են ԵԱՏՄ
շրջանակներում կնքվող միջազգային պայմանագրով։
Յուրաքանչյուր անդամ պետություն ապահովում է իր օրենսդրության բաց լինելն ու հասանելիությունը: Այդ նպատակով անդամ պետության բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերը պետք է հրապարակվեն պաշտոնական աղբյուրում, իսկ հնարավորության դեպքում՝
նաև համացանցի համապատասխան կայքում այնպես, որ ամեն մի
անձ, որի իրավունքներին և (կամ) պարտավորություններին այդպիսի նորմատիվ իրավական ակտերը կարող են առնչվել, ունենա
դրանց ծանոթանալու հնարավորություն։
Նշված նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը հրապարակվում են, որպես կանոն, դրանք ընդունելու ամսաթվից 30 օրացուցային օր առաջ։ Դրանք կարող են նախապես չհրապարակվել
այն բացառիկ դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է օպերատիվ կերպով
արձագանքել, ինչպես նաև, երբ նախնական հրապարակումը կարող
է խոչընդոտել կատարումը կամ, այլ կերպ ասած, հակասել հանրու-
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թյան շահերին։
ԵԱՏՄ-ում համակարգված (համաձայնեցված) է նաև տրանսպորտային քաղաքականությունը, որն ուղղված է տնտեսական ինտեգրման ապահովմանը, միասնական տրանսպորտային տարածքի
հետևողական և փուլ առ փուլ ձևավորմանը՝ մրցակցության, բաց լինելու, անվտանգության, հուսալիության, հասանելիության ու բնապահպանության սկզբունքների հիման վրա։
Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պահպանության ու պաշտպանության ոլորտում ԵԱՏՄ պետությունների համագործակցությունն ընթանում է միջազգային իրավունքի նորմերին, պայմանագրերին ու ակտերին և անդամ պետությունների օրենսդրություններին համապատասխան։
Համագործակցությունն իրականացվում է հետևյալ հիմնական
խնդիրների շրջանակում.
 անդամ պետությունների օրենսդրությունների ներդաշնակեցում մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պահպանության ու պաշտպանության ոլորտում,
 անդամ պետությունների մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունք ունեցող անձանց շահերի պաշտպանություն։
Ընդ որում, այս ոլորտում համագործակցությունն ընթանում է մի
շարք ուղղություններով.
1. գիտական և նորարարական զարգացմանն աջակցություն,
2. անդամ պետությունների՝ հեղինակային կամ հարակից իրավունքների իրավատերերի համար բարենպաստ պայմանների
ստեղծում,
3. ԵԱՏՄ ապրանքային ու սպասարկման նշանների և ապրանքների ծագման վայրերի տեղանունների գրանցման համակարգի ներդրում,
4. մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության ապահովում, այդ թվում՝ համացանցում,
5. մաքսային մարմնի կողմից մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների արդյունավետ պաշտպանու-
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թյան ապահովում, այդ թվում՝ անդամ պետությունների մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստր վարելու միջոցով,
6. կեղծված արտադրանքի շրջանառությունը կանխարգելելուն և
կանխելուն ուղղված համակարգված միջոցառումների կիրառում։
ԵԱՏՄ-ն կանոնակարգում է նաև համակարգված էներգաքաղաքականության վարման և ընդհանուր էներգաշուկաների (էլեկտրաէներգիայի, գազի, նավթի, նավթամթերքի շուկաներ) ձևավորման՝
անդամ պետությունների պայմանավորվածությունը, ինչպես նաև
սահմանում է դեղամիջոցների և բժշկական արտադրանքի շրջանառության կարգավորման ռեժիմ և այլն:
ԵԱՏՄ-ին կարող է անդամակցել վերջինիս նպատակներն ու
սկզբունքները կիսող յուրաքանչյուր պետություն՝ անդամ պետությունների կողմից համաձայնեցված պայմաններով։ Թեկնածու պետության կարգավիճակ ստանալու որոշումն ընդունվում է ԵԱՏՄ
բարձրագույն խորհրդի կողմից՝ ընդհանուր համաձայնությամբ (կոնսենսուսով)։
Բարձրագույն խորհրդի որոշման հիման վրա ձևավորվում է թեկնածու պետության, անդամ պետությունների և ԵԱՏՄ մարմինների
ներկայացուցիչներից կազմված աշխատանքային խումբ՝ ԵԱՏՄ
իրավունքից բխող պարտավորություններն ստանձնելու մասով թեկնածու պետության պատրաստվածության աստիճանն ուսումնասիրելու, անդամակցելուն ուղղված գործողությունների ծրագրի, ինչպես
նաև միջազգային պայմանագրի նախագծեր մշակելու համար՝ սահմանելով թեկնածու պետության իրավունքների ու պարտականությունների ծավալը, այդ թվում՝ ԵԱՏՄ մարմինների աշխատանքում
դրա մասնակցության ձևաչափը։
Թեկնածու պետության՝ Եվրասիական տնտեսական միությանն
անդամակցելուն ուղղված գործողությունների ծրագիրը հաստատում
է ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհուրդը։
Աշխատանքային խումբը կանոնավոր կերպով բարձրագույն
խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում հաշվետվություն թեկնածու
պետության՝ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցե-
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լուն ուղղված գործողությունների ծրագրի իրականացման ընթացքի
մասին։ Աշխատանքային խմբի այն եզրակացության հիման վրա, համաձայն որի թեկնածու պետությունն ամբողջությամբ կատարել է
Միության իրավունքից բխող պարտավորությունները, Բարձրագույն
խորհուրդն ընդունում է ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու մասին թեկնածու
պետության հետ միջազգային պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ
որոշում։ Պայմանագրում նշվում է, որ յուրաքանչյուր պետություն
իրավասու է դիմելու բարձրագույն խորհրդի նախագահին՝ ԵԱՏՄ-ին
առընթեր դիտորդ պետության կարգավիճակ ստանալու խնդրանքով։ Վերջինիս լիազորված ներկայացուցիչները, հրավերի հիման
վրա, կարող են ներկա գտնվել ԵԱՏՄ մարմինների նիստերին, ստանալ նրանց կողմից ընդունվող՝ գաղտնի չհամարվող փաստաթղթերը։
Միությանն առընթեր դիտորդ պետության կարգավիճակ ստացող
պետությունը պարտավոր է ձեռնպահ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են ոտնահարել ԵԱՏՄ և անդամ պետությունների շահերը:
ԵԱՏՄ մարմինների աշխատանքային լեզուն ռուսերենն է, և դրա
շրջանակներում կնքվող միջազգային պայմանագրերը, հանձնաժողովի որոշումները, որոնք պարտադիր են անդամ պետությունների
համար, ընդունվում են ռուսերենով՝ հետագայում թարգմանվելով անդամ պետությունների պետական լեզուներով, եթե դա նախատեսված է համապատասխան օրենսդրությամբ։ Անդամ պետությունների
պետական լեզուներով թարգմանությունն իրականացվում է այդ նպատակի համար ԵԱՏՄ բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին։
Յուրաքանչյուր անդամ պետություն իրավունք ունի խզելու «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիրը՝ դիվանագիտական ուղիներով նշյալ պայմանագրի ավանդապահին
ուղարկելով գրավոր ծանուցում՝ դուրս գալու իր մտադրության մասին։ Պայմանագրի գործողությունը դադարում է ավանդապահի կողմից այդ ծանուցումն ստանալու օրվանից 12 ամիս հետո։ Անդամ պետությունը պարտավոր է կարգավորել ըստ պայմանագրի իրեն վերապահված ֆինանսական պարտավորությունները, որոնք ուժի մեջ
են մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ ամբողջովին չեն կատարվել:
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 Որո՞նք են ԵԱՏՄ ստեղծման հիմնական նպատակները:
 Ի՞նչ խնդիրներ են առաջադրված անդամ պետություններին:
 Թվարկել ԵԱՏՄ կառավարող մարմիններն ու դրանց գործառույթները:
 Որո՞նք են միավորված կոլեգիայի գործունեության ուղղությունները:
 Թվարկել ԵԱՏՄ անդամ պետությունների համագործակցության ոլորտները:

Գրականություն
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1. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի մասին պայմանագիր,
02.06.2011 թ:
2. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի 20.10.2011 թ. N 1/5 որոշում:
3. ««ՀՀ՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թ. մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» պայմանագիր:
4. Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030
года, отчет Евразийской экономической комиссии 2012-2015 гг.
5. http://www.mfa.am/
6. http://www.eaeunion.org/
7. http://eec.eaeunion.org/
8. http://ereforum.org/арменияратифицируетприсоединение/?lang=am, «ԵԱՏՄ-ի մաքսատուրքային դրույքաչափեր»
9. http://courteurasian.org/
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1. Աբգարյան Կ. Հ., Ճուղուրյան Ա. Գ. և ուրիշներ, Մաքսային
գործի հիմունքներ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, հեղ.
հրատ., 2007, 488 էջ:
2. Գրիգորյան Ռ. Լ., Մաքսային գործ, ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, 2012, 107 էջ:
3. Գյուլասարյան Մ. Ռ., ՀՀ-ում կիրառվող մաքսային վճարների
համակարգը, դասախոսության տեքստ, Երևան, 2014:
4. Խաչատրյան Մ. Վ., ՀՀ-ում մաքսային արժեքի որոշման բարելավումը և դրա ազդեցությունը տնտեսության զարգացման
վրա, թեկնածուական ատենախոսություն, Երևան, ՀՊՏՀ,
2017, 136 էջ:
5. Խաչիկյան Տ. Ա., Մաքսային հսկողության իրավական բնույթը,
Պետություն և իրավունք , Երևան, 2015, №1 (67):
6. Խաչիկյան Տ. Ա., Արտագնա մաքսային ստուգման իրականացման իրավաչափության վավերապայմանները Մաքսային
միության մաքսային օրենսգրքի համատեքստում, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների
գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2016:
7. Միքայելյան Կ. Ա., Մաքսային գործի կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, «Տնտեսագետ», 2004,
128 էջ:
8. Սուքիասյան Գ. Ա., Սուքիասյան Ն. Գ., Մաքսային իրավունք,
ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար,
Երևան, հեղ. հրատ., 2016, 470 էջ:
9. Ֆարմանյան Հ. Լ., Մաքսային վարչարարության 300 հարց ու
պատասխան, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2013, 236 էջ:
10. Անկախ պետությունների համագործակցության արտաքին
տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ
(ԱՊՀ ԱՏԳ ԱԱ), 4-րդ խմբագրություն, Երևան, 2013:
11. Հարկային և մաքսային մենեջմենթ, Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական համալսարան, Կառավարում , Երևան,
2011:
12. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք, Մոսկվա, 01.01.2018:
13. ՀՀ հարկային օրենսգիրք՝ ընդունված 04.10.2016 թ.։
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14. «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք` ՀՕ-241-Ն՝ ընդունված 17.12.2014 թ.:
15. ՙԱկցիզային հարկի մասին՚ ՀՀ օրենք (փոփ. 01.01.2018 թ.,
ՀՕ-157-Ն), 07.07.2000, ՀՕ-79, Երևան:
16. ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք,
17.12.2014:
17. ՙՀՀ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունների
մասին՚ ՀՀ օրենք, ՀՕ-242-Ն, Երևան, 17.12.2014:
18. ՀՀ կառավարության 2016 թ. մարտի 10-ի N 224-Ն որոշում:
19. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի
16.07.2012 թ. N 54 որոշում:
20. ՀՀ կառավարության 2001 թ. մարտի 24-ի՝ «Մաքսային հսկողության իրականացման մեթոդիկան սահմանելու մասին»
N 236 որոշում:
21. ՀՀ կառավարության 2003 թ. նոյեմբերի 21-ի՝ «Մաքսային
հսկողություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու տեղեկությունների ցանկերը և դրանք մաքսային
մարմիններին տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N
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