
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ, ՀԱԿԱԳՆԱԳՑՄԱՆ ԵՎ 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25–Ի 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Մաքսային միության անդամ պետությունների կառավարությունները Եվրասիական 

տնտեսական համայնքի շրջանակներում, այսուհետ՝ Կողմեր, 

«Երրորդ երկրների նկատմամբ հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման եւ 

փոխհատուցման միջոցների կիրառման մասին» 2008 թվականի հունվարի 25–ի 

համաձայնագրի 42–րդ հոդվածի համաձայն համաձայնել են ներքոնշյալի վերաբերյալ։ 

 

Հոդված 1 

 

Փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել «Երրորդ երկրների նկատմամբ հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցների կիրառման մասին» 2008 

թվականի հունվարի 25–ի համաձայնագրում (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ սույն 

Արձանագրության անբաժանելի մաս կազմող Հավելվածի համաձայն։  

 

Հոդված 2 

 

Կողմերի միջեւ սույն Արձանագրության դրույթների մեկնաբանման եւ (կամ) կիրառման 

հետ կապված վեճերը կարգավորվում են Համաձայնագրով սահմանված կարգով։ 

 

 



Հոդված 3 

 

Սույն Արձանագրությունը ժամանակավորապես կիրառվում է ստորագրման օրվանից եւ 

ուժի մեջ մտնում ավանդապահի կողմից՝ դիվանագիտական ճանապարհներով Կողմերի 

կողմից ներպետական ընթացակարգերը կատարելու մասին վերջին գրավոր ծանուցումը 

ստանալու օրվանից, որոնք անհրաժեշտ են սույն Արձանագրությունն ուժի մեջ մտնելու համար։ 

Կատարված է Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում, 2011 թվականի հոկտեմբերի 18–ին, մեկ 

բնօրինակով՝ ռուսերենով։ 

Սույն Արձանագրության բնօրինակը պահպանվում է Մաքսային միության 

հանձնաժողովում, որը, որպես սույն Արձանագրության ավանդապահ, յուրաքանչյուր Կողմին 

կտրամադրի իր հաստատված պատճենը։ 

 

Բելառուսի Հանրապետության 
Կառավարության կողմից 

Ղազախստանի 
Հանրապետության 
Կառավարության կողմից 

Ռուսաստանի Դաշնության 
Կառավարության կողմից 
  

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

«ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՏՈՒԿ 

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ, ՀԱԿԱԳՆԱԳՑՄԱՆ ԵՎ 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ՄԱՍԻՆ» 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25–Ի 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

 

 

Փոփոխություններ եւ լրացումներ, որոնք կատարվում են Համաձայնագրում 

 

1. Նախաբանում «Բելառուսի Հանրապետության Կառավարությունը, Ղազախստանի 

Հանրապետության Կառավարությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարությունը» 

բառերը փոխարինել «Եվրասիական տնտեսական համայնքի շրջանակներում Մաքսային 

միության անդամ պետությունների Կառավարությունները» բառերով։ 

 

2. 1-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–րդ կետում՝ 

«երրորդ երկրների մաքսային տարածքից ծագող ապրանքների ներմուծման» 

բառերը փոխարինել «օտարերկրյա պետություններում ծագող ապրանքների նկատմամբ 

հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցների սահմանման եւ 

կիրառման» բառերով, 

«Կողմ հանդիսացող պետությունների մաքսային տարածքի» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքի» բառերով, 



բ) 2–րդ կետում «ներդրումների եւ արժութային վերահսկման» բառերը փոխարինել 

«ներդրումների կատարման, արժութային եւ արտահանման վերահսկման» բառերով։ 

  
 3. Ավելացնել 1-1-րդ հոդված՝ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

 

«Հոդված 1–1. 

Մաքսային միության՝ հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման 

միջոցների իրավական բազան 

 

1. Մաքսային միության՝ հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման 

միջոցների իրավական բազան կազմում են՝ 

1) սույն Համաձայնագիրը եւ Կողմ հանդիսացող պետությունների միջազգային 

պայմանագրերը, որոնք կնքվել են Մաքսային միության ձեւավորման շրջանակներում եւ 

որոնցով կարգավորվում են իրավահարաբերությունները հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցների կիրառման բնագավառում, այնքանով, 

որքանով դրանք չեն հակասում սույն Համաձայնագրի դրույթներին. 

2) Մաքսային միության մարմինների որոշումները, որոնք ընդունվում են սույն 

Համաձայնագրին եւ (կամ) Մաքսային միության ձեւավորման շրջանակներում Կողմ 

հանդիսացող պետությունների կողմից կնքված միջազգային պայմանագրերին 

համապատասխան։»։ 

4. 2–րդ եւ 3–րդ հոդվածները շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«Հոդված 2 

Հիմնական տերմինները 

 

Սույն Համաձայնագրում օգտագործվող տերմիններն ունեն հետեւյալ իմաստը՝ 

«Նույնանման ապրանք»՝ ապրանք, որն ամբողջությամբ նույնական է այն ապրանքի 

հետ, որն ուսումնասիրության (կրկնակի ուսումնասիրության) առարկա է կամ կարող է դառնալ 



ուսումնասիրության առարկա, կամ նման ապրանքի բացակայության դեպքում՝ այլ ապրանք, 

որն իր հատկանիշներով մոտ է այն ապրանքի հատկանիշներին, որն ուսումնասիրության 

առարկա է կամ կարող է դառնալ ուսումնասիրության առարկա. 

«Հակագնագցման (հակադեմպինգային) միջոց»՝ գնագցող ներմուծմանը հակազդելու 

միջոց, որը կիրառվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ՝ հակագնագցման 

տուրք՝ ներառյալ ժամանակավոր հակագնագցման տուրք սահմանելու կամ արտահանողի 

կողմից ընդունված գնային պարտավորությունները հաստատելու միջոցով. 

«Հակագնագցման տուրք»՝ տուրք, որը կիրառվում է հակագնագցման միջոցի 

սահմանման դեպքում եւ որը գանձվում է Կողմ հանդիսացող պետությունների մաքսային 

մարմինների կողմից՝ ներմուծման մաքսատուրքից անկախ։ 

«Գնագցման չափ»՝ ապրանքի սովորական արժեքի եւ այդ ապրանքի արտահանման 

գնի տարբերության եւ դրա արտահանման գնի հարաբերությունը՝ արտահայտված 

տոկոսներով, կամ ապրանքի սովորական արժեքի եւ դրա արտահանման գնի 

տարբերությունը՝ արտահայտված բացարձակ ցուցանիշներով. 

«Ներմուծման քվոտա»՝ Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք ապրանքի 

ներմուծման սահմանափակում ՝ վերջինիս քանակի եւ (կամ) արժեքի առումով. 

«Օտարերկրյա պետություն՝ սույն Համաձայնագրի մասնակից չհանդիսացող պետություն 

(պետությունների միություն), ինչպես նաեւ այն տարածքը, որն ընդգրկված է Մաքսային 

միության հանձնաժողովի կողմից հաստատվող Աշխարհի երկրների դասակարգչի մեջ. 

«Փոխհատուցման միջոց»՝ Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղի 

վրա արտահանող օտարերկրյա պետության հատուկ լրավճարների ազդեցության չեզոքացման 

միջոց, որը կիրառվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ՝ փոխհատուցման 

տուրք՝ ներառյալ սկզբնական փոխհատուցման տուրք սահմանելու, կամ լրավճար տրամադրող 

օտարերկրյա պետության լիազոր մարմնի կամ արտահանողի կողմից ընդունված 

պարտավորությունները հաստատելու միջոցով. 

«Փոխհատուցման տուրք»՝ տուրք, որը կիրառվում է փոխհատուցման միջոց սահմանելու 

դեպքում եւ գանձվում է Կողմ հանդիսացող պետությունների մաքսային մարմինների կողմից՝ 

ներմուծման մաքսատուրքից անկախ. 



«Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին հասցված նյութական 

վնաս»՝ Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղի դրության՝ ապացույցներով 

հաստատված վատթարացում, որը, մասնավորապես, արտահայտվում է Կողմ հանդիսացող 

պետություններում նույնանման ապրանքի արտադրության ծավալի եւ Կողմ հանդիսացող 

պետությունների շուկայում դրա իրացման ծավալի կրճատմամբ, նման ապրանքի 

արտադրության եկամտաբերության նվազեցմամբ, ինչպես նաեւ Կողմ հանդիսացող 

պետությունների տնտեսության տվյալ ճյուղում ապրանքային պաշարների, զբաղվածության, 

աշխատավարձի մակարդակի եւ Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության տվյալ 

ճյուղ ներդրումների կատարման մակարդակի վրա բացասական ազդեցությամբ. 

«Անմիջականորեն մրցակցող ապրանք»՝ ապրանք, որը համադրելի է այն ապրանքի 

հետ, որն ուսումնասիրության առարկա է (կրկնակի ուսումնասիրության) կամ կարող է դառնալ 

ուսումնասիրության առարկա, իր նշանակությամբ, կիրառմամբ, որակական եւ տեխնիկական 

հատկանիշներով, կամ այլ հիմնական հատկություններով այնպես, որ գնորդն սպառման 

ընթացքում փոխարինում է կամ պատրաստ է փոխարինել տվյալ ապրանքն այն ապրանքի 

հետ, որն ուսումնասիրության առարկա է (կրկնակի ուսումնասիրության) կամ կարող է դառնալ 

ուսումնասիրության առարկա. 

«Առեւտրի բնականոն ընթացք»՝ արտահանող օտարերկրյա պետության շուկայում 

նույնանման ապրանքի առքուվաճառքը վերջինիս ինքնարժեքի կշռված միջինից ոչ ավելի ցածր 

այնպիսի գնով, որը սահմանվում է արտադրության ծախքերի կշռված միջինի եւ առեւտրային, 

վարչական եւ ընդհանուր ծախքերի կշռված միջինի հիման վրա։ 

«Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղ»՝ Կողմ հանդիսացող 

պետությունների նույնանման ապրանքի (հակագնագցման եւ փոխհատուցման 

ուսումնասիրությունների նպատակով) կամ նույնանման կամ անմիջականորեն մրցակցող 

ապրանքի (հատուկ պաշտպանական ուսումնասիրությունների նպատակով) բոլոր 

արտադրողները, կամ նրանցից նրանք, որոնց մասնաբաժինը Կողմ հանդիսացող 

պետությունների համապատասխանաբար նույնանման ապրանքի կամ նույնանման կամ 

անմիջականորեն մրցակցող ապրանքի արտադրության ընդհանուր ծավալի մեջ կազմում է 

հիմնական մասը, բայց ոչ պակաս, քան 25 տոկոսը. 



«Հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարողներ 

(այդ թվում ժամանակավոր հատուկ, ժամանակավոր հակագնագցման, ժամանակավոր 

փոխհատուցման տուրքեր)»՝ հայտարարատուն կամ այլ անձինք, որոնց վրա, Մաքսային 

միության Մաքսային օրենսգրքի, Կողմ հանդիսացող պետությունների միջազգային 

պայմանագրերի եւ (կամ) Կողմ հանդիսացող պետությունների օրենսդրության համաձայն 

դրված է ներմուծման մաքսատուրքի եւ հարկերի վճարման պարտավորություններ 

օտարերկրյա պետություններից Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք 

ներմուծվող այն ապրանքների համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում են հատուկ, 

հակագնագցման եւ փոխհատուցման տուրքեր (այդ թվում` ժամանակավոր հատուկ, 

ժամանակավոր հակագնագցման, ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքեր). 

«Նախորդող ժամանակահատված»՝ ուսումնասիրություն անցկացնելու մասին դիմումի 

ներկայացման օրվան անմիջապես նախորդող 3 օրացուցային տարի, որոնց համար առկա են 

անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալներ. 

«Առնչվող անձինք»՝ անձինք, որոնք համապատասխանում են ներքոնշյալ 

չափորոշիչներից մեկին կամ մի քանիսին՝ 

- այս անձանցից յուրաքանչյուրը մյուս անձի մասնակցությամբ ստեղծված 

կազմակերպության աշխատողը կամ ղեկավարն է. 

- անձինք աշխատանքային գործընկերներ են, այսինքն՝ կապված են միմյանց հետ 

պայմանագրային հարաբերություններով, գործում են եկամուտ ստանալու նպատակով 

եւ համատեղ են կրում այն ծախսերն ու կորուստները, որոնք կապված են համատեղ 

գործունեության իրականացման հետ. 

- անձինք մեկ կազմակերպության գործատուներ կամ աշխատողներ են. 

- անձանցից մեկին են անմիջականորեն կամ ոչ անմիջականորեն պատկանում, նա է 

վերահսկում կամ համարվում քվեարկող բաժնետոմսերի 5 եւ ավելի տոկոսի կամ 

միաժամանակ երկու անձանց մասնաբաժնի անվանական սեփականատերը. 

- մեկ անձն անմիջականորեն կամ ոչ անմիջականորեն վերահսկում է մյուս անձին.  

- երկու անձինք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում են երրորդ անձին.  

- երկու անձինք միասին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում են երրորդ 

անձին. 



- անձինք գտնվում են ամուսնական հարաբերությունների մեջ, արյունակիցներ կամ 

մերձավորներ են, ինչպես նաեւ որդեգրող եւ որդեգրված, կամ խնամակալ եւ 

խնամարկյալ են։ 

Ընդ որում, անմիջական վերահսկողություն ասելով ենթադրվում է իրավաբանական կամ 

ֆիզիկական անձի ունեցած հնարավորությունը՝ հաստատելու իրավաբանական անձի կողմից 

ընդունված որոշումները ներքոնշյալ գործողություններից մեկի կամ մի քանիսի միջոցով՝ 

– վերջինիս գործադիր մարմնի գործառույթների կատարում. 

– իրավաբանական անձի ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման 

պայմանների սահմանելու իրավունքի ձեռքբերում. 

– Կանոնադրական (պահուստային) կապիտալը (ֆոնդը) կազմող բաժնետոմսերով 

(մասնաբաժնով) տրվող ձայների ընդհանուր քանակի 5–ից ավելի տոկոսի տնօրինում։ 

Ոչ անմիջական վերահսկողություն ասելով ենթադրվում է իրավաբանական կամ 

ֆիզիկական անձի ունեցած հնարավորությունը՝ հաստատելու իրավաբանական անձի կողմից 

ընդունված որոշումները ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի միջոցով կամ մի քանի 

իրավաբանական անձանց միջոցով, որոնց միջեւ առկա է անմիջական վերահսկողություն. 

«Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին հասցված լուրջ վնաս»՝ 

Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղի արտադրական, առեւտրային եւ 

ֆինանսական դրության էական վատթարացում, որն արտահայտվում է Կողմ հանդիսացող 

պետություններում նույնանման կամ անմիջականորեն մրցակցող ապրանքի արտադրության 

հետ կապված դրության ընդհանուր վատթարացմամբ։ 

«Հատուկ պաշտպանական միջոց»՝ Մաքսային միության միասնական մաքսային 

տարածք ապրանքի ներմուծման ավելացված ծավալը սահմանափակելու միջոց, որը 

կիրառվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ ներմուծման քվոտա կամ հատուկ 

տուրք՝ ներառյալ սկզբնական հատուկ տուրք սահմանելու միջոցով. 

«Հատուկ տուրք»՝ տուրք, որը կիրառվում է հատուկ պաշտպանական միջոց սահմանելու 

դեպքում եւ գանձվում է Կողմ հանդիսացող պետությունների մաքսային մարմինների կողմից՝ 

ներմուծման մաքսատուրքից անկախ։ 



«Լրավճարված ներմուծում»՝ ապրանքի ներմուծում Մաքսային միության միասնական 

մաքսային տարածք, որի արտադրության, արտահանման կամ փոխադրման համար 

օգտագործվել են արտահանող օտարերկրյա պետության հատուկ լրավճար. 

«Լրավճար տրամադրող մարմին»՝ արտահանող օտարերկրյա պետության պետական 

մարմին կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, ինչպես նաեւ անձ, որը գործում է 

համապատասխան պետական մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի 

հանձնարարությամբ, կամ որը լիազորված է համապատասխան պետական մարմնի կամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից՝ իրավական ակտի համաձայն կամ ելնելով 

փաստացի հանգամանքներից». 

«Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին նյութական վնաս 

հասցնելու վտանգ»՝ Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին նյութական 

վնաս հասցնելու՝ ապացույցներով հաստատված անխուսափելիությունը. 

«Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին լուրջ վնաս հասցնելու 

վտանգ»՝ Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին լուրջ վնաս հասցնելու՝ 

ապացույցներով հաստատված անխուսափելիությունը. 

«Արտահանման գին»՝ գին, որը վճարվել է կամ պետք է վճարվի օտարերկրյա 

արտադրողների կամ արտահանողների հետ կապ չունեցող անձինք հանդիսացող գնորդների 

կողմից՝ ապրանքը Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք ներմուծելու դեպքում։ 

 

Հոդված 3 

Ուսումնասիրություն 

 

1. Ապրանքի ներմուծման դեպքում հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման կամ 

փոխհատուցման միջոց սահմանելուն նախորդում է սույն Համաձայնագրի համաձայն 

անցկացվող ուսումնասիրությունը։ 

2. Սույն հոդվածի 1–ին կետում նշված ուսումնասիրությունն անցկացվում է հաստատելու 

համար՝ 



Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք ներմուծման ավելացված 

ծավալի եւ դրանով պայմանավորված Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության 

ճյուղին հասցված լուրջ վնասի կամ նման վնաս հասցնելու վտանգի առկայությունը. 

Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք գնագցող կամ լրավճարված 

ներմուծման եւ դրանով պայմանավորված Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության 

ճյուղին հասցված նյութական վնասի կամ նման վնաս հասցնելու վտանգի առկայություն կամ 

Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղի ստեղծման զգալի դանդաղում։ 

3. Հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման կամ փոխհատուցման միջոց սահմանելու 

եւ կիրառելու՝ ներառյալ ժամանակավոր հատուկ, ժամանակավոր հակագնագցման կամ 

ժամանակավոր փոխհատուցման տուրք սահմանելու եւ կիրառելու, հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման կամ փոխհատուցման միջոցը վերանայելու կամ չեղյալ հայտարարելու, 

ինչպես նաեւ սույն Համաձայնագրի 40–րդ հոդվածի դրույթների համաձայն միջոցը չկիրառելու 

մասին որոշումն ընդունվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից։ 

4. Ուսումնասիրության անցկացման համար պատասխանատու մարմինը (այսուհետ՝ 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմին) որոշվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի 

կողմից։ 

5. Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը գործում է սույն Համաձայնագրով եւ 

Մաքսային միության մարմինների այն որոշումներով իրեն վերապահված լիազորությունների 

սահմաններում, որոնք ընդունվում են սույն Համաձայնագրի եւ (կամ) Մաքսային միության 

ձեւավորման շրջանակներում Կողմերի կնքած միջազգային այլ պայմանագրերի համաձայն։ 

6. Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինն ուսումնասիրության արդյունքների հիման 

վրա Մաքսային միության հանձնաժողովին ներկայացնում է հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման կամ փոխհատուցման միջոց սահմանելու եւ կիրառելու կամ հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման կամ փոխհատուցման միջոցը վերանայելու կամ չեղյալ 

հայտարարելու նպատակահարմարության մասին առաջարկություններ պարունակող զեկույց՝ 

դրան կցելով Մաքսային միության համապատասխան որոշման նախագիծը։ 

7. Սույն Համաձայնագրի 6–րդ, 14–րդ եւ 24–րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքերում, 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը, նախքան ուսումնասիրության ավարտը 



Մաքսային միության հանձնաժողովին ներկայացնում է ժամանակավոր հատուկ, 

ժամանակավոր հակագնագցման կամ ժամանակավոր փոխհատուցման տուրք սահմանելու եւ 

կիրառելու նպատակահարմարության մասին առաջարկություններ պարունակող զեկույց։ 

8. Ուսումնասիրությանն առնչվող ապացույցները, տեղեկությունները եւ 

նամակագրությունը պետք է ներկայացվեն ուսումնասիրություն իրականացնող մարմին՝ 

ռուսերենով, իսկ օտար լեզվով կազմված փաստաթղթերի բնօրինակներին պետք է կցված լինի 

դրանց վավերացված ռուսերեն թարգմանությունը։»։ 

 

5.  4-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում՝ 

«իրավասու մարմնի կողմից անցկացված» բառերը հանել. 

«միասնական մաքսային տարածք» բառերին նախորդող «Կողմ հանդիսացող 

պետությունների» բառերը 

փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով 

բ) 2–րդ կետում՝ 

«Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» 

բառերով. 

«միասնական համակարգից օգտվող երկրից» բառերը փոխարինել «սակագնային 

արտոնությունների համակարգից օգտվող զարգացող երկրից» բառերով։ 

 

6.  5-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում՝ 

«միասնական մաքսային տարածք» բառերից առաջ «Կողմ հանդիսացող 

պետությունների» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով, «իրավասու մարմինն» 

բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինն» բառերով.  



բ) 1-ին ենթակետում «գերաճի» բառը փոխարինել «աճի» բառով, «Կողմ հանդիսացող 

պետությունների միասնական մաքսային տարածք» բառերը հանել. 

գ) [փոփոխությունը վերաբերում է միայն ռուսերենին]. 

դ) 3–րդ ենթակետում «Կողմ հանդիսացող պետություններում արտադրվող նույնանման 

կամ անմիջականորեն մրցակցող ապրանքի գնի հետ համեմատությամբ» բառերը փոխարինել 

Կողմ հանդիսացող պետություններում արտադրվող նույնանման կամ անմիջականորեն 

մրցակցող ապրանքի գների մակարդակի հետ համեմատությամբ» բառերով. 

ե) [փոփոխությունը վերաբերում է միայն ռուսերենին] 

զ) 2–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմնի» բառերով. 

է) 3–րդ կետում՝ 

«Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

«Համարվի» բառին նախորդող «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը հանել. 

«միասնական մաքսային տարածք» բառերին նախորդող «Կողմ հանդիսացող 

պետությունների» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով։ 

 

7.  6–րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«Հոդված 6 

Ժամանակավոր հատուկ տուրք սահմանելը  

 

1. Ծայրահեղ պայմաններում, երբ հատուկ պաշտպանական միջոցի կիրառումն ուշացնելն 

այնպիսի լուրջ վնաս կհասցներ Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին, 

որը հետագայում դժվար կլիներ վերացնել, Մաքսային միության հանձնաժողովը նախքան 



համապատասխան ուսումնասիրության ավարտը կարող է 200 օրը չգերազանցող ժամկետով 

ժամանակավոր հատուկ տուրք սահմանելու եւ կիրառելու մասին որոշում կայացնել՝ հիմք 

ընդունելով ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի նախնական եզրակացությունը, 

համաձայն որի առկա են ակնհայտ ապացույցներ, որ ուսումնասիրության առարկա 

հանդիսացող ապրանքի ներմուծման ավելացված ծավալը հասցրել կամ կարող է լուրջ վնաս 

հասցնել Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին։ Ուսումնասիրությունը 

պետք է շարունակվի ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի վերջնական եզրակացություն 

ստանալու համար։ 

2. Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը գրավոր տեղյակ է պահում արտահանող 

օտարերկրյա պետության լիազոր մարմնին, ինչպես նաեւ իրեն հայտնի այլ շահագրգիռ 

անձանց ժամանակավոր հատուկ միջոցի հնարավոր սահմանման մասին։ 

3. Արտահանող օտարերկրյա պետության լիազոր մարմնի կողմից՝ ժամանակավոր 

հատուկ տուրք սահմանելու առումով խորհրդակցություն անցկացնելու մասին հարցում 

ներկայացվելու դեպքում, նման խորհրդակցությունները պետք է սկսվեն Մաքսային միության 

հանձնաժողովի կողմից ժամանակավոր հատուկ տուրք սահմանելու մասին որոշումն 

ընդունելուց հետո։ 

4. Այն դեպքում, երբ ուսումնասիրության արդյունքներով հաստատվում է, որ հատուկ 

պաշտպանական միջոց սահմանելու համար հիմքերը բացակայում են, ժամանակավոր հատուկ 

տուրքի գումարները պետք է վերադարձվեն վճարողին սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 6–

րդ կետում սահմանված կարգով։ 

5. Այն դեպքում, երբ ուսումնասիրության արդյունքներով ընդունվել է հատուկ 

պաշտպանական միջոցի կիրառման մասին որոշում (այդ թվում՝ ներմուծման քվոտա 

սահմանելու միջոցով), ժամանակավոր հատուկ տուրքի գործողության ժամկետն ընդգրկվում է 

հատուկ պաշտպանական միջոցի գործողության ընդհանուր ժամկետի մեջ, իսկ 

ժամանակավոր հատուկ տուրքի գումարները, սկսած ուսումնասիրության արդյունքներով 

ընդունված հատուկ պաշտպանական միջոց կիրառելու մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից, հաշվեգրվում եւ բաշխվում են սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 5–րդ կետում 

սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածի 6–րդ եւ 7–րդ կետերի դրույթները։ 



6. Այն դեպքում, երբ ուսումնասիրության արդյունքներով նպատակահարմար է համարվել 

սահմանել հատուկ տուրքի՝ ժամանակավոր հատուկ տուրքի դրույքաչափից ավելի ցածր 

դրույքաչափ, ժամանակավոր հատուկ տուրքի գումարները, որոնք համապատասխանում են 

հատուկ տուրքի հաստատված դրույքաչափի համաձայն հաշվարկված հատուկ տուրքի 

գումարին, հաշվեգրվում եւ բաշխվում են սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 5–րդ կետում 

սահմանված կարգով։ 

Ժամանակավոր հատուկ տուրքի գումարները, որոնք գերազանցում են հատուկ տուրքի 

հաստատված դրույքաչափով հաշվարկված հատուկ տուրքի գումարը, պետք է վերադարձվեն 

վճարողին սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 6–րդ կետում սահմանված կարգով։ 

7. Այն դեպքում, երբ ուսումնասիրության արդյունքներով նպատակահարմար է համարվել 

սահմանել ժամանակավոր հատուկ տուրքի դրույքաչափը գերազանցող հատուկ տուրքի 

դրույքաչափ, հատուկ տուրքի եւ ժամանակավոր հատուկ տուրքի գումարների միջեւ 

տարբերությունը չի գանձվում։ 

 

8.   7-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովի» 

բառերով. 

բ) 2-րդ եւ 3–րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«2. Այն դեպքում, երբ հատուկ պաշտպանական միջոցը կիրառվում է ներմուծման 

քվոտա սահմանելու միջոցով, նման ներմուծման քվոտայի չափը չպետք է ավելի ցածր լինի 

ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի միջին տարեկան ներմուծման ծավալից 

(քանակային կամ արժեքային արտահայտությամբ) նախորդող ժամանակահատվածի 

կտրվածքով՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ավելի փոքր չափի ներմուծման քվոտայի 

սահմանումն անհրաժեշտ է Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին 

հասցված լուրջ վնասը կամ նման վնաս հասցնելու վտանգը վերացնելու համար։ 



3. Արտահանող օտարերկրյա պետությունների միջեւ ներմուծման քվոտան 

բաշխելիս, այն պետություններին, որոնք հետաքրքրված են իրականացնելու 

ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի մատակարարում Մաքսային միության 

միասնական մաքսային տարածք, հնարավորություն է տրվում անցկացնել խորհրդակցություն 

ներմուծման քվոտան իրենց միջեւ բաշխելու հարցի վերաբերյալ։ 

բ) 4–րդ կետում՝ 

«Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» 

բառերով. 

[փոփոխությունը վերաբերում է միայն ռուսերենին], 

ավելացնել նոր երկրորդ պարբերություն՝ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

Ընդ որում հաշվի է առնվում ցանկացած հատուկ գործոն, որը կարող էր կամ կարող է 

ազդել այդ ապրանքի առեւտրի ընթացքի վրա։». 

դ) 5–րդ կետում՝ 

[փոփոխությունը վերաբերում է միայն ռուսերենին], 

«իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովի» 

բառերով. 

«Կողմ հանդիսացող պետությունները» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության 

հանձնաժողովը» բառերով. 

ավելացնել երկրորդ պարբերություն՝ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

Սույն կետի դրույթները կիրառվում են բացառապես այն դեպքում, երբ 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը հաստատում է Կողմ հանդիսացող 

պետությունների տնտեսության ճյուղին հասցված լուրջ վնասի առկայությունը:». 

ե) 6–րդ կետում «Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության» բառերով. 

զ) 7–րդ, 8–րդ եւ 9–րդ կետերը հանել։ 



9.  8-րդ հոդվածում՝ 

ա) 2–րդ կետի առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության հանձնաժողովի» բառերով, «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը 

փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով. 

բ) 3–րդ կետում «Իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «Մաքսային 

միության հանձնաժողովի կողմից» բառերով. 

գ) 4–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմինն» բառերը փոխարինել «Մաքսային 

միության հանձնաժողովն» բառերով. 

երկրորդ պարբերությունում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով։ 

 

10.  9–րդ հոդվածի 1–ին կետում՝ 

«իրավասու մարմնի կողմից անցկացված» բառերը հանել. 

«միասնական մաքսային տարածք» բառերին նախորդող «Կողմ հանդիսացող 

պետությունների» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով։ 

 

11.  10-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում՝ 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով. 

2–րդ եւ 3–րդ ենթակետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«2) առանձին գործարքներով ապրանքի սովորական արժեքն առանձին 

գործարքներով ապրանքի արտահանման գների հետ. 



3) ապրանքի միջին կշռված սովորական արժեքն առանձին գործարքներով 

ապրանքի արտահանման գների հետ այն դեպքում, երբ ապրանքի գնի մեջ առկա են էական 

տարբերություններ՝ կախված գնորդներից, տարածաշրջաններից կամ ապրանքի 

մատակարարման տեւողությունից։». 

բ) 3–րդ կետում՝ 

ավելացնել նոր երրորդ պարբերություն՝ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը համոզվում է, որ վերոնշյալ 

գործոնների հիման վրա կատարվող ճշգրտումները չեն համընկնում մեկը մյուսի հետ՝ 

այդպիսով խեղաթյուրելով ապրանքի արտահանման գնի եւ սովորական արժեքի 

համադրման արդյունքը։», 

երրորդ պարբերությունը համարել չորրորդ պարբերություն. 

«Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

գ) 4–րդ կետում «երրորդ երկիր» բառերը փոխարինել «ուրիշ օտարերկրյա պետություն» 

բառերով. 

դ) 5–րդ կետում՝ 

«Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» 

բառերով. 

երկրորդ պարբերությունում «Մաքսային միության» բառերից հետո ավելացնել 

«միասնական» բառը. 

ե) 6–րդ կետի երրորդ պարբերությունում եւ 7–րդ կետի «Իրավասու մարմինը» բառերը 

փոխարինել «Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

զ) 8–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 



«իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմնի» բառերով. 

լրացնել երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ պարբերություններով հետեւյալ 

բովանդակությամբ՝ 

«Սույն կետի դրույթներով հաստատված շահագրգիռ անձանց ընտրությունը` 

առանձին գնագցման չափի սահմանումը սահմանափակելու նպատակով, իրականացվում է 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից` նախընտրելի է ուսումնասիրության 

առարկա հանդիսացող ապրանքի համապատասխան օտարերկրյա արտահանողների, 

արտադրողների եւ ներմուծողների հետ խորհրդակցության հիման վրա եւ նրանց 

համաձայնությամբ: 

Եթե ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը կիրառում է սահմանափակում 

սույն կետի դրույթների համաձայն, ապա այն նաեւ որոշում է գնագցման առանձին չափ 

յուրաքանչյուր այն օտարերկրյա արտահանողի կամ օտարերկրյա արտադրողի համար, որն ի 

սկզբանե չէր ընտրվել, սակայն ներկայացրել էր անհրաժեշտ տեղեկություններ դրանց 

քննության համար սահմանված ժամկետում` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օտարերկրյա 

արտահանողների եւ (կամ) օտարերկրյա արտադրողների թիվն այնքան մեծ է, որ առանձին 

քննության անցկացումը կարող է հանգեցնել ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի 

կողմից համապատասխան ուսումնասիրության իրականացման ժամկետի խախտման: 

Այդ օտարերկրյա արտահանողների եւ (կամ) օտարերկրյա արտադրողների կողմից 

կամավոր կերպով ներկայացված պատասխանները չպետք է մերժվեն ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի կողմից։»։ 

է) 9–րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«9. Եթե ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը սույն հոդվածի 8-րդ կետի 

համաձայն գնագցման առանձին չափ սահմանելու առումով կիրառում է սահմանափակում, 

ապա գնագցման չափը, որը հաշվարկվում է գնագցող ներմուծման առարկա հանդիսացող 

ապրանքի այն օտարերկրյա արտահանողների կամ օտարերկրյա արտադրողների համար, 

որոնք չեն ընտրվել գնագցման առանձին չափ սահմանելու համար, սակայն 

ուսումնասիրության ընթացքում ներկայացրել են անհրաժեշտ տեղեկություններ դրանց 



քննության համար նախատեսված ժամկետում, չպետք է գերազանցի գնագցման այն միջին 

կշռված չափը, որը սահմանվել է գնագցման առանձին չափ սահմանելու համար ընտրված 

գնագցող ներմուծման առարկա հանդիսացող ապրանքի օտարերկրյա արտահանողների կամ 

օտարերկրյա արտադրողների համար:»։ 

ը) 10–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

հանել «ցանկացած» բառը. 

թ) 11–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

 

12.  11-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով, «հետ կապ չունեցող» բառերից 

առաջ ավելացնել «այդ օտարերկրյա պետության ռեզիդենտ հանդիսացող արտադրողների կամ 

արտահանողների հետ» բառերը. 

երկրորդ պարբերությունում «հետ կապ ունեցող» բառերից առաջ ավելացնել «այդ 

օտարերկրյա պետության ռեզիդենտ հանդիսացող արտադրողների կամ արտահանողների 

հետ» բառերը. 

բ) 2–րդ կետում «Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության» բառերով. 

գ) 4–րդ կետում՝ 

«երրորդ երկիր» բառերը փոխարինել «ուրիշ օտարերկրյա պետություն» բառերով. 



«իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

դ) 8–րդ կետում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

ե) 9–րդ կետում ավելացնել նոր նախադասություն հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

Նման ճշգրտումները պետք է ցույց տան ծախքերն արտադրության կազմակերպման 

ժամկետի վերջում, իսկ այն դեպքում, երբ արտադրության կազմակերպման ժամկետը 

գերազանցում է ուսումնասիրության ժամկետը` արտադրության կազմակերպման ամենաուշ 

փուլում, որի ընթացքում իրականացվել է ուսումնասիրությունը:». 

զ) 11–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «համապատասխան երրորդ երկրում» բառերը 

փոխարինել «համապատասխան օտարերկրյա պետությունում» բառերով, «նման երրորդ 

երկրից այլ երկրներ» բառերը փոխարինել «նման օտարերկրյա պետությունից այլ օտարերկրյա 

պետություններ» բառերով։ 

 

13.  12–րդ հոդվածի 2–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմնի» բառերով. 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով. 

«Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» 

բառերով. 

 

14.  13-րդ հոդվածում՝ 

ա) 3–րդ կետի առաջին պարբերությունում «ուսումնասիրության ժամանակահատվածի 

համար» բառերից հետո ավելացնել «վերջինիս անցկացման ընթացքում» բառերը. 



բ) 4–րդ կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

գ) 5–րդ կետի առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

դ) 6–րդ կետի առաջին պարբերությունում «Կողմ հանդիսացող պետությունների» 

բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով, «իրավասու մարմինը» բառերը 

փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

ե) 8-րդ կետում «իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի» բառերով. 

զ) 9–րդ կետի առաջին պարբերությունում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

է) 11–րդ կետի առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

ը) 12–րդ կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

 

15.  14-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում՝ 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության 

հանձնաժողովի կողմից» բառերով. 

«նախնական եզրակացություն պարունակող զեկույցի» բառերից առաջ ավելացնել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի՝» բառերը. 

բ) 6–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով. 



«այն Կողմ հանդիսացող պետության օրենսդրությամբ՝ մաքսային վճարների 

վերադարձման համար սահմանված կարգով, որի մաքսային մարմինների կողմից 

իրականացվել է ժամանակավոր հակագնագցման տուրքի գանձումը» բառերը փոխարինել 

«սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 5–րդ կետում սահմանված կարգով՝» բառերով. 

գ) 7–րդ, 8-րդ եւ 9–րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«7. Այն դեպքում, երբ ուսումնասիրության արդյունքներով ընդունվել է 

հակագնագցման միջոցի կիրառման մասին որոշում, ժամանակավոր հակագնագցման տուրքի 

գումարները, սկսած ուսումնասիրության արդյունքներով ընդունված հակագնագցման միջոցի 

կիրառման մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, ենթակա են հաշվեգրման եւ բաշխման 

սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 5–րդ կետում սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով սույն 

հոդվածի 8–րդ եւ 9–րդ կետերի դրույթները։ 

8. Այն դեպքում, երբ ուսումնասիրության արդյունքներով նպատակահարմար է 

համարվել սահմանել հակագնագցման տուրքի՝ ժամանակավոր հակագնագցման տուրքի 

դրույքաչափից ավելի ցածր դրույքաչափ, ժամանակավոր գնագցման տուրքի գումարները, 

որոնք համապատասխանում են հակագնագցման տուրքի սահմանված դրույքաչափով 

հաշվարկված հակագնագցման տուրքի գումարին, ենթակա են հաշվեգրման եւ բաշխման սույն 

Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 5–րդ կետում սահմանված կարգով։ 

Ժամանակավոր գնագցման տուրքի գումարները, որոնք գերազանցում են 

հակագնագցման տուրքի սահմանված դրույքաչափով հաշվարկված հակագնագցման տուրքի 

գումարը, ենթակա են վերադարձման վճարողին՝ սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 6–րդ 

կետում սահմանված կարգով։ 

9. Այն դեպքում, երբ ուսումնասիրության արդյունքներով նպատակահարմար է 

համարվել սահմանել հակագնագցման տուրքի ավելի բարձր դրույքաչափ, քան 

ժամանակավոր հակագնագցման տուրքի դրույքաչափն է, հակագնագցման տուրքի եւ 

ժամանակավոր հակագնագցման տուրքի գումարների միջեւ տարբերությունը չի գանձվում։». 

դ) ավելացնել 10-րդ կետ՝ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«10. Ժամանակավոր հակագնագցման տուրքը կիրառվում է՝ ուսումնասիրությունը 

միաժամանակ շարունակվելու պայմանով։ 



16.  15-րդ հոդվածում՝ 

ա) վերնագրի մեջ «կամավոր» բառը փոխարինել «գնային» բառով. 

բ) 1-ին կետի առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը 

փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով, «առանց» բառից 

հետո ավելացնել «ժամանակավոր հակագնագցման տուրքի կամ» բառերը, «կամավոր» բառը 

փոխարինել «գնային» բառով, «Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության» բառերով, «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով, «գնագցող ներմուծման հետեւանքով 

հասցված վնասը, եւ» բառերից հետո ավելացնել «Մաքսային միության հանձնաժողովն» 

բառերը. 

գ) 2–րդ կետում՝ 

«կամավոր» բառը փոխարինել «գնային» բառով. 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության 

հանձնաժողովի կողմից» բառերով. 

«այն» բառը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

դ) 3–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «կամավոր» բառը փոխարինել «գնային» բառով, 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովի 

կողմից» բառերով, «այն» բառը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» 

բառերով. 

երկրորդ պարբերությունում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով, «կամավոր» բառը փոխարինել 

«գնային» բառով. 

ե) ավելացնել 3-1 կետ՝ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«3–1. Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը հարցում է ուղարկում գնային 

պարտավորություններ ստանձնած բոլոր արտահանողներին, նրանց կողմից՝ իրենց ոչ գաղտնի 



տարբերակը ներկայացնելու համար, որպեսզի համապատասխան հարցում ստանալու 

դեպքում հնարավորություն ունենա ներկայացնելու այն շահագրգիռ անձանց։». 

զ) 4–րդ կետում՝ 

«Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

«կամավոր» բառը փոխարինել «գնային» բառով. 

է) 5–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմնի կողմից գնային» բառերը 

փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից գնային» բառերով, «իրավասու 

մարմնի» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի» բառերով. 

երկրորդ պարբերությունում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով, «կամավոր» բառը փոխարինել 

«գնային» բառով, «կամավոր» բառը փոխարինել «գնային» բառով, «իրավասու մարմինը» 

բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովը» կողմից. 

ը) 6–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

«կամավոր» բառը փոխարինել «գնային» բառով. 

«դրանց պայմանների» բառերից հետո ավելացնել «եւ սույն Համաձայնագրի 

դրույթների համաձայն։». 

թ) 7–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմինը կարող է» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինն իրավունք ունի» բառերով, «կամավոր» բառը 

փոխարինել «գնային» բառով. 



երկրորդ պարբերությունում «Իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել 

«Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով, «կամավոր» բառը 

փոխարինել «գնային» բառով. 

ժ) 8–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «կամավոր» բառը փոխարինել «գնային» բառով, 

«իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովը» բառերով, 

«վերջնական» բառը հանել. 

երկրորդ պարբերության մեջ «կամավոր» բառը փոխարինել «գնային» բառով. 

ժա) ավելացնել 9-րդ կետ՝ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«9. Գնային պարտավորությունների հաստատման մասին Մաքսային միության 

հանձնաժողովի որոշման մեջ պետք է սահմանված լինի ժամանակավոր հակագնագցման 

տուրքի կամ հակագնագցման տուրքի դրույքաչափը, որը կարող է սահմանվել` սույն հոդվածի 

8-րդ կետի համաձայն:»։ 

 

17.  16-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–րդ կետում՝ 

«կամավոր» բառը փոխարինել «գնային» բառով. 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության 

հանձնաժողովի կողմից» բառերով. 

բ) 2–րդ կետի երկրորդ պարբերությունում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության հանձնաժողովը» բառերով. 

գ) 3-րդ եւ 4–րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«3. Մաքսային միության հանձնաժողովը սահմանում է հակագնագցման տուրքի 

առանձին դրույքաչափ այն ապրանքի համար, որը մատակարարվում է գնագցող ներմուծման 

առարկա հանդիսացող ապրանքի յուրաքանչյուր այն արտահանողի կամ արտադրողի կողմից, 

որի համար հաշվարկվել է գնագցման առանձին չափ: 



4. Սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված հակագնագցման տուրքի առանձին 

դրույքաչափ սահմանելուց բացի` Մաքսային միության հանձնաժողովը, ուսումնասիրության 

ընթացքում հաշվարկված ամենաբարձր գնագցման չափի հիման վրա, սահմանում է 

հակագնագցման տուրքի ընդհանուր դրույքաչափ այն ապրանքի համար, որը 

մատակարարվում է օտարերկրյա պետությունից մյուս բոլոր այն արտահանողների կամ 

արտադրողների կողմից, որոնց համար գնագցման չափ չի հաշվարկվել։»։ 

 

18.  17-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում՝ 

«իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովի» 

բառերով. 

բ) 3–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի» բառերով. 

հինգերորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ պարբերությունները շարադրել հետեւյալ 

խմբագրությամբ՝ 

«Նախքան սույն կետի դրույթների համաձայն անցկացվող կրկնակի 

ուսումնասիրության ավարտը, հակագնագցման միջոցի կիրառումը երկարաձգվում է 

Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ: Այն ժամկետի ընթացքում, որով 

երկարաձգվում է համապատասխան հակագնագցման միջոցի կիրառումը, ժամանակավոր 

հակագնագցման տուրքերի գանձման համար սահմանված կարգով վճարվում են 

հակագնագցման տուրքեր հակագնագցման տուրքերի այն դրույքաչափով, որը սահմանվել է 

հակագնագցման միջոցի կիրառման առնչությամբ, որի գործողության ժամկետը 

երկարաձգվում է կրկնակի ուսումնասիրության անցկացման հետեւանքով: 

Այն դեպքում, երբ հակագնագցման միջոցի գործողության ժամկետի սպառման 

հետեւանքով անցկացված կրկնակի ուսումնասիրության արդյունքներով ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը հաստատում է, որ հակագնագցման միջոցի կիրառման համար 



հիմքերը բացակայում են, հակագնագցման տուրքի գումարները, որոնք գանձվում են 

ժամանակավոր հակագնագցման տուրքի գանձման համար սահմանված կարգով այն 

ժամկետի ընթացքում, որով երկարաձգվել է հակագնագցման միջոցի կիրառումը, ենթակա են 

վերադարձման վճարողին սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 6–րդ կետում սահմանված 

կարգով։ 

Հակագնագցման միջոցի գործողությունը երկարաձգվում է Մաքսային միության 

հանձնաժողովի կողմից այն դեպքում, երբ հակագնագցման միջոցի գործողության ժամկետի 

սպառման հետեւանքով անցկացված կրկնակի ուսումնասիրության արդյունքներով 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը հաստատում է, որ առկա է գնագցող ներմուծման 

վերսկսման կամ շարունակման եւ Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին 

վնաս հասցնելու հավանականություն։ Հակագնագցման միջոցի երկարաձգման մասին 

Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հակագնագցման 

տուրքերի գումարները, որոնք գանձվում են ժամանակավոր հակագնագցման տուրքի 

գանձման համար սահմանված կարգով այն ժամկետի ընթացքում, որով երկարաձգվել է 

հակագնագցման միջոցի կիրառումը, ենթակա են հաշվեգրման եւ բաշխման՝ սույն 

Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 5–րդ կետում սահմանված կարգով։». 

գ) 4–րդ կետի առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի» բառերով, «առանձին փոխհատուցման տուրքի» 

բառերը փոխարինել «փոխհատուցման տուրքի առանձին դրույքաչափի» բառերով. 

դ) 5–րդ կետում՝ 

երկրորդ պարբերությունում «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով, «Կողմ հանդիսացող 

պետությունների» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով. 

երրորդ պարբերությունում «Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը 

փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով. 

ավելացնել պարբերություն հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 

«Համապատասխան կրկնակի ուսումնասիրությունն սկսելուց հետո Մաքսային 

միության հանձնաժողովը կարող է միջոցներ ձեռնարկել՝ ապահովելու համար տվյալ 



արտահանողի կամ արտադրողի կողմից իրականացվող՝ ուսումնասիրության առարկա 

հանդիսացող ապրանքի մատակարարումից գոյացող հակագնագցման տուրքը գանձելու 

հնարավորությունը, մասնավորապես, տվյալ տուրքերի վճարման հետ կապված 

պարտավորությունների ստանձնման տեսքով։»։ 

 

19. 18-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում «կամավոր» բառը փոխարինել «գնային» բառով. 

բ) 2-րդ կետում «իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի» բառերով. 

գ) 3–րդ կետի 3–րդ ենթակետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության հանձնաժողովը» բառերով. 

դ) 5–րդ, 6-րդ եւ 7–րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«5. Սույն հոդվածի համաձայն անցկացվող կրկնակի ուսումնասիրության 

ժամանակահատվածի համար, Մաքսային միության հանձնաժողովը կարող է ժամանակավոր 

հակագնագցման տուրքերի համար սահմանված կարգով գանձվող հակագնագցման տուրք 

սահմանել գնագցող ներմուծման առարկա հանդիսացող ապրանքի այն բաղկացուցիչ մասերի 

եւ (կամ) ածանցյալների համար, որոնք ներմուծվում են Մաքսային միության միասնական 

մաքսային տարածք արտահանող օտարերկրյա պետությունից, ինչպես նաեւ գնագցող 

ներմուծման առարկա հանդիսացող ապրանքի, եւ (կամ) դրա բաղկացուցիչ մասերի եւ (կամ) 

ածանցյալների համար, որոնք ներմուծվում են Մաքսային միության միասնական մաքսային 

տարածք այլ արտահանող օտարերկրյա պետությունից։ 

6. Այն դեպքում, երբ սույն հոդվածի համաձայն անցկացված կրկնակի 

ուսումնասիրության արդյունքներով ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը չի 

հաստատում հակագնագցման միջոցի շրջանցում, հակագնագցման տուրքի գումարները, որոնք 

վճարվել են սույն հոդվածի համաձայն եւ ժամանակավոր հակագնագցման տուրքերի գանձման 

համար սահմանված կարգով, ենթակա են վերադարձման վճարողին՝ սույն Համաձայնագրի 

28–1 հոդվածի 6–րդ կետում սահմանված կարգով։ 



7. Այն դեպքում, երբ սույն հոդվածի համաձայն անցկացված կրկնակի 

ուսումնասիրության արդյունքներով հաստատվել է սույն Համաձայնագրի համաձայն կիրառվող 

հակագնագցման միջոցի շրջանցում, ապա հակագնագցման միջոցը Մաքսային միության 

հանձնաժողովի կողմից կարող է տարածվել ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող 

ապրանքի բաղկացուցիչ մասերի եւ (կամ) ածանցյալների վրա, որոնք ներմուծվում են 

Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք արտահանող օտարերկրյա 

պետությունից, ինչպես նաեւ գնագցող ներմուծման առարկա հանդիսացող ապրանքի, եւ (կամ) 

դրա բաղկացուցիչ մասերի եւ (կամ) ածանցյալների վրա, որոնք ներմուծվում են Մաքսային 

միության միասնական մաքսային տարածք այլ արտահանող օտարերկրյա պետությունից։ Սույն 

կետում նշված հակագնագցման միջոց սահմանելու մասին Մաքսային միության 

հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, ժամանակավոր հակագնագցման 

տուրքերի գանձման համար սահմանված կարգով վճարված հակագնագցման տուրքերի 

գումարները ենթակա են հաշվեգրման եւ բաշխման՝ սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 5–րդ 

կետում սահմանված կարգով։»։ 

 

20. 19-րդ հոդվածում՝ 

«ներմուծված» բառը փոխարինել «ներմուծվող» բառով. 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով. 

«միասնական մաքսային տարածք» բառերին նախորդող «Կողմ հանդիսացող 

պետությունների» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով։ 

 

21. 23-րդ հոդվածում՝ 

ա) ավելացնել նոր 2-1 կետ հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 

«2–1. Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին հասցված վնասը 

որոշվում է ուսումնասիրության ժամանակահատվածի համար վերջինիս անցկացման 

ընթացքում։». 



բ) 3–րդ կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

գ) 4–րդ կետի առաջին պարբերությունում «Կողմ հանդիսացող պետությունների» 

բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով, «իրավասու մարմինը» բառերը 

փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

դ) 5–րդ կետի առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

ե) 8–րդ կետի առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

զ) 9–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը հանել. 

«տվյալ մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

է) 10-րդ կետում «իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի» բառերով. 

ը) 11–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

երկրորդ պարբերությունում «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով։ 

 

22. 24-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում՝ 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով. 



«իրավասու մարմինն» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովն» 

բառերով. 

«նախնական եզրակացություն պարունակող զեկույցի» բառերից առաջ ավելացնել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի՝» բառերը. 

բ) «այն Կողմ հանդիսացող պետության օրենսդրությամբ՝ մաքսային վճարների 

վերադարձման համար սահմանված կարգով, որի մաքսային մարմինների կողմից 

իրականացվել է ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքի գանձումը» բառերը փոխարինել 

«սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 6–րդ կետում սահմանված կարգով» բառերով. 

գ) 5–րդ, 6-րդ եւ 7–րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«5. Այն դեպքում, երբ ուսումնասիրության արդյունքներով ընդունվել է 

փոխհատուցման միջոցի կիրառման մասին որոշում, ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքի 

գումարները, սկսած ուսումնասիրության արդյունքներով ընդունված փոխհատուցման միջոցի 

կիրառման մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, ենթակա են հաշվեգրման եւ բաշխման 

սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 5–րդ կետում սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով սույն 

հոդվածի 6–րդ եւ 7–րդ կետերի դրույթները։ 

6. Այն դեպքում, երբ ուսումնասիրության արդյունքներով նպատակահարմար է 

համարվել սահմանել փոխհատուցման տուրքի՝ ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքի 

դրույքաչափից ավելի ցածր դրույքաչափ, ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքի 

գումարները, որոնք համապատասխանում են փոխհատուցման տուրքի սահմանված 

դրույքաչափով հաշվարկված փոխհատուցման տուրքի գումարին, ենթակա են հաշվեգրման եւ 

բաշխման սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 5–րդ կետում սահմանված կարգով։ 

Ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքի գումարները, որոնք գերազանցում են 

փոխհատուցման տուրքի սահմանված դրույքաչափով հաշվարկված փոխհատուցման տուրքի 

գումարը, ենթակա են վերադարձման վճարողին՝ սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 6–րդ 

կետում սահմանված կարգով։ 

7. Այն դեպքում, երբ ուսումնասիրության արդյունքներով նպատակահարմար է 

համարվել սահմանել փոխհատուցման տուրքի ավելի բարձր դրույքաչափ, քան ժամանակավոր 



փոխհատուցման տուրքի դրույքաչափն է, փոխհատուցման տուրքի եւ ժամանակավոր 

փոխհատուցման տուրքի գումարների միջեւ տարբերությունը չի գանձվում։»։ 

 

23. 25-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «կասեցվել կամ դադարեցվել» բառերից հետո 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը հանել, «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության հանձնաժողովը» բառերով, «դրա» բառը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի» բառերով. 

երկրորդ պարբերությունում «.» նշանը փոխարինել «կամ» բառով. 

երրորդ պարբերությունում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

բ) 2–րդ կետում՝ 

«Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովը» 

բառերով. 

«այն» բառը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

ավելացնել նոր երկրորդ պարբերություն՝ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

Մաքսային միության հանձնաժողովը չի ընդունում ուսումնասիրության առարկա 

հանդիսացող ապրանքի արտահանողի կամավոր պարտավորությունները հաստատելու մասին 

որոշում, քանի դեռ չի ստանում արտահանողների կողմից սույն հոդվածի 1–ին կետի 3–րդ 

պարբերությունում նշված պարտավորությունների ստանձնման համար արտահանող 

օտարերկրյա պետության լիազոր մարմնի համաձայնությունը։». 

գ) 3–րդ կետում՝ 

«Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովը» 

բառերով. 



«այն» բառը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

«Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

դ) 4–րդ եւ 5–րդ կետերում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով. 

ե) 6–րդ կետում՝ 

«Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովը» 

բառերով. 

«իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովի» 

բառերով. 

զ) 7–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

«իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովը» 

բառերով. 

է) 8–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

«դրանց պայմանների» բառերից հետո ավելացնել «եւ սույն Համաձայնագրի 

դրույթների համաձայն». 

ը) 9–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» բառերով, «իրավասու մարմնի կողմից» 

բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից» բառերով. 



երկրորդ պարբերությունում «չտրամադրելը» բառը փոխարինել «չներկայացնելը» 

բառով, «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմնի կողմից» բառերով.  

թ) 10–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Մաքսային 

միության հանձնաժողովը» բառերով. 

երկրորդ պարբերությունում «Արտահանող օտարերկրյա պետությունների կամ 

արտահանողների» բառերը փոխարինել «Արտահանող օտարերկրյա պետության կամ 

արտահանողի կողմից» բառերով. 

ժ) 11–րդ կետում՝ 

«իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովի» 

բառերով. 

«կամ վերջնական» բառերը փոխարինել «փոխհատուցման տուրքի կամ» բառերով։ 

 

24. 26-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «Մաքսային 

միության հանձնաժողովի կողմից» բառերով. 

բ) 3–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից» բառերով. 

երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

Մաքսային միության հանձնաժողովը կարող է սահմանել փոխհատուցման տուրքի 

առանձին դրույքաչափ` առանձին արտահանողների կողմից մատակարարվող ապրանքների 

նկատմամբ:». 

ա) 5–րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 



«5. Փոխհատուցման տուրքի դրույքաչափը որոշելիս հաշվի են առնվում Կողմ 

հանդիսացող պետությունների այն սպառողների` ուսումնասիրություն իրականացնող մարմին 

գրավոր ներկայացրած կարծիքները, որոնց տնտեսական շահերի վրա կարող է ազդել 

փոխհատուցման տուրքի սահմանումը։»։ 

 

25. 27-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում՝ 

«իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության հանձնաժողովի» 

բառերով. 

բ) 3–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը հանել, «իրավասու 

մարմնի» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի» բառերով. 

հինգերորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ պարբերությունները շարադրել հետեւյալ 

խմբագրությամբ՝ 

«Նախքան սույն կետի դրույթների համաձայն անցկացվող կրկնակի 

ուսումնասիրության ավարտը, փոխհատուցման միջոցի կիրառումը երկարաձգվում է 

Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ: Այն ժամանակահատվածի ընթացքում, որով 

երկարաձգվում է համապատասխան փոխհատուցման միջոցի կիրառումը, վճարվում են 

փոխհատուցման տուրքեր ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքերը գանձելու համար 

սահմանված կարգով փոխհատուցման տուրքերի այնպիսի դրույքաչափերով, որոնք 

սահմանվել են փոխհատուցման այն միջոցի կիրառման առումով, որի գործողության ժամկետը 

երկարաձգվում է կրկնակի ուսումնասիրության անցկացման կապակցությամբ։ 

Այն դեպքում, երբ փոխհատուցման միջոցի գործողության ժամկետի սպառման 

հետեւանքով անցկացված կրկնակի ուսումնասիրության արդյունքներով ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը հաստատում է, որ փոխհատուցման միջոցի կիրառման համար 

հիմքերը բացակայում են, փոխհատուցման տուրքի գումարները, որոնք գանձվում են 

ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքի գանձման համար սահմանված կարգով այն ժամկետի 



ընթացքում, որով երկարաձգվել է փոխհատուցման միջոցի կիրառումը, ենթակա են 

վերադարձման վճարողին սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 6–րդ կետում սահմանված 

կարգով։ 

Փոխհատուցման միջոցի գործողությունը երկարաձգվում է Մաքսային միության 

հանձնաժողովի կողմից այն դեպքում, երբ փոխհատուցման միջոցի գործողության ժամկետի 

սպառման հետեւանքով անցկացված կրկնակի ուսումնասիրության արդյունքներով 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը հաստատում է, որ առկա է լրավճարված 

ներմուծման վերսկսման կամ շարունակման եւ Կողմ հանդիսացող պետությունների 

տնտեսության ճյուղին վնաս հասցնելու հավանականություն։ Փոխհատուցման միջոցի 

երկարաձգման մասին Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից փոխհատուցման տուրքերի գումարները, որոնք գանձվում են ժամանակավոր 

փոխհատուցման տուրքի գանձման համար սահմանված կարգով այն ժամկետի ընթացքում, 

որով երկարաձգվել է փոխհատուցման միջոցի կիրառումը, ենթակա են հաշվեգրման եւ 

բաշխման՝ սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 5–րդ կետում սահմանված կարգով։». 

գ) 4–րդ կետի առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի» բառերով, «առանձին փոխհատուցման տուրքի 

չափի» բառերը փոխարինել «փոխհատուցման տուրքի առանձին դրույքաչափի» բառերով. 

դ) ավելացնել 7-րդ կետ հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 

«7. Կրկնակի ուսումնասիրությունը կարող է նաեւ անցկացվել այն արտահանողի 

համար փոխհատուցման տուրքի առանձին դրույքաչափ սահմանելու նպատակով, որի 

նկատմամբ կիրառվում է փոխհատուցման միջոցը, սակայն ուսումնասիրություն չի անցկացվել 

համագործակցությունից հրաժարվելուց տարբեր այլ պատճառներով։ Նման կրկնակի 

ուսումնասիրությունը կարող է սկսվել ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից՝ 

նշված արտահանողի դիմումի համաձայն։»։ 

 

26. 28-րդ հոդվածում՝ 

ա) 2-րդ կետում «իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի» բառերով. 



բ) 4–րդ, 5-րդ եւ 6–րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«4. Սույն հոդվածի համաձայն անցկացվող կրկնակի ուսումնասիրության 

ժամանակահատվածի համար, Մաքսային միության հանձնաժողովը կարող է ժամանակավոր 

փոխհատուցման տուրքերի համար սահմանված կարգով գանձվող փոխհատուցման տուրք 

սահմանել լրավճարված ներմուծման առարկա հանդիսացող ապրանքի այն բաղկացուցիչ 

մասերի եւ (կամ) ածանցյալների համար, որոնք ներմուծվում են Մաքսային միության 

միասնական մաքսային տարածք արտահանող օտարերկրյա պետությունից, ինչպես նաեւ 

լրավճարված ներմուծման առարկա հանդիսացող ապրանքի, եւ (կամ) դրա բաղկացուցիչ 

մասերի եւ (կամ) ածանցյալների համար, որոնք ներմուծվում են Մաքսային միության 

միասնական մաքսային տարածք այլ արտահանող օտարերկրյա պետությունից։ 

5. Այն դեպքում, երբ սույն հոդվածի համաձայն անցկացված կրկնակի 

ուսումնասիրության արդյունքներով ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը չի 

հաստատում փոխհատուցման միջոցի շրջանցում, ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքերի 

գանձման համար սահմանված կարգով վճարվող փոխհատուցման տուրքի գումարները, որոնք 

վճարվել են սույն հոդվածի համաձայն, ենթակա են վերադարձման վճարողին՝ սույն 

Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 6–րդ կետում սահմանված կարգով։ 

6. Այն դեպքում, երբ սույն հոդվածի համաձայն անցկացված կրկնակի 

ուսումնասիրության արդյունքներով հաստատվել է սույն Համաձայնագրի համաձայն կիրառվող 

փոխհատուցման միջոցի շրջանցում, ապա փոխհատուցման միջոցը Մաքսային միության 

հանձնաժողովի կողմից կարող է տարածվել լրավճարված ներմուծման առարկա հանդիսացող 

ապրանքի բաղկացուցիչ մասերի եւ (կամ) ածանցյալների վրա, որոնք ներմուծվում են 

Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք արտահանող օտարերկրյա 

պետությունից, ինչպես նաեւ լրավճարված ներմուծման առարկա հանդիսացող ապրանքի, եւ 

(կամ) դրա բաղկացուցիչ մասերի եւ (կամ) ածանցյալների վրա, որոնք ներմուծվում են 

Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք այլ արտահանող օտարերկրյա 

պետությունից։ Սույն կետում նշված հակագնագցման միջոց սահմանելու մասին Մաքսային 

միության հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից, ժամանակավոր փոխհատուցման 

տուրքերի գանձման համար սահմանված կարգով վճարված փոխհատուցման տուրքերի 



գումարները ենթակա են հաշվեգրման եւ բաշխման՝ սույն Համաձայնագրի 28–1 հոդվածի 5–րդ 

կետում սահմանված կարգով։»։ 

 

27. Ավելացնել 28-1 հոդված՝ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«Հոդված 28–1. 

Հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման տուրքերը վճարելը 

(գանձելը), հաշվեգրելը, բաշխելը եւ վերադարձնելը 

 

1. Սույն հոդվածում օգտագործվող եզրույթները կիրառվում են այն նշանակությամբ, որը 

սահմանված է Մաքսային միության օրենսգրքով եւ «Մաքսային միությունում ներմուծման 

մաքսատուրքերի (համարժեք գործող այլ տուրքերի, հարկերի եւ հավաքագրումների) 

հաշվեգրման եւ բաշխման կարգի սահմանման եւ կիրառման մասին» 2010 թվականի մայիսի 

20-ի համաձայնագրով: 

2. Եթե Մաքսային միության հանձնաժողովը որոշում է կայացնում կիրառել հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման, փոխհատուցման միջոց` սահմանելով հատուկ, 

հակագնագցման, փոխհատուցման տուրք այն ապրանքների համար, որոնց նկատմամբ 

սահմանվում են այնպիսի մաքսային ընթացակարգեր, որոնց պայմանների համաձայն, 

Մաքսային միության մաքսային օրենսդրությանը համապատասխան, հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցներ կիրառելու առումով 

նախատեսվում է սահմանափակումների պահպանում, ապա վճարվում են հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքեր ներմուծման մաքսատուրքերի 

համար նախատեսված կարգով` հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված 

առանձնահատկությունները: 

Հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկումը, տվյալ տուրքերը 

վճարելու պարտավորությունների առաջացումը եւ դադարեցումը, դրանց վճարման 

ժամկետների եւ կարգի որոշումն իրականացվում են Մաքսային միության մաքսային 

օրենսգրքով՝ ներմուծման մաքսատուրքերի համար նախատեսված կարգով` հաշվի առնելով 

սույն հոդվածով սահմանված առանձնահատկությունները: 



Հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ժամկետների 

փոփոխումը հետաձգման կամ մաս–մաս վճարման տեսքով չի իրականացվում: 

Սահմանված ժամկետում հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը 

չվճարելու կամ ոչ ամբողջությամբ վճարելու դեպքում դրանց գանձումն իրականացվում է Կողմ 

հանդիսացող այն պետության օրենսդրությամբ` ներմուծման մաքսատուրքերի համար 

սահմանված կարգով, որի մաքսային մարմինն իրականացնում է մաքսատուրքերի, հարկերի 

գանձում` տուժանքների ավելացմամբ: Ընդ որում, տուժանքների հաշվարկման, գանձման եւ 

վերադարձման կարգը համանման է այն կարգին, որը սահմանված է ներմուծման 

մաքսատուրքերը չվճարելու կամ ոչ ամբողջությամբ վճարելու հետ կապված վճարվող, 

գանձվող տուրքերի համար: 

Սույն կետի դրույթները տարածվում են ժամանակավոր հատուկ, ժամանակավոր 

հակագնագցման, ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկման, վճարման եւ 

գանձման վրա: 

3. Հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման, փոխհատուցման միջոց կիրառելու մասին 

Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած` հատուկ, 

հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գումարները (բացառությամբ նախնական 

հատուկ, հակագնագցման, նախնական փոխհատուցման տուրքերի), որոնց վճարման 

պարտավորությունը Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք ներս բերվող 

ապրանքների առումով ծագել է նշված միջոցի կիրառումն սկսելու օրվանից, ենթակա են 

հաշվեգրման եւ բաշխման Կողմ հանդիսացող պետությունների բյուջեներ «Մաքսային 

միությունում ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի եւ 

հավաքագրումների) հաշվեգրման եւ բաշխման կարգի սահմանման եւ կիրառման մասին» 

2010 թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրով սահմանված կարգով եւ նորմատիվներով: 

Հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը ենթակա են հաշվեգրման 

ազգային արժույթով Կողմ հանդիսացող այն պետության լիազոր մարմնի ընդհանուր հաշվին, 

որտեղ դրանք ենթակա են վճարման Մաքսային միության մաքսային օրենսդրության 

համաձայն` այդ թվում տվյալ տուրքերի գանձման դեպքում: 

Կողմ հանդիսացող պետությունների լիազոր մարմիններն առանձին–առանձին հաշվի են 

առնում` 



- հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի մուտքերի (վերադարձման) 

գումարները. 

- բաշխված հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գումարները, որոնք 

փոխանցվել են այլ Կողմ հանդիսացող պետությունների արտարժութային հաշիվներին. 

- Կողմ հանդիսացող պետության բյուջե հաշվեգրված մուտքերի գումարները, որոնք 

առաջացել են այդ Կողմ հանդիսացող պետության կողմից հատուկ, հակագնագցման, 

փոխհատուցման տուրքերը բաշխելու հետեւանքով: 

- այլ Կողմ հանդիսացող պետություններից Կողմ հանդիսացող պետության բյուջե 

մուտք եղած հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գումարները: 

Վերոնշյալ մուտքերն առանձին արտացոլվում են Կողմերից յուրաքանչյուրի բյուջեի 

կատարողականներում։ 

Կողմ հանդիսացող պետության լիազոր մարմնի ընդհանուր հաշվին Կողմ հանդիսացող 

պետության օրացուցային տարվա վերջին աշխատանքային օրը մուտք եղած հատուկ, 

հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գումարները, արտացոլվում են հաշվետու 

տարվա բյուջեի կատարողականում: 

Կողմ հանդիսացող պետության օրացուցային տարվա վերջին աշխատանքային օրվա 

ընթացքում բաշխված հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գումարները 

Կողմ հանդիսացող պետության ընթացիկ տարվա երկրորդ աշխատանքային օրվանից ոչ ուշ 

փոխանցվում են տվյալ Կողմ հանդիսացող պետության բյուջե եւ Կողմ հանդիսացող այլ 

պետությունների արտարժութային հաշիվներին, ինչպես նաեւ արտացոլվում են հաշվետու 

տարվա բյուջեի կատարողականում: 

Այլ Կողմ հանդիսացող պետությունների լիազոր մարմինների կողմից՝ Կողմ հանդիսացող 

պետության բյուջե այլ Կողմերի օրացուցային տարվա վերջին աշխատանքային օրը մուտք 

եղած հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի բաշխումից ստացված եկամուտն 

արտացոլվում է ընթացիկ տարվա բյուջեի կատարողականում։ 

Հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարվում են վճարողների կողմից 

Կողմ հանդիսացող այն պետության լիազոր մարմնի հաշվին, որում դրանք ենթակա են 



վճարման` Մաքսային միության մաքսային օրենսդրության, առանձին հաշվարկային 

(վճարման) փաստաթղթերի (հանձնարարականների) համաձայն: 

Հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը կարող են փոխանցվել հարկերի 

եւ հավաքագրումների, ինչպես նաեւ այլ վճարների համար նախատեսված հաշիվներին: 

Հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վճարման հաշվին կարող են 

փոխանցվել հարկերն ու հավաքագրումները, ինչպես նաեւ այլ վճարները (բացառությամբ 

ներմուծման մաքսատուրքերի, ինչպես նաեւ արտահանման մաքսատուրքերի, որոնք 

կիրառվում են այն հում նավթի եւ նավթից ստացված ապրանքների առանձին 

կատեգորիաների (նավթամթերքների) նկատմամբ, որոնք արտահանվում են Մաքսային 

միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս), որոնք մուտք են արվում Կողմ 

հանդիսացող պետության լիազոր մարմնի հաշվին` Մաքսային միության մաքսային 

օրենսդրության համաձայն: 

Լիազոր մարմնի միասնական հաշվի վրա գտնվող դրամական միջոցների նկատմամբ 

բռնագանձում չի կարող տարածվել ո՛չ դատական ակտերի կատարման կարգով եւ ո՛չ էլ որեւէ 

այլ եղանակով։ 

4. Ժամանակավոր հատուկ, ժամանակավոր հակագնագցման, ժամանակավոր 

փոխհատուցման տուրքերը վճարվում են (գանձվում) ազգային արժույթով Կողմ հանդիսացող 

այն պետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշվին, որի մաքսային մարմինները գանձում 

են ժամանակավոր հատուկ, ժամանակավոր հակագնագցման, ժամանակավոր 

փոխհատուցման տուրքերը: 

5. Սույն Համաձայնագրով սահմանված դեպքերում ժամանակավոր հատուկ, 

ժամանակավոր հակագնագցման, ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքերի վճարված 

(գանձված) գումարները, ինչպես նաեւ հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման այն 

տուրքերի գումարները, որոնք վճարվել են ժամանակավոր տուրքերի համապատասխան 

տեսակների գանձման համար սահմանված կարգով, դասվում են հատուկ, հակագնագցման, 

փոխհատուցման տուրքերին եւ հաշվեգրվում այն Կողմ հանդիսացող պետության լիազոր 

մարմնի հաշվին, որտեղ դրանք վճարվել են, ոչ ուշ, քան Մաքսային միության՝ հատուկ 

պաշտպանական, հակագնագցման, փոխհատուցման միջոց կիրառելու (երկարաձգման, 



բաղադրատարրերի եւ (կամ) ածանցյալների վրա տարածվելու) մասին համապատասխան 

որոշումն ուժի մեջ մտնելուց 30 աշխատանքային օր հետո։ 

6. Վճարողին ժամանակավոր հատուկ, ժամանակավոր հակագնագցման, 

ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքերը վերադարձնելն իրականացվում է սույն 

Համաձայնագրով սահմանված դեպքերում` Կողմ հանդիսացող այն պետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որտեղ վճարվել (գանձվել) է ժամանակավոր հատուկ, 

ժամանակավոր հակագնագցման, ժամանակավոր փոխհատուցման տուրքը: 

7. Ավել վճարված (գանձված) հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի 

գումարները վճարողին վերադարձվում են լիազոր մարմնի ընդհանուր հաշվից ընթացիկ օրը 

հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի այն գումարների սահմաններում, որոնք 

մուտք են գործել լիազոր մարմնի ընդհանուր հաշիվ եւ հաշվեգրվել հաշվետու օրվա 

ընթացքում` հաշվի առնելով հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի այն 

գումարները, որոնք ազգային (կենտրոնական) բանկի կողմից չեն ընդունվել կատարման 

հաշվետու օրը: 

Ղազախստանի Հանրապետության լիազոր մարմնի ընդհանուր հաշվից ավելորդ 

վճարված (գանձված) հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գումարները 

վճարողին վերադարձվում են հաշվետու օրվա ընթացքում հատուկ, հակագնագցման, 

փոխհատուցման տուրքերի այն գումարների սահմաններում, որոնք մուտք են գործել 

(հաշվեգրվել են) Ղազախստանի Հանրապետության լիազոր մարմնի ընդհանուր հաշվին 

գումարների վերադարձման օրը: 

Ընթացիկ օրվա ընթացքում վերադարձման ենթակա հատուկ, հակագնագցման, 

փոխհատուցման տուրքերի գումարները սահմանվում են նախքան հատուկ, հակագնագցման, 

փոխհատուցման տուրքերը Կողմ հանդիսացող պետությունների բյուջեների միջեւ բաշխելը: 

Եթե հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վերադարձնելու համար 

առկա չեն բավարար միջոցներ, սույն կետի առաջին եւ երկրորդ պարբերությունների 

համաձայն, դրանք վերադարձվում են Կողմ հանդիսացող պետության կողմից հաջորդող 

աշխատանքային օրերին: Հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերը վճարողին ոչ 

ժամանակին վերադարձնելու համար տուժանքները (տոկոսները) վճարվում են վճարողին Կողմ 



հանդիսացող տվյալ պետության բյուջեից եւ չեն ներառվում հատուկ, հակագնագցման, 

փոխհատուցման տուրքերի մեջ: 

8. Հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի` սույն հոդվածով 

սահմանված հաշվեգրման եւ Կողմ հանդիսացող պետությունների միջեւ բաշխման կարգը 

կիրառվում է նաեւ տուժանքների համար: 

9. Կողմ հանդիսացող պետությունների միջեւ հատուկ, հակագնագցման, 

փոխհատուցման տուրքերի գումարների բաշխումն իրականացվում է Կողմ հանդիսացող 

պետության լիազոր մարմնի կողմից Կողմ հանդիսացող պետության` այն հաշվետու օրվան 

հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի ընթացքում հատուկ, հակագնագցման, 

փոխհատուցման տուրքերը հաշվեգրվել են լիազոր մարմնի ընդհանուր հաշվին: 

Կողմ հանդիսացող պետությունների բյուջեներ բաշխման ենթակա հատուկ, 

գնագցման, փոխհատուցման տուրքերի ընդհանուր գումարը որոշվում է այն հատուկ, 

հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գումարից, որոնք մուտք են գործել (հաշվեգրվել 

են) հաշվետու օրվա ընթացքում, հանելով ընթացիկ օրվա ընթացքում վճարողին 

վերադարձման ենթակա հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գումարները՝ 

հաշվի առնելով հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի վերադարձման 

ենթակա գումարի փոխանցման մասին հաշվարկային (վճարման) այն փաստաթղթերը 

(հանձնարարականները), որոնք ազգային (կենտրոնական) բանկի կողմից չեն ընդունվել ի 

կատարման հաշվետու օրը։ 

10. Հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի գումարների 

փոխանցումը Կողմ հանդիսացող պետություններին իրականացվում է Կողմ հանդիսացող 

պետությունների լիազոր մարմինների կողմից մյուս Կողմ հանդիսացող պետությունների 

արտարժութային հաշիվներին՝ լիազոր մարմնի միասնական հաշվին դրանց հաշվեգրման 

օրվանից հետո Կողմ հանդիսացող պետության հաջորդ աշխատանքային օրը։ 

Կողմ հանդիսացող պետություններին հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման 

տուրքերի վերադարձման ենթակա գումարի փոխանցման մասին հաշվարկային (վճարման) 

փաստաթուղթը (հանձնարարականը) պետք է լիազոր մարմնի կողմից ուղարկվի ազգային 

(կենտրոնական) բանկ Կողմ հանդիսացող մյուս պետությունների արտարժույթով հաշիվներին 

հետագա փոխանցում կատարելու համար` Կողմ հանդիսացող պետությունում այն 



աշխատանքային օրվա մինչեւ ժամը 14-ը, որը հաջորդում է հատուկ, հակագնագցման, 

փոխհատուցման տուրքերի գումարները Կողմ հանդիսացող պետության լիազոր մարմնի 

ընդհանուր հաշվին հաշվեգրելու օրվան: Փոխանցում կատարելու համար նախատեսված 

նշված հաշվարկային (վճարման) փաստաթղթում (հանձնարարականում) նշվում է այն 

ամսաթիվը, որին իրականացվում է հատուկ, հակագնագցման, փոխհատուցման տուրքերի 

բաշխումը, ինչպես նաեւ Կողմ հանդիսացող պետությունների բյուջեների միջեւ բաշխման 

ենթակա գումարը` ազգային արժույթով: 

11. Կողմ հանդիսացող պետությունների լիազոր մարմինների միջեւ սույն 

Համաձայնագիրը կատարելու համար անհրաժեշտ տեղեկությունների փոխանակումն 

իրականացվում է` Մաքսային միության հանձնաժողովի` տեղեկությունների փոխանակման 

կարգը, ձեւը եւ ժամկետները սահմանող որոշման համաձայն:»։ 

 

28. 29-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում՝ 

«իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով. 

«սեփական նախաձեռնությամբ» բառերից առաջ «իրավասու մարմնի» բառերը 

հանել. 

բ) 2–րդ կետում՝ 

2–րդ ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«2) արտադրողների միության կողմից, որի մասնակիցների թվին են պատկանում 

նույնանման կամ անմիջականորեն մրցակցող ապրանքի (հատուկ պաշտպանական միջոց 

կիրառելու մասին դիմումի ներկայացման դեպքում) կամ Կողմ հանդիսացող պետություններում 

նույնանման ապրանքի (հակագնագցման կամ փոխհատուցման միջոց կիրառելու մասին 

դիմումի ներկայացման դեպքում) արտադրության ընդհանուր ծավալի զգալի մասի` առնվազն 

25 տոկոսի արտադրողները, կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի կողմից». 

ավելացնել պարբերություն հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 



«Նման արտադրողների եւ միությունների լիազորված ներկայացուցիչները պետք է 

ունենան պատշաճ կերպով ձեւակերպված` փաստաթղթերով հաստատված լիազորություններ, 

որոնց բնօրինակները դիմումի հետ ներկայացվում են ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմին:». 

գ) 3–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «դիմումին» բառից առաջ «նման» բառը հանել.  

1–ին ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«1) Կողմ հանդիսացող պետություններում նույնանման կամ անմիջականորեն 

մրցակցող ապրանքի այն արտադրողների` դիմումին միանալու մասին փաստաթղթերը, որոնք 

դիմումատուի հետ արտադրում են Կողմ հանդիսացող պետություններում նույնանման կամ 

անմիջականորեն մրցակցող ապրանքի արտադրության ընդհանուր ծավալի զգալի մասը` 

առնվազն 25 տոկոսը (հատուկ պաշտպանական միջոց կիրառելու մասին դիմումի 

ներկայացման դեպքում).». 

դ) 4–րդ կետում՝ 

2–րդ ենթակետում «Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության» բառերով, «Եվրասիական տնտեսական համայնքի արտաքին 

տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի» բառերը փոխարինել «Մաքսային 

միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային 

անվանացանկի» բառերով. 

5–րդ եւ 6–րդ ենթակետերում «Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը 

փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով, «դիմումի ներկայացման ամսաթվին անմիջապես 

նախորդող 3 տարվա համար» բառերը փոխարինել «նախորդող ժամանակահատվածի համար, 

ինչպես նաեւ հաջորդող այն ժամանակահատվածի համար, որի համար դիմումի ներկայացման 

օրվա դրությամբ առկա են վիճակագրական ներկայացուցչական տվյալներ». 

ե) 5–րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«5. Սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված տեղեկությունների հետ մեկտեղ, ելնելով 

դիմումի մեջ առաջարկվող միջոցից, դիմումատուն նշում է` 



1) ներմուծման ավելացված ծավալի առկայության ապացույցները, ներմուծման 

ավելացված ծավալի հետեւանքով Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին 

հասցված լուրջ վնասի կամ նման վնաս հասցնելու վտանգի առկայության ապացույցները, 

հատուկ պաշտպանական միջոց սահմանելու մասին առաջարկությունը` նշելով տվյալ միջոցի 

չափը եւ տեւողությունը, եւ դիմումատուի կողմից առաջարկվող հատուկ պաշտպանական 

միջոցի գործողության ընթացքում Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղի` 

օտարերկրյա մրցակցության պայմաններում աշխատանքին ադապտացվելու համար 

նախատեսված միջոցառումների նախագիծը. 

2) ապրանքի արտահանման գնի եւ սովորական արժեքի մասին տեղեկությունները, 

գնագցող ներմուծման հետեւանքով Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին 

հասցված նյութական վնասի կամ նման վնաս հասցնելու վտանգի առկայության, կամ դրա 

ստեղծման գործընթացի էական դանդաղեցման մասին ապացույցները, ինչպես նաեւ 

հակագնագցման միջոց սահմանելու մասին առաջարկը` նշելով դրա չափը եւ գործողության 

ժամկետը (հակագնագցման միջոցի կիրառման մասին դիմումի մեջ). 

3) արտահանող օտարերկրյա պետության հատուկ լրավճարի առկայության եւ 

բնույթի, եւ հնարավորության դեպքում նաեւ դրա չափի մասին տեղեկությունները, 

լրավճարված ներմուծման հետեւանքով Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության 

ճյուղին հասցված նյութական վնասի կամ նման վնաս հասցնելու վտանգի առկայության, կամ 

այդ ճյուղի ստեղծման գործընթացի էական դանդաղեցման մասին ապացույցները, ինչպես 

նաեւ փոխհատուցման միջոց սահմանելու մասին առաջարկը` նշելով դրա չափը եւ 

գործողության ժամկետը (հակագնագցման միջոցի կիրառման մասին դիմումի մեջ): 

Գնագցող ներմուծման կամ լրավճարված ներմուծման հետեւանքով Կողմ 

հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին հասցված լուրջ վնասի կամ նման վնաս 

հասցնելու վտանգի առկայության ապացույցները (հատուկ պաշտպանական միջոցի 

կիրառմանը նախորդող ուսումնասիրության անցկացման մասին դիմում ներկայացնելու 

դեպքում) եւ Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին հասցված նյութական 

վնասի կամ նման վնաս հասցնելու վտանգի առկայության կամ Կողմ հանդիսացող 

պետությունների տնտեսության ճյուղի ստեղծման գործընթացի էական դանդաղեցման մասին 

ապացույցները (հակագնագցման միջոցի կամ փոխհատուցման միջոցի կիրառման մասին 



դիմումի մեջ) պետք է հիմնվեն օբյեկտիվ այն գործոնների վրա, որոնք բնութագրում են Կողմ 

հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղի տնտեսական վիճակը եւ պետք է 

արտահայտվեն քանակային կամ արժեքային ցուցանիշներով (այդ թվում՝ ապրանքի 

արտադրության ծավալը եւ դրա իրացման ծավալը, Կողմ հանդիսացող պետությունների 

շուկայում ապրանքի մասնաբաժինը, ապրանքի արտադրության ինքնարժեքը, ապրանքի 

գինը, արտադրական կարողությունների շահագործման չափը, աշխատանքի 

արտադրողականությունը, շահույթի չափը, արտադրության եկամտաբերության, ապրանքի 

իրացման ծավալը, Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղ ներդրումների 

ծավալը)։». 

զ) 6-րդ կետում «իրավասու մարմնում» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնում» բառերով. 

է) 8–րդ կետում «տրամադրել» բառը փոխարինել «ներկայացրել» բառով. 

ը) 9–րդ կետում «իրավասու մարմին ռուսերենով» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմին՝ սույն համաձայնագրի 3–րդ հոդվածի 8–րդ կետի 

դրույթների համաձայն» բառերով. 

թ) 11–րդ կետում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

ժ) 12–րդ կետում՝ 

«Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

«իրավասու մարմնին» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմնին» բառերով։ 

 

29. 30-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 



բ) 2–րդ կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

գ) 3–րդ կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

դ) ավելացնել նոր 3-1 կետ՝ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«3–1. Մաքսային միության հանձնաժողովի պաշտոնական կայքէջում 

ուսումնասիրությունն սկսելու մասին ծանուցման հրապարակման ամսաթիվ է համարվում 

ուսումնասիրությունն սկսելու ամսաթիվը։». 

ե) 4–րդ կետում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

զ) ավելացնել նոր 4-1 կետ հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 

«4–1. Հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման կամ փոխհատուցման միջոցի 

կիրառմանը նախորդող ուսումնասիրության ժամանակահատվածը սահմանվում է 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից։». 

է) 5–րդ կետում՝ 

առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«Շահագրգիռ անձինք իրավունք ունեն գրավոր եւ սույն Համաձայնագրով 

նախատեսված ժամկետում հայտարարեն ուսումնասիրությանը մասնակցելու իրենց 

մտադրության մասին:». 

«իրավասու մարմին» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմին» բառերով. 

ը) 7-րդ եւ 8–րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«7. Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը կարող է ուսումնասիրության 

նպատակով շահագրգիռ անձից պահանջել հավելյալ տեղեկություններ: 



Հայցը համարվում է շահագրգիռ անձի կողմից ստացված շահագրգիռ անձի լիազոր 

ներկայացուցչին այն փոխանցելու պահից, կամ հայցը փոստային կապի միջոցով ուղարկելու 

օրվանից 7 օրացուցային օր հետո: 

Շահագրգիռ անձի պատասխանը պետք է ներկայացվի ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմին ոչ ուշ, քան հայցը ստանալու օրվանից 30 օր հետո: Նշված ժամկետը 

լրանալուն պես շահագրգիռ անձի կողմից ներկայացված տեղեկությունները կարող են հաշվի 

չառնվել ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից: 

Շահագրգիռ անձի հիմնավորված եւ գրավոր ներկայացված խնդրանքով 

պատասխանի տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի կողմից: 

8. Այն դեպքում, երբ շահագրգիռ անձը մերժում է ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնին անհրաժեշտ տեղեկությունները տրամադրումը, չի ներկայացնում այդ 

տեղեկությունները սահմանված ժամկետում կամ ներկայացնում է ոչ հավաստի 

տեղեկություններ, այդպիսով զգալիորեն բարդացնելով ուսումնասիրության իրականացումը, 

նման շահագրգիռ մարմինը համարվում է չհամագործակցող եւ նախնական կամ վերջնական 

եզրակացությունները կարող են կայացվել ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից` 

վերջինիս ունեցած տեղեկությունների հիման վրա: 

Հայցվող տեղեկություններն էլեկտրոնային եղանակով կամ ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի հայցում որոշված ձեւաչափով չտրամադրելը չպետք է 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից համարվի որպես համագործակցելուց 

հրաժարվել` պայմանով, որ համապատասխան շահագրգիռ անձը կարող է ապացուցել, որ 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի հայցում սահմանված` տեղեկությունների 

ներկայացման չափորոշիչների ամբողջական կատարումն անհնար է կամ կապված է զգալի 

չափով նյութական ծախքերի հետ: 

Եթե ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը հաշվի չի առնում շահագրգիռ 

անձի կողմից ներկայացված տեղեկությունները սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված 

պատճառներից տարբեր այլ պատճառներով, ապա տվյալ անձը պետք է տեղեկացվի նման 

որոշում կայացնելու պատճառների եւ հիմքերի մասին եւ նրան պետք է հնարավորություն տրվի 



այդ կապակցությամբ անել մեկնաբանություններ ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի 

կողմից որոշված ժամկետում: 

Եթե ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի նախնական կամ վերջնական 

եզրակացության պատրաստման` ներառյալ ապրանքի սովորական արժեքի որոշման 

ընթացքում (հակագնագցման ուսումնասիրության անցկացման ընթացքում) կիրառվել են սույն 

կետի առաջին պարբերության դրույթները եւ օգտագործվել են տեղեկություններ` ներառյալ 

դիմումատուի կողմից տրամադրված տեղեկությունները, ապա նման եզրակացությունների 

պատրաստման ընթացքում օգտագործված տեղեկությունները պետք է ստուգվեն` կիրառելով 

երրորդ աղբյուրներից կամ շահագրգիռ անձանց կողմից ստացվող մատչելի տեղեկությունները` 

պայմանով, որ նման ստուգման անցկացումը չի բարդացնի ուսումնասիրության ընթացքը եւ չի 

հանգեցնի դրա անցկացման համար նախատեսված ժամկետների խախտման:». 

թ) 9–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «Իրավասու մարմինն» բառերը փոխարինել 

«Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինն» բառերով. 

երկրորդ եւ երրորդ պարբերություններում «Իրավասու մարմինը» բառերը 

փոխարինել «Ուսումնասիրության ընթացքում ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը» 

բառերով. 

ժ) 10–րդ կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով, 11–րդ կետում «իրավասու մարմինն» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինն» բառերով եւ 12–րդ կետում «իրավասու մարմին» 

բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմին» բառերով. 

ժա) 13–րդ կետի 1–ին եւ 2–րդ ենթակետերում «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը 

փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով. 

ժբ) ավելացնել 15–րդ եւ 16–րդ կետեր հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 

«15. Ուսումնասիրությունն ավարտելու ամսաթիվ է համարվում սույն Համաձայնագրի 

3–րդ հոդվածի 6–րդ կետում նշված Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից 

ուսումնասիրության արդյունքների մասին զեկույցի եւ Մաքսային միության հանձնաժողովի 

որոշման նախագծի քննարկման ամսաթիվը։ 



Եթե ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման կամ փոխհատուցման միջոցը կիրառելու, վերանայելու կամ չեղյալ 

հայտարարելու համար հիմքերի բացակայության մասին վերջնական որոշում է կայացրել, 

ապա ուսումնասիրությունն ավարտելու ամսաթիվ է ճանաչվում ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի կողմից համապատասխան ծանուցման հրապարակման ամսաթիվը։ 

Ժամանակավոր հատուկ տուրք, ժամանակավոր հակագնագցման տուրք կամ 

ժամանակավոր փոխհատուցման տուրք սահմանվելու դեպքում, ուսումնասիրությունը պետք է 

ավարտվի նախքան համապատասխան ժամանակավոր տուրքի գործողության ժամկետի 

լրանալը։ 

16. Եթե ուսումնասիրություն սկսելու օրվան անմիջապես նախորդող երկու տարվա 

ընթացքում սույն Համաձայնագրի 29–րդ հոդվածի 1–ին կետում նշված դիմումին կողմ հանդես 

եկած մեկ արտադրողին (հաշվի առնելով վերջինիս՝ 2010 թվականի դեկտեմբերի 9–ի 

«Մրցակցության միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին» համաձայնագրի իմաստով 

անձանց խմբին միանալը) հասնում է Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում 

նույնանման կամ անմիջականորեն մրցակցող ապրանքի (հատուկ պաշտպանական միջոցի 

կիրառմանը նախորդող ուսումնասիրության անցկացման դեպքում) կամ նույնանման 

ապրանքի (հակագնագցման կամ փոխհատուցման միջոցի կիրառմանը նախորդող 

ուսումնասիրության անցկացման դեպքում) արտադրության այնպիսի մասնաբաժին, որի 

դեպքում, Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատվող՝ մրցակցության 

դրության գնահատման մեթոդաբանության համաձայն, տվյալ արտադրողի դիրքը (հաշվի 

առնելով վերջինիս՝ անձանց խմբին միանալը) մաքսային միության համապատասխան 

ապրանքային շուկայում կարող է ճանաչվել գերիշխող, ապա Միասնական տնտեսական 

տարածքում մրցակցության միասնական կանոնները պահպանելու նկատմամբ 

վերահսկողության ոլորտում լիազորված մարմինն ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի 

պահանջով անցկացնում է հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման կամ փոխհատուցման 

միջոցի՝ Մաքսային միության համապատասխան ապրանքային շուկայում մրցակցության վրա 

ազդեցության հետեւանքների գնահատում։»։ 

 

30. 31-րդ հոդվածում՝ 



ա) 1–ին կետում՝ 

«իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

ավելացնել պարբերություն հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 

«Ընդ որում նվազագույն թույլատրելի գնագցման չափ ասելով ենթադրվում է 

գնագցման այն չափը, որը չի գերազանցում 2 տոկոսը։». 

բ) 2–րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«2. Որոշակի արտահանող օտարերկրյա պետությունից գնագցող ներմուծման 

ծավալն աննշան է, եթե այն կազմում է Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք 

ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի ներմուծման ընդհանուր ծավալի 3 

տոկոսը՝ պայմանով, որ արտահանող օտարերկրյա պետություններին, որոնցից յուրաքանչյուրի 

առանձին մասնաբաժինը Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք 

ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի ներմուծման ընդհանուր ծավալի մեջ 3 

տոկոսից պակաս է, միասին վերցված հասնում է Մաքսային միության միասնական մաքսային 

տարածք ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի ներմուծման ընդհանուր 

ծավալի ոչ ավելի, քան 7 տոկոսը։». 

գ) 3–րդ կետում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով։ 

 

31. 32-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

բ) 2–րդ կետում «Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության» բառերով. 

գ) 3–րդ կետում՝ 



«Կողմ հանդիսացող պետությունների արտոնությունների միասնական 

համակարգից» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության սակագնային արտոնությունների 

համակարգից» բառերով». 

«իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը» բառերով. 

«տվյալ երկրից» բառերը փոխարինել «տվյալ օտարերկրյա պետությունից» բառերով. 

«միասնական մաքսային տարածք» բառերին նախորդող «Կողմ հանդիսացող 

պետությունների» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով. 

դ) 4–րդ կետում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով։ 

 

32. 33-րդ հոդվածում՝ 

ա) 2–րդ կետի 4–րդ ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«4) Մաքսային միության անդամ պետություններում նույնանման ապրանքի 

առանձին արտադրողները եւ ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի 

օտարերկրյա արտադրողները, արտահանողները կամ ներմուծողներն ուղղակի կամ ոչ 

ուղղակի կերպով վերահսկում են երրորդ անձին՝ պայմանով, որ ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը հիմքեր ունի ենթադրելու, որ տվյալ կապով է պայմանավորված տվյալ 

արտադրողների՝ առնչություն չունեցող անձանցից տարբերվող վարքագիծը։». 

բ) 4–րդ կետում՝ 

«միասնական մաքսային տարածք» բառերին նախորդող «Կողմ հանդիսացող 

պետությունների» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության» բառերով։ 

երկրորդ պարբերությունում «իրավասու մարմինն» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինն» բառերով, «կամավոր» բառը փոխարինել 

«համապատասխան» բառով, «Կողմ հանդիսացող պետությունների» բառերը փոխարինել 

«Մաքսային միության» բառերով։ 



33. 34-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

բ) 2–րդ կետում «Իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

գ) 3–րդ կետի առաջին պարբերությունում «Իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել 

«Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի» բառերով. 

դ) 4–րդ կետում «իրավասու մարմին» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմին» բառերով։ 

 

34. 35-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

բ) 2–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմին» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմին» բառերով. 

երկրորդ պարբերությունում «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով. 

գ) 3–րդ կետի երկրորդ պարբերությունում «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը 

փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից» բառերով, «իրավասու 

մարմին» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն իրականացնող մարմին» բառերով. 

դ) 4–րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«4. Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը համոզվում է ուսումնասիրության 

ընթացքում շահագրգիռ անձանց կողմից ներկայացված տեղեկությունների ճշգրտության եւ 

հավաստիության մեջ: 



Ուսումնասիրության ընթացքում ներկայացված տեղեկությունները ստուգելու կամ 

անցկացվող ուսումնասիրության հետ կապված հավելյալ տեղեկություններ ստանալու 

նպատակով, ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինն անհրաժեշտության դեպքում կարող 

է անցկացնել ստուգում. 

օտարերկրյա պետության տարածքում` պայմանով, որ այն ստանում է 

ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի համապատասխան օտարերկրյա 

արտահանողների եւ (կամ) արտադրողների համաձայնությունը եւ նախատեսվող 

ուսումնասիրության մասին նախապես պաշտոնապես ծանուցված օտարերկրյա պետության 

կողմից առարկությունները բացակայում են, 

Կողմ հանդիսացող պետության տարածքում` պայմանով, որ այն ստանում է 

ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի համապատասխան արտահանողների եւ 

(կամ) նույնանման կամ անմիջականորեն մրցակցող ապրանքի արտադրողների 

համաձայնությունը եւ նախատեսվող ստուգման մասին նախապես պաշտոնապես ծանուցված 

Կողմի լիազոր մարմնի կողմից առարկությունները բացակայում են: 

Ստուգումն անցկացվում է ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից սույն 

հոդվածի 1-ին կետի դրույթների համաձայն ուղարկված հարցերի ցանկերի պատասխանները 

ստանալուց հետո` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օտարերկրյա արտադրողը կամ 

արտահանողը կամավոր կերպով համաձայնում է անցկացնել ստուգում նախքան նշված 

պատասխանները ստանալը եւ համապատասխան օտարերկրյա պետության կողմից 

առարկությունները բացակայում են: 

Ուսումնասիրության համապատասխան մասնակիցների համաձայնությունը 

ստանալուց հետո եւ նախքան ստուգումն սկսելը նրանց է ուղարկվում այն փաստաթղթերի եւ 

նյութերի ցանկը, որոնք պետք է ներկայացվեն ստուգում անցկացնելու համար նշանակված 

աշխատակիցներին: Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը ծանուցում է օտարերկրյա 

պետությանն օտարերկրյա այն արտահանողների կամ արտադրողների հասցեները եւ 

անվանումները, որոնց նախատեսվում է ստուգել, ինչպես նաեւ նման ստուգումներն 

անցկացնելու ամսաթվերը: 



Ստուգման ընթացքում կարող են պահանջվել նաեւ այլ փաստաթղթեր եւ նյութեր, 

որոնք անհրաժեշտ են հարցարանի պատասխաններում ներկայացված տեղեկության 

հավաստիությունը հաստատելու համար: 

Եթե ստուգման անցկացման ընթացքում ուսումնասիրություն իրականացնող 

մարմինը մտադրվում է նման ստուգման նպատակով ներգրավել տվյալ մարմնի 

աշխատակիցներ չհանդիսացող փորձագետների, ապա ուսումնասիրության այն 

մասնակիցները, որոնց նկատմամբ նախատեսվում է իրականացնել ստուգման 

աշխատանքները, պետք է նախապես ծանուցվեն ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի 

նման որոշման մասին: Նման փորձագետների մասնակցությունը ստուգմանը թույլատրվում է 

միայն այն դեպքում, երբ նրանց կողմից` ստուգման հետ կապված ստացված 

տեղեկությունների գաղտնիությունը պահպանելու պայմանը խախտելու համար առկա է 

սանկցիաների կիրառման հնարավորություն:». 

ե) 5–րդ կետում «Իրավասու մարմինն» բառերը փոխարինել «Ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինն» բառերով. 

զ) ավելացնել 6-րդ կետ հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 

«6. Կողմ հանդիսացող պետությունների պետական իշխանության (կառավարման) 

մարմինները պարտավոր են համապատասխան հայցերի դեպքում ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմին ներկայացնել ուսումնասիրության իրականացման համար անհրաժեշտ 

սույն Համաձայնագրով նախատեսված տեղեկությունները: 

Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմին ուսումնասիրության իրականացման 

համար անհրաժեշտ բանկային, հարկային, տնտեսական կամ այլ օրենքով պահպանվող 

գաղտնիք` բացառությամբ պետական գաղտնիք (պետական գաղտնիքներ) հանդիսացող 

տեղեկություններ կամ ծառայողական օգտագործման համար տեղեկություններ 

ներկայացնելիս, ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինն ապահովում է նման 

տեղեկությունների օգտագործման անհրաժեշտ գաղտնիության մակարդակը եւ դրա 

պահպանման անվտանգությունը: 



Ստացված տեղեկությունները հաշվի են առնվում ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի կողմից ուսումնասիրության իրականացման ընթացքում եւ դրա 

արդյունքների վերաբերյալ առաջարկությունները նախապատրաստելիս:»։ 

 

35. 36-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«Ուսումնասիրության իրականացման ընթացքում շահագրգիռ անձինք են 

համարվում` 

1) նույնանման կամ անմիջապես մրցակցող ապրանքի (հատուկ պաշտպանական 

ուսումնասիրություն իրականացնելու դեպքում) կամ նույնանման ապրանքի (հակագնագցման 

կամ փոխհատուցման ուսումնասիրություն իրականացնելու դեպքում) արտադրողները Կողմ 

հանդիսացող պետություններում. 

2) Կողմ հանդիսացող պետություններում արտադրողների միությունները, որոնք 

մասնակիցների մեծամասնությունը նույնանման կամ անմիջապես մրցակցող ապրանքի 

(հատուկ պաշտպանական ուսումնասիրություն իրականացնելու դեպքում) կամ նույնանման 

ապրանքի (հակագնագցման կամ փոխհատուցման ուսումնասիրություն իրականացնելու 

դեպքում) արտադրողներ են. 

3) Կողմ հանդիսացող պետությունների արտադրողների միությունները, որի 

մասնակիցներն իրականացնում են նույնանման կամ անմիջապես մրցակցող ապրանքի 

(հատուկ պաշտպանական ուսումնասիրություն իրականացնելու դեպքում) կամ նույնանման 

ապրանքի (հակագնագցման կամ փոխհատուցման ուսումնասիրություն իրականացնելու 

դեպքում) արտադրության ընդհանուր ծավալի ավելի, քան 25 տոկոսի արտադրությունը Կողմ 

հանդիսացող պետություններում. 

4) ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի արտահանողը, 

օտարերկրյա արտադրողը կամ ներմուծողը, ինչպես նաեւ ապրանքների օտարերկրյա 

արտադրողների, արտահանողների կամ ներմուծողների միությունը, որի մասնակիցների մեծ 

մասն արտահանող օտարերկրյա պետությունից կամ ապրանքի ծագման երկրից տվյալ 

ապրանքի արտադրողներ, արտահանողներ կամ ներմուծողներ են. 



5) արտահանող օտարերկրյա պետության կամ ապրանքի ծագման երկրի լիազոր 

մարմինը. 

6) ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի սպառողները, եթե նրանք 

օգտագործում են նման ապրանքն արտադրանքի արտադրության մեջ, կամ նման 

սպառողների միությունները Կողմ հանդիսացող պետություններում: 

7) սպառողների հասարակական միությունները, եթե ապրանքը հիմնականում 

ֆիզիկական անձանց կողմից սպառման առարկա է:». 

բ) 2–րդ կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով։ 

 

36. 37-րդ հոդվածում՝ 
ա) 1–ին կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «իրավասու մարմին» բառերը փոխարինել 

«ուսումնասիրություն իրականացնող մարմին» բառերով. 

երկրորդ պարբերությունում «՝ բացառությամբ Կողմ հանդիսացող յուրաքանչյուր 

պետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի» բառերը հանել. 

բ) 3–րդ կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

գ) 4–րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«4. Դիմումատուների, ուսումնասիրության մասնակիցների, շահագրգիռ անձանց 

կամ Կողմ հանդիսացող պետությունների լիազոր մարմինների կողմից ուսումնասիրության 

իրականացման նպատակով ուսումնասիրություն իրականացնող մարմին ներկայացված 

գաղտնի տեղեկության հրապարակման, սեփական շահի համար այլ ոչ նպատակային 

օգտագործման համար ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձինք 

կամ աշխատակիցները կարող են զրկվել «Եվրասիական տնտեսական համայնքի 

արտոնությունների ու անձեռնմխելիության մասին» 2001 թվականի մայիսի 31–ի կոնվենցիայով 

նախատեսված արտոնություններից եւ անձեռնմխելիությունից եւ ենթարկվեն 



պատասխանատվության` Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով եւ 

կանոններով: 

Սույն հոդվածի նպատակով Կողմ հանդիսացող պետությունների լիազոր մարմիններ 

ասելով հասկացվում են Մաքսային միության անդամ պետությունների պետական 

իշխանության (կառավարման) մարմինները եւ պետական իշխանության (կառավարման) 

տարածքային մարմինները, որոնք լիազորված են մաքսային գործունեության, 

վիճակագրության, հարկման, իրավաբանական անձանց գրանցման եւ այլ ոլորտներում, 

ինչպես նաեւ օտարերկրյա պետություններում Կողմ հանդիսացող պետությունների 

դիվանագիտական եւ առեւտրային ներկայացուցչությունները: 

Ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնում գաղտնի տեղեկությունների 

օգտագործման եւ պահպանման կարգը հաստատվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի 

կողմից:»։ 

 

37. 38-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում «իրավասու մարմինը» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը» բառերով. 

բ) երկրորդ կետում «իրավասու մարմնի կողմից» բառերը հանել։ 

 

38. 39-րդ հոդվածում՝ 

ա) [փոփոխությունը վերաբերում է միայն ռուսերենին]. 

բ) 1–ին, 2-րդ,3–րդ եւ 4–րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«1. Ուսումնասիրության հետ կապված ընդունվող որոշումների մասին 

ծանուցումները հրապարակվում են ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից 

Մաքսային միության հանձնաժողովի պաշտոնական կայքէջում: 



Նման ծանուցումներն ուղարկվում են արտահանող օտարերկրյա պետության 

լիազոր մարմնին եւ ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնին հայտնի այլ շահագրգիռ 

անձանց: 

2. Ուսումնասիրություն սկսելու մասին ծանուցումը պետք է պարունակի` 

1) ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի ամբողջական բնութագիրը. 

2) արտահանող օտարերկրյա պետության անունը. 

3) ուսումնասիրություն սկսելու մասին որոշում ընդունելու 

նպատակահարմարությունը հաստատող փաստերի համառոտ նկարագիրը. 

4) Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք ներմուծման ավելացված 

ծավալի առկայության ապացույցներ (հատուկ պաշտպանական ուսումնասիրություն սկսելու 

մասին որոշման ընդունման դեպքում). 

5) Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին հասցված լուրջ վնասի 

կամ նման հասցնելու վտանգի առկայության մասին վկայող փաստերի համառոտ նկարագիրը 

(հատուկ պաշտպանական ուսումնասիրություն սկսելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում). 

6) գնագցող կամ լրավճարված ներմուծման առկայության մասին դրական 

եզրակացության համար հիմքերի համառոտ նկարագիրը (հակագնագցման կամ 

փոխհատուցման ուսումնասիրություն սկսելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում). 

7) Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղին հասցված նյութական 

վնասի կամ նյութական վնաս հասցնելու վտանգի առկայության կամ Կողմ հանդիսացող 

պետությունների տնտեսության ճյուղի ստեղծման էական դանդաղման մասին վկայող 

փաստերի համառոտ նկարագիրը (հակագնագցման կամ փոխհատուցման ուսումնասիրություն 

սկսելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում). 

8) այն հասցեն, որին շահագրգիռ անձինք կարող են ուղարկել իրենց կարծիքը եւ 

ուսումնասիրությանն առնչվող տեղեկությունները. 

9) առնվազն 30 օրացուցային օր տեւողությամբ ժամկետը, որի ընթացքում 

շահագրգիռ անձինք կարող են հայտարարել իրենց` ուսումնասիրությանը մասնակցելու 

մտադրության մասին. 



10) առնվազն 60 օրացուցային օր տեւողությամբ ժամկետը, որի ընթացքում 

ուսումնասիրության մասնակիցները կարող են միջնորդություն ներկայացնել հանրային 

լսումներ անցկացնելու համար. 

11) առնվազն 90 օրացուցային օր տեւողությամբ ժամկետը, որի ընթացքում 

շահագրգիռ անձինք կարող են գրավոր ներկայացնել իրենց մեկնաբանությունները եւ 

ուսումնասիրության հետ կապված տեղեկությունները: 

3. Ժամանակավոր հատուկ, ժամանակավոր հակագնագցման կամ ժամանակավոր 

փոխհատուցման տուրք սահմանելու մասին ծանուցումը պետք է պարունակի 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի նախնական եզրակացության բացատրությունը 

ներմուծման ավելացված ծավալի եւ դրանով պայմանավորված Կողմ հանդիսացող 

պետությունների տնտեսության ճյուղին հասցված լուրջ վնասի կամ նման վնաս հասցնելու 

վտանգի առկայության, գնագցող կամ լրավճարված ներմուծման եւ դրանով պայմանավորված 

հասցված նյութական վնասի, նման վնաս հասցնելու վտանգի առկայության կամ Կողմ 

հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղի ստեղծման գործընթացի էական 

դանդաղեցման մասին, ինչպես նաեւ մատնանշում այն փաստերի վրա, որոնց հիման վրա 

ընդունվել է ժամանակավոր հատուկ, ժամանակավոր հակագնագցման կամ ժամանակավոր 

փոխհատուցման տուրք սահմանելու մասին որոշում: 

Ժամանակավոր հակագնագցման կամ ժամանակավոր փոխհատուցման տուրք 

սահմանելու մասին ծանուցումը նույնպես պետք է պարունակի հետեւյալ տեղեկությունները. 

1) ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի արտահանողի անվանումը, 

կամ եթե հնարավոր չէ տրամադրել այս տեղեկությունները, ապա արտահանող օտարերկրյա 

պետության անվանումը. 

2) ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի` մաքսային ձեւակերպման 

համար բավարար բնութագիրը. 

3) գնագցող ներմուծման առկայության մասին դրական եզրակացության համար 

հիմքերը` նշելով գնագցման չափը եւ հաշվարկի մեթոդաբանությունն ընտրելու համար 

հիմքերի եւ ապրանքի սովորական արժեքի եւ դրա արտահանման գնի համեմատության 

բնութագիրը (ժամանակավոր հակագնագցման տուրք սահմանելու դեպքում). 



4) լրավճարված ներմուծման առկայության մասին դրական եզրակացության համար 

հիմքերը` լրավճարների առկայության փաստի բնութագրմամբ եւ ապրանքի մեկ միավորի 

համար հաշվարկված լրավճարի մասին նշումով (ժամանակավոր փոխհատուցման տուրք 

սահմանելու դեպքում). 

5) նյութական վնասի, նման վնաս հասցնելու վտանգի առկայությունը կամ Կողմ 

հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղի ստեղծման էական դանդաղումը 

հաստատելու համար հիմքերը. 

6) գնագցող կամ լրավճարված ներմուծման եւ նյութական վնասի, նման վնաս 

հասցնելու վտանգի կամ Կողմ հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղի ստեղծման 

դանդաղման միջեւ պատճառահետեւանքային կապ հաստատելու համար հիմքերը: 

4. Հատուկ պաշտպանական ուսումնասիրության արդյունքներով ծանուցումը պետք է 

պարունակի այն հիմնական եզրահանգումները, որոնց հանգել են ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմինը` իր տրամադրության տակ ունեցած տեղեկությունների վերլուծության 

հիման վրա, եւ պետք է հրապարակվի ուսումնասիրություն իրականացնող մարմնի կողմից 

ուսումնասիրությունն ավարտվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց 

Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից` հատուկ պաշտպանական միջոց սահմանելու եւ 

կիրառելու կամ այն վերանայելու կամ հատուկ պաշտպանական միջոցը չեղյալ հայտարարելու 

մասին որոշման հրապարակման օրվանից ոչ ուշ` սույն Համաձայնագրի 40-րդ հոդվածի 

դրույթների համաձայն:». 

գ) 5–րդ կետում՝ 

առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«5. Ուսումնասիրությունն ավարտվելու մասին ծանուցումը, որի արդյունքներով 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինը եզրակացության է եկել հակագնագցման կամ 

փոխհատուցման տուրք սահմանելու հիմքերի առկայության կամ համապատասխան 

պարտավորությունները հաստատելու նպատակահարմարության մասին, հրապարակվում է 

ուսումնասիրությունն ավարտվելու օրվանից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

սակայն ոչ ուշ, քան Մաքսային միության հանձնաժողովի համապատասխան որոշման 

հրապարակման օրը, եւ պետք է պարունակի`». 



1-ին ենթակետում «իրավասու մարմնի» բառերը փոխարինել «ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի» բառերով. 

2–րդ ենթակետում «ընդունվել է նման որոշում» բառերը փոխարինել «կայացվել է 

նման եզրակացություն» բառերով. 

դ) 6–րդ կետում «կամավոր» բառը փոխարինել «համապատասխան» բառով։ 

 

39. 40-րդ հոդվածում՝ 

ա) 1–ին կետում՝ 

առաջին պարբերությունում «Իրավասու մարմինն» բառերը փոխարինել «Մաքսային 

միության հանձնաժողովն» բառերով. 

երկրորդ պարբերությունում «միջոցների» բառը փոխարինել «միջոցի» բառով. 

բ) 2–րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«2. Հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման կամ փոխհատուցման միջոց 

կիրառելու նպատակահարմարության մասին եզրակացությունը պետք է հիմնված լինի Կողմ 

հանդիսացող պետությունների տնտեսության ճյուղի, ուսումնասիրության առարկա 

հանդիսացող ապրանքի սպառողների, եթե նրանք օգտագործում են ապրանքն արտադրանք 

արտադրելիս, եւ Կողմ հանդիսացող պետություններում նման սպառողների միությունների, 

սպառողների հասարակական միությունների, եթե ապրանքը հիմնականում ֆիզիկական 

անձանց կողմից սպառման ենթակա առարկա է, եւ տվյալ ապրանքի ներմուծողների շահերի 

ընդհանուր գնահատման արդյունքների վրա: Ընդ որում, նման եզրակացությունը կարող է 

կայացվել միայն այն բանից հետո, երբ նշված անձանց հնարավորություն է ընձեռվել տալու 

իրենց մեկնաբանությունները նշված հարցի շուրջ` սույն հոդվածի 3-րդ կետի դրույթների 

համաձայն: 

Նման եզրակացությունը նախապատրաստելիս հատուկ ուշադրություն պետք է 

դարձվի Կողմ հանդիսացող պետությունների համապատասխան առեւտրային շուկայում 

առեւտրի բնականոն ընթացքի եւ մրցակցության վիճակի եւ Կողմ հանդիսացող 

պետությունների տնտեսության ճյուղի վիճակի վրա ներմուծման ավելացված ծավալի, 



գնագցող կամ լրավճարված ներմուծման խաթարող ազդեցության վերացման 

անհրաժեշտության վրա: Սույն հոդվածի 1-ին կետի դրույթներով նախատեսված Մաքսային 

միության հանձնաժողովի վերջնական որոշումն ընդունվում է շահագրգիռ անձանց կողմից 

տրամադրված բոլոր տեղեկությունների վերլուծության արդյունքներով ուսումնասիրություն 

իրականացնող մարմնի կողմից պատրաստված եզրակացության հիման վրա:». 

գ) ավելացնել 3-րդ կետ հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 

«3. Սույն հոդվածի 1-ին կետի դրույթների կիրառման նպատակով նույնանման կամ 

անմիջականորեն մրցակցող ապրանքի (հատուկ պաշտպանական ուսումնասիրության 

անցկացման դեպքում) կամ Կողմ հանդիսացող պետություններում նույնանման ապրանքի 

(հակագնագցման կամ փոխհատուցման ուսումնասիրության անցկացման դեպքում) 

արտադրողները Կողմ հանդիսացող պետություններում, դրանց միությունները, 

ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի ներմուծողները եւ ներմուծողների 

միությունները, ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող ապրանքի սպառողները, եթե 

նրանք օգտագործում են նման ապրանքն արտադրանք արտադրելիս, եւ Կողմ հանդիսացող 

պետություններում նման սպառողների միությունները, սպառողների հասարակական 

միությունները, եթե ապրանքը հիմնականում ֆիզիկական անձանց կողմից սպառման ենթակա 

առարկա է, իրավունք ունեն սույն Համաձայնագրի 39-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն 

հրապարակվող ծանուցման մեջ սահմանված ժամկետում ներկայացնել իրենց 

մեկնաբանությունները եւ տեղեկությունները նշված հարցի շուրջ: Այդ մեկնաբանությունները եւ 

տեղեկությունները կամ դրանց ոչ գաղտնի տարբերակը համապատասխան դեպքերում պետք 

է ներկայացվեն սույն կետով սահմանված մյուս շահագրգիռ անձանց՝ դրանց հետ 

ծանոթանալու նպատակով, որոնք իրավունք ունեն ներկայացնել իրենց պատասխան 

մեկնաբանությունները: 

Սույն կետի դրույթների համաձայն տրամադրվող տեղեկությունները պետք է հաշվի 

առնվեն անկախ վերջինիս տրամադրման աղբյուրից` դրանց հավաստիությունը հաստատող 

օբյեկտիվ փաստերի առկայության դեպքում: 

Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից սույն հոդվածի 1-ին կետի դրույթներով 

նախատեսված որոշման կայացման դեպքում, ուսումնասիրություն իրականացնող մարմինն 

ապահովում է ծանուցման հրապարակումը, որը պետք է պարունակի Մաքսային միության 



հանձնաժողովի կողմից հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման կամ փոխհատուցման 

միջոց չկիրառելու մասին որոշում ընդունելու մասին պարզաբանում ` նշելով այն փաստերն ու 

եզրահանգումները, որոնց հիման վրա ընդունվել է նման որոշումը։»։ 

 

40. 41–րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 

«Հոդված 41 

Վեճերի կարգավորումը 

 

Կողմերի միջեւ սույն Համաձայնագրի դրույթների մեկնաբանման եւ (կամ) կիրառման հետ 

կապված վեճերը կարգավորվում են, առաջին հերթին, բանակցությունների եւ 

խորհրդակցությունների միջոցով։ Եթե Կողմերը բանակցությունների եւ 

խորհրդակցությունների միջոցով չեն կարգավորում վեճը՝ դրանց անցկացման վերաբերյալ 

վեճի Կողմերից մեկից մյուսին ուղղված պաշտոնական գրավոր խնդրանքի ներկայացման 

օրվանից հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ապա վեճի կարգավորման միջոցի 

վերաբերյալ Կողմերի միջեւ այլ պայմանավորվածության բացակայության դեպքում վեճի 

Կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է այդ վեճը հանձնել Եվրասիական տնտեսական համայնքի 

դատարանի քննությանը։»։ 

 

41. 43–րդ հոդվածի առաջին եզրափակիչ դրույթին ավելացնել երկրորդ պարբերություն 

հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«Սույն Համաձայնագրի 30 հոդվածի 16–րդ կետը կիրառվում է՝ 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9–ի «Մրցակցության միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին» 

համաձայնագրի համաձայն (այդ փաստաթղթի 43–րդ հոդվածի երկրորդ պարբերություն) 

մրցակցության միասնական կանոնները պահպանելու նկատմամբ վերահսկողություն 

իրականացնելու լիազորությունները Մաքսային միության հանձնաժողովի կողմից 

փոխանցվելու օրվանից ի վեր։»։ 



42. Համաձայնագրի եզրափակիչ դրույթներում «Եվրասիական տնտեսական 

ընկերակցության ինտեգրացիոն կոմիտեում, որը» բառերը փոխարինել «Մաքսային միության 

հանձնաժողովում, որը»։ 

 


