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1.  Սույն ընթացակարգով կարգավորվում են 2022 թվականի ընթացքում, 

Հայաստանի Հանրապետություն սակագնային արտոնության կիրառմամբ, էլեկ-

տրաշարժիչով շարժիչային տրանսպորտային միջոցների ներմուծման ժամանակ 

ծագող հարաբերությունները:   

2. Սույն որոշմամբ նախատեսված մաքսատուրքի սակագնային արտոնության 

կիրառման նպատակով՝ հայտարարատուն  ապրանքի ներմուծումից հետո ԵԱՏՄ 

մաքսային օրենսգրքով սահմանված ժամկետում համապատասխան մաքսային 

մարմին է ներկայացնում մաքսային հայտարարագիրը: 

3. Սույն կարգով նախատեսված սակագնային արտոնության կիրառմամբ 

լրացված մաքսային հայտարարագրի կամ մաքսային մուտքի օրդերի մաքսային 

մարմինների հայտարարագրման ավտոմատ համակարգի կողմից գրանցումը 

դիտվում է որպես լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված թույլտվություն՝ Եվրա-

սիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2022 թվականի մարտի 17-ի N 39 

որոշման 1-ին և 3-րդ կետերի կիրարկման իմաստով: 

4. Սույն որոշմամբ նախատեսված սակագնային արտոնության կիրառման 

նպատակներով  նախնական մաքսային հայտարարագրման դեպքում ապրանքի 

հայտարարագրի գրանցում է համարվում ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի 

3-րդ կետի 2-րդ պարբերությամբ նախատեսված տեղեկությունների ներկայացման 

արդյունքում մաքսային մարմինների կողմից նախնական մաքսային 

հայտարարագրում ճշգրտումների (փոփոխությունների, լրացումների) գրանցումը։ 

5. Սույն կարգով նախատեսված սակագնային արտոնության կիրառմամբ 

լրացված մաքսային հայտարարագրի կամ մաքսային մուտքի օրդերի գրանցումը կամ 
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բացթողումը սակագնային արտոնության կիրառմամբ մերժվում է, եթե սույն որոշմամբ 

սահմանված՝ սակագնային արտոնության կիրառմամբ ներմուծվող (ներմուծված) 

ապրանքների նախատեսված քանակն սպառվել է նշված փաստաթղթերի գրանցման 

կամ բացթողման պահի դրությամբ: 

6. Ապրանքների նկատմամբ սակագնային արտոնության կիրառմամբ բացթո-

ղումը թույլատրվում է մաքսային մարմինների կողմից ժամանակագրական սկզբունքով՝ 

հերթականությամբ՝ հիմք ընդունելով մաքսային հայտարարագրերի գրանցման օրը, 

իսկ դրանց քանակական հաշվառումն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ 

հայտարարագրման համակարգի կիրառմամբ։ Միաժամանակ գրանցված մաքսային 

հայտարարագրերի առկայության պարագայում սակագնային արտոնության 

կիրառման  հնարավորությունը տրամադրվում է առավել վաղ Հայաստանի 

Հանրապետության մաքսային սահմանը հատած ապրանքներին:  

7. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն Հայաս-

տանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն է ներկայացնում 2022 

թվականի ընթացքում ամսական պարբերականությամբ` յուրաքանչյուր ամսվա 

համար մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը, Հայաստանի Հանրապետություն  ապրանք-

ների ներմուծման մասին տեղեկատվություն։ 

 
 
 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
     ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

       ՂԵԿԱՎԱՐ                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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