ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6
«Եվրասիական տնտեսական
միության մասին» պայմանագրի

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Միասնական մաքսասակագնային կարգավորման մասին

I. Ընդհանուր դրույթներ
1. Սույն Արձանագրությունը մշակվել է «Եվրասիական տնտեսական միության
մասին» պայմանագրի IX բաժնի համաձայն, եւ դրանով սահմանվում են Միության
մաքսային տարածքում մաքսասակագնային կարգավորման միջոցների կիրառման
սկզբունքներն ու կարգը։
2. Սույն Արձանագրության մեջ օգտագործվող հասկացություններն ունեն
հետեւյալ իմաստը՝
«նույնանման ապրանք»՝ ապրանք, որն իր գործառական նշանակությամբ,
կիրառությամբ, որակական եւ տեխնիկական հատկանիշներով ամբողջությամբ
նույնական է սակագնային քվոտայի շրջանակներում Միության մաքսային տարածք
ներմուծվող ապրանքին, կամ (ամբողջությամբ նույնական այդպիսի ապրանքի
բացակայության դեպքում) այն ապրանքը, որն ունի սակագնային քվոտայի
շրջանակներում

Միության

մաքսային

տարածք

ներմուծվող

ապրանքի

հատկանիշներին նման հատկանիշներ, որոնք հնարավորություն են տալիս այդ
ապրանքն

օգտագործելու

մաքսային

տարածք

սակագնային

ներմուծվող

քվոտայի

ապրանքի

շրջանակներում

գործառական

Միության

նշանակությանը

նույնանման նշանակությամբ, եւ որը առեւտրային տեսանկյունից կարող է դրանով
փոխարինվել.

«երրորդ

երկրներից

նշանակալից

մատակարարներ»՝

ապրանքների

մատակարարներ, որոնք Միության մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծումից
ունեն 10 եւ ավելի տոկոս բաժին.
«սակագնային
արտահայտությամբ

քվոտայի

ծավալ»՝

ապրանքի

քանակ՝

բնաիրային
սահմանված

կամ

դրամական

ներմուծման

համար

սակագնային քվոտայի շրջանակներում .
«նախորդող
կատարվում
ծավալների

ժամանակահատված»՝

է

Միության

եւ

Միության

մաքսային
մաքսային

ժամանակահատված,
տարածքում

տարածքում

որի

ապրանքների
նույնանման

համար
սպառման

ապրանքների

արտադրության ծավալների վերլուծություն.
«ներմուծման իրական ծավալ»՝ ներմուծման ծավալ՝ դրա սահմանափակումների
բացակայության պայմաններում.
«գյուղատնտեսական

ապրանքներ»՝

ԵԱՏՄ

ԱՏԳ

ԱԱ

1-24-րդ

խմբերում

դասակարգվող ապրանքներ, ինչպես նաեւ այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են
մաննիտը,

D–գլյուցիտը

(սորբիտ),

եթերայուղերը,

կազեինը,

ալբումինները,

դոնդողանյութը, դեքստրինները, վերափոխված օսլաները, սորբիտը, մորթիները,
կաշին,

մուշտակամորթ

կենդանիների

բուրդը,

հումքը,

մետաքս–հումքը,

բամբակ–հումքը,

բամբակի

մետաքսե

թափոնները,

թափոնները,

բամբակի

մանրաթելը՝ սանդրքած, վուշ–հումքը եւ կանեփաթել–հումքը.
«սակագնային քվոտա»՝ Միության մաքսային տարածք երրորդ երկրներից
ծագող գյուղատնտեսական ապրանքների առանձին տեսակների ներմուծումը
կարգավորող միջոց, որով նախատեսվում է կիրառել ԵԱՏՄ ՄՄՍ ներմուծման
մաքսատուրքերի տարբերակված դրույքաչափեր՝ որոշակի ժամանակահատվածում
սահմանված քանակությամբ (բնաիրային կամ դրամական արտահայտությամբ) եւ
այդ քանակից ավելի ներմուծվող ապրանքների դեպքում։

II. Սակագնային արտոնություններ
3.

Ներմուծման

մաքսատուրքի

վճարումից

ազատելու

հնարավորություն

նախատեսող սակագնային արտոնությունները տրվում են երրորդ երկրներից
Միության մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված) հետեւյալ ապրանքների
դեպքում՝
1) ապրանքներ՝ որպես օտարերկրյա հիմնադրի ներդրում կանոնադրական
(պահուստային) կապիտալում (ֆոնդում)՝ այդ կապիտալի (ֆոնդի) ձեւավորման
համար հիմնադիր փաստաթղթերում նախատեսված ժամկետների սահմաններում։
Այդպիսի ապրանքների դեպքում սակագնային արտոնությունների կիրառման
կարգը սահմանվում է Հանձնաժողովի կողմից.
2) ապրանքներ, որոնք ներմուծվում են տիեզերական տարածքի հետազոտման
եւ օգտագործման, այդ թվում՝ տիեզերական ապարատները տիեզերք բաց թողնելու
առնչությամբ

ծառայությունների

համագործակցության

մատուցման

շրջանակներում՝

բնագավառում

Հանձնաժողովի

կողմից

միջազգային
հաստատվող

ցանկի համաձայն.
3) անդամ պետությունների նավերի, ինչպես նաեւ անդամ պետությունների
իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց կողմից վարձակալված (վարձված)
նավերի՝ խորջրյա գոտիներում արդյունագործական ձկնորսության արտադրանք.
4)

անդամ

(բացառությամբ

պետությունների
դրամագիտական

արժույթ,

երրորդ

նպատակներով

երկրների

օգտագործվող

արժույթ
արժույթի),

ինչպես նաեւ արժեթղթերի արժույթ՝ անդամ պետությունների օրենսդրության
համաձայն.
5)

մարդասիրական

օգնության

շրջանակներում

եւ

(կամ)

տարերային

աղետների, վթարների եւ աղետների հետեւանքները վերացնելու նպատակով
ներմուծվող ապրանքներ.
6)

երրորդ

երկրների,

միջազգային

կազմակերպությունների,

կառավարությունների գծով բարեգործական նպատակներով ներմուծվող եւ (կամ)
անդամ

պետությունների

օրենսդրություններին

համապատասխան

որպես

անհատույց օգնություն (աջակցություն), այդ թվում՝ տեխնիկական օգնություն
(աջակցություն) ճանաչվող ապրանքներ՝ բացի ենթաակցիզային ապրանքներից
(բացառությամբ թեթեւ մարդատար մեքենաների, որոնք հատուկ նախատեսված են
բժշկական նպատակների համար)։
4. Երրորդ երկրներից Միության մաքսային տարածք ներմուծվող (ներմուծված)
ապրանքների դեպքում սակագնային արտոնություններ կարող են տրվել նաեւ
«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրով, երրորդ կողմի հետ
կնքվող՝ Միության միջազգային պայմանագրերով, Հանձնաժողովի որոշումներով
սահմանված այլ դեպքերում։

III. Սակագնային քվոտաները կիրառելու պայմաններն ու մեխանիզմը
5. Երրորդ երկրներից ծագող եւ Միության մաքսային տարածք ներմուծվող
գյուղատնտեսական

ապրանքների

առանձին

տեսակի

համար

սակագնային

քվոտայի ծավալը սահմանվում է Հանձնաժողովի կողմից եւ չի կարող գերազանցել
Միության մաքսային տարածքում այդպիսի ապրանքի սպառման ծավալի եւ
Միության մաքսային տարածքում նույնանման ապրանքի արտադրության ծավալի
միջեւ եղած տարբերությունը։
Ընդ որում, եթե մի անդամ պետության դեպքում նույնանման ապրանքի
արտադրության ծավալը հավասար է այդ ապրանքի սպառման ծավալին կամ
գերազանցում է այդ ապրանքի սպառման ծավալը, ապա այդ տարբերությունը
կարող է հաշվի չառնվել Միության մաքսային տարածքի համար սակագնային
քվոտայի ծավալը հաշվարկելիս։
6.

Եթե

Միության

մաքսային

տարածքում

նույնանման

ապրանքի

արտադրության ծավալը հավասար է Միության մաքսային տարածքում այդ
ապրանքի սպառման ծավալին կամ գերազանցում է այդ ապրանքի սպառման
ծավալը, ապա սակագնային քվոտա սահմանել չի թույլատրվում։
7. Սակագնային քվոտա սահմանելու մասին որոշում ընդունելիս պետք է
պահպանվեն հետեւյալ պայմանները.

1) սակագնային քվոտա սահմանելը որոշակի ժամկետով (անկախ երրորդ
երկրների միջեւ սակագնային քվոտայի ծավալի բաշխման հարցի քննարկման
արդյունքներից).
2) բոլոր շահագրգիռ երրորդ երկրներին սակագնային քվոտայի՝ իրենց
հատկացված

ծավալի

վերաբերյալ

տեղեկացնելը

(երրորդ

երկրների

միջեւ

սակագնային քվոտայի ծավալի բաշխման մասին որոշում կայացնելու դեպքում).
3) սակագնային քվոտայի սահմանման, դրա գործողության ժամկետի ու
ծավալի, այդ թվում՝ երրորդ երկրներին հատկացված՝ սակագնային քվոտայի
ծավալի (երրորդ երկրների միջեւ սակագնային քվոտայի ծավալի բաշխման մասին
որոշում կայացնելու դեպքում), ինչպես նաեւ սակագնային քվոտայի ծավալի
սահմաններում

ներմուծվող

ապրանքների

դեպքում

կիրառվող

ներմուծման

մաքսատուրքերի դրույքաչափերի վերաբերյալ տեղեկություններ հրապարակելը։
8. Անդամ պետության արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների
միջեւ սակագնային քվոտայի ծավալի բաշխումն իրականացվում է սակագնային
քվոտա ստանալու հարցում նրանց իրավահավասարության եւ սեփականության
ձեւի, գրանցման վայրի կամ շուկայում ունեցած դիրքի հիմքով խտրականության
բացառման հիման վրա:
9. Սակագնային քվոտայի ծավալն անդամ պետությունների միջեւ բաշխվում է
Միության մաքսային տարածքի համար, սույն Արձանագրության 5–րդ եւ 6–րդ
կետերին համապատասխան, սակագնային քվոտայի ծավալը հաշվարկելիս հաշվի
առնված՝ յուրաքանչյուր անդամ պետությունում սպառման եւ արտադրության
ծավալների միջեւ տարբերության սահմաններում։
Ընդ

որում,

Առեւտրի

համաշխարհային

կազմակերպության

անդամ

հանդիսացող անդամ պետության դեպքում սակագնային քվոտայի ծավալը կարող է
սահմանվել՝ հաշվի առնելով այդ անդամ պետության՝ Առեւտրի համաշխարհային
կազմակերպության նկատմամբ ունեցած պարտավորությունները։
10. Երրորդ երկրների միջեւ սակագնային քվոտայի ծավալի բաշխումն
իրականացվում

է

Հանձնաժողովի

կողմից

կամ

Հանձնաժողովի

որոշման

համաձայն՝ անդամ պետության կողմից երրորդ երկրներից բոլոր նշանակալից
մատակարարների հետ խորհրդակցությունների արդյունքների հիման վրա, եթե այլ
բան

սահմանված

պայմանագրերով,

չէ

Միության

երրորդ

կողմի

շրջանակներում
հետ

կնքվող՝

կնքվող

միջազգային

Միության

միջազգային

պայմանագրերով կամ Բարձրագույն խորհրդի որոշումներով։
Երրորդ

երկրներից

բոլոր

նշանակալից

մատակարարների

հետ

խորհրդակցությունների արդյունքների հիման վրա սակագնային քվոտայի ծավալը
բաշխելու

անհնարինության

դեպքում

երրորդ

երկրների

միջեւ

սակագնային

քվոտայի ծավալը բաշխելու վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է՝ հաշվի առնելով
նախորդող ժամանակահատվածում այդ երկրներից ապրանքի մատակարարման
ծավալը։
Որպես կանոն՝ նախորդող ժամանակահատված են համարվում նախորդող այն
երեք տարիները, որոնց վերաբերյալ առկա են ներմուծման իրական ծավալներն
արտացոլող տեղեկություններ։
Այդպիսի նախորդող ժամանակահատված ընտրելու անհնարինության դեպքում
սակագնային քվոտայի ծավալը բաշխվում է ներմուծման իրական ծավալի առավել
հավանական բաշխումը գնահատելու հիման վրա։
11. Սակագնային քվոտայի գործողության ժամկետի ընթացքում ապրանքի
մատակարարման դեպքում այնպիսի պայմաններ եւ (կամ) ձեւական պահանջներ
չեն սահմանվում, որոնք խոչընդոտում են ցանկացած երրորդ երկրի՝ իրեն
հատկացված

սակագնային

քվոտայի

ծավալն

ամբողջությամբ

օգտագործելու

հարցում։
12. Ապրանքի մատակարարման հարցում շահագրգռված երրորդ երկրի
խնդրանքով

Հանձնաժողովն

անցկացնում

է

խորհրդակցություններ

հետեւյալ

հարցերի վերաբերյալ.
1)

հատկացված

սակագնային

քվոտայի

ծավալի

անհրաժեշտությունը.
2) ընտրված նախորդող ժամանակահատվածի փոփոխությունը.

վերաբաշխման

3) սակագնային քվոտայի բաշխված ծավալի կամ դրա անսահմանափակ
օգտագործման
ձեւական

հետ

կապված`

պահանջները

միակողմանիորեն

կամ

ցանկացած

սահմանված
այլ

դրույթ

պայմանները,
վերացնելու

անհրաժեշտությունը։
13. Սակագնային քվոտաների սահմանման առնչությամբ Հանձնաժողովը.
1)

ապրանքի

խնդրանքով

մատակարարման

տրամադրում

է

հարցում

շահագրգռված

տեղեկություններ՝

արտաքին

երրորդ

երկրի

առեւտրային

գործունեության մասնակիցների միջեւ սակագնային քվոտայի ծավալի բաշխման
մեթոդի ու կարգի, ինչպես նաեւ սակագնային քվոտայի այն ծավալի վերաբերյալ,
որի համար տրամադրվել են լիցենզիաներ.
2) հրապարակում է տեղեկություններ՝ հատկացված սակագնային քվոտայի
ծավալի շրջանակներում մատակարարման համար նախատեսված ապրանքի
ընդհանուր քանակի կամ արժեքի, սակագնային քվոտայի գործողության ժամկետի
սկզբի ու ավարտի ու դրանց ցանկացած փոփոխության վերաբերյալ։
14. Բացի երրորդ երկրների միջեւ սակագնային քվոտայի ծավալը բաշխելու
դեպքերից՝

Հանձնաժողովն

իրավասու

չէ

պահանջելու,

որ

լիցենզիաներն

օգտագործվեն որեւէ սահմանված երրորդ երկրից ապրանք ներմուծելու համար։
_____________

