
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային 

ծառայությունների միավորված կոլեգիա 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

5 սեպտեմբերի 2012 թվականի թիվ 5/9

քաղ. Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկի 

 

Ռիսկերի պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ ընդհանուր 

վիճակագրական հաշվետվությունների եւ ռիսկերի միասնականացված 

պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ հաշվետվությունների տիպային 

ձեւերը հաստատելու մասին  

 

Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային 

ծառայությունների միավորված կոլեգիան 

ՈՐՈՇԵՑ՝ 

1. Հաստատել ռիսկերի պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ 

հաշվետվությունների հետեւյալ ձեւերը՝ 

1.1. ռիսկերի պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ ընդհանուր 

վիճակագրական հաշվետվությունների ձեւը (հավելված թիվ 1).  

1.2. ռիսկերի միասնականացված պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ 

հաշվետվությունների ձեւը (հավելված թիվ 2): 

2. Ռիսկերի պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ հաշվետվությունների 

կցվող ձեւերը 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ից համարել գործողության մեջ 

դրված ։ 

3. Ռուսաստանի ԴՄԾ-ին (ՄՁեւՄՀԿԳՎ, Վ.Վ Իվին, ԴՄԵեւՍԿԳՎ, Օ.Ն. 

Կոմարովա), Բելառուսի Հանրապետության ՊՄԿ-ին (ՄՀԿՎ, Վ.Ն.Օրլովսկի) եւ 
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Ղազախստանի Հանրապետության ՖՆ ՄՀԿ-ին (ՌՎՎՎ, Ա.Մ. Կոլբայ)՝ 

3.1. Ապահովել 2012 թվականի հունվարի 1-ից ընկած 

ժամանակահատվածին առնչվող տեղեկատվության փոխանակումը՝ 

հաշվետվությունների հաստատված ձեւերին համապատասխան։ 

3.2. Ապահովել ռիսկերի պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ 

հաշվետվությունների հաստատված ձեւերին համապատասխան 

տեղեկատվության տրամադրումը եռամսյակը մեկ՝ մինչեւ հաշվետու 

եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ն ընկած ժամանակահատվածում։ 

 

Նախագահ՝  Ա.Յու. Բելյանինով 

Նախագահի տեղակալ՝  Ա.Ֆ. Շպիլեւսկի 

Նախագահի տեղակալ՝  Մ.Տ. Յեսենբաեւ 
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Հավելված թիվ 1 

Մաքսային միության անդամ պետությունների 

մաքսային ծառայությունների միավորված 

կոլեգիայի թիվ 5/9 որոշման 

 

Ռիսկերի պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ ընդհանուր վիճակագրական հաշվետվությունների ձեւը 

 Խմբաքանակների թիվը1 Հայտնաբերված 
խախտումների ընդհանուր 

թիվը 

Ապրանքների 
դասակարգման 

վերաբերյալ 
որոշումներ 
ընդունելու 

դեպքերի թիվը

Մաքսային միության 
մաքսային տարածք 

ներմուծման (Մաքսային 
միության մաքսային 

տարածքից 
արտահանման) համար 
արգելված ապրանքների 

հայտնաբերման 
դեպքերի թիվը2 

Մաքսային 
արժեքի 

ճշգրտումների 
թիվը 

Ճշգրտումից հետո 
բռնագանձված 

լրացուցիչ 
մաքսային 
վճարների 
ընդհանուր 
գումարը 
(ազգային 

արժույթով) 

վարչական քրեական 

ՆԵՐՄՈՒ-
ԾՈՒՄ 

1. Միջոցների կիրառում՝ 
Մաքսային միության 
մաքսային տարածքում 
ապրանքների եւ 
տրանսպորտային 
միջոցների ժամանման 

Ձեւակերպված է 
խմբաքանակ
Շ-ով խմբաքանակ
Զննումով 
խմբաքանակ, 
որոնցից՝ 

       

                                                 
1 Ապրանքների մաքսային խմբաքանակները` տեղափոխվող, այդ թվում՝ մի քանի տրանսպորտային փաստաթղթերով տեղափոխվող ապրանքների ամբողջություն է, 
որոնց համար ձեւակերպվում է մեկ մաքսային փաստաթուղթ։ 
2 Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծման (Մաքսային միության մաքսային տարածքից արտահանման) համար արգելված ապրանքների հայտնաբերման 
դեպքերի թիվը (ՄՄ ՄՕ-ի 152-րդ հոդված) 
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վայրերում ռիսկերի 
նվազեցման ուղղությամբ 

ռիսկի պրոֆիլների 
հիմքով 
այլ հիմքերով

2. Միջոցների կիրառում՝ 
Մաքսային միության 
երկրի ներսում 
տեղակայված մաքսային 
մարմիններում ռիսկերի 
նվազեցման ուղղությամբ 

Ձեւակերպված է 
խմբաքանակ 
Շ-ով խմբաքանակ        
Զննումով 
խմբաքանակ 

       

ռիսկի պրոֆիլների 
հիմքով 

       

այլ հիմքերով

ԱՐՏԱՀԱ-
ՆՈՒՄ 

3. Միջոցների կիրառում՝ 
Մաքսային միության 
մաքսային տարածքում 
ապրանքների եւ 
տրանսպորտային 
միջոցների ժամանման 
վայրերում ռիսկերի 
նվազեցման ուղղությամբ 

Ձեւակերպված է 
խմբաքանակ 
Շ-ով խմբաքանակ
Զննումով 
խմբաքանակ 
ռիսկի պրոֆիլների 
հիմքով 
այլ հիմքերով

4. Միջոցների կիրառում՝ 
Մաքսային միության 
երկրի ներսում 
տեղակայված մաքսային 
մարմիններում ռիսկերի 
նվազեցման ուղղությամբ 

Ձեւակերպված է 
խմբաքանակ 

       

Շ-ով խմբաքանակ        
Շ-ով խմբաքանակ
ռիսկի պրոֆիլների 
հիմքով 
այլ հիմքերով
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Հավելված թիվ 2 

Մաքսային միության անդամ պետությունների 

մաքսային ծառայությունների միավորված 

կոլեգիայի թիվ 5/9 որոշման 

 

Ռիսկերի միասնականացված պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ հաշվետվությունների ձեւը 

Ռիսկի 
պրոֆիլի 
համարը 

Ռիսկի 
պրոֆիլի 

տարբերակի 
համարը 

Ռիսկի պրոֆիլի 
հայտնաբերման 
դեպքերի թիվը 

Ռիսկի պրոֆիլի կիրառման արդյունքը՝ Ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ 
միջոցների կիրառման հաստատված դասակարգչի համաձայն 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

           

           

          

           

 


