






















                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                        

ք. Երևան-0015, Մ. Խորենացի 3, 7 

 
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՐՈՆ Դ.ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ 
 

 
Հարգելի պարոն Սարգսյան. 

 
Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 04.05.2008թ. N 225-Ա որոշման՝ Ձեզ է 

ներկայացվում  ՀՀ վերահսկիչ պալատի 23.12.11թ. թիվ 33/6 որոշմամբ հաստատված ՀՀ 

ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի մաքսային ծառայության մասով տարածքային 

ստորաբաժանումների գործառույթների նկատմամբ իրականացված վերահսկողության 

արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությամբ արձանագրված խախտումները 

ու թերությունները վերացնելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցների մասին ՊԵԿ 

կողմից 27.01.12թ.  ներկայացված թիվ 01/8-2/655-12 պատասխան գրության օրինակը: 

Առդիր՝  1 ֆայլ: 
 
 
Հարգանքով՝ 
 

Գ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 

ՄՀՎ պետի տեղակալ 
Մ.Մարտիրոսյան, 594-305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ    
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ԿՈՄԻՏԵՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ԿՈՄԻՏԵՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ԿՈՄԻՏԵՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ԿՈՄԻՏԵ     

Ն Ա Խ Ա  Գ  Ա Հ  Ն  Ա Խ  Ա  Գ  Ա Հ  Ն  Ա Խ  Ա  Գ  Ա Հ  Ն  Ա Խ  Ա  Գ  Ա Հ                          



 
 
 
 
 

                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                        

ք. Երևան-0015, Մ. Խորենացի 3, 7 

 

 
ՀՀ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 
ՊԱՐՈՆ Ի.ԶԱՔԱՐՅԱՆԻՆ 
 
 
 
 

Հարգելի պարոն Զաքարյան. 
 
Ի կատարումն «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի «զ» ենթակետի պահանջի՝ Ձեզ է ներկայացվում  ՀՀ վերահսկիչ պալատի 23.12.11թ. 
թիվ 33/6 որոշմամբ հաստատված ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի մաքսային ծառայության 
մասով տարածքային ստորաբաժանումների գործառույթների նկատմամբ 
իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ 
հաշվետվությամբ արձանագրված խախտումներն ու թերությունները վերացնելու 
ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցների մասին ընթացիկ տեղեկատվությունը:   

• Հետբացթողումային հսկողության ընթացքում կատարված հարցումներին 
չպատասխանած պետությունների մաքսային ծառայությունների հետ 
համագործակցության համապատասխան իրավական դաշտ ձևավորելու 
անհրաժեշտության վերաբերյալ տեղեկացնում եմ, որ ներկայումս այլ պետությունների 
մաքսային ծառայությունների հետ ՀՀ ԿԱ ՊԵկ կողմից արդեն իսկ կնքված են 
համագործակցության թվով 33 համաձայնագրեր և ևս 20 համաձայնագրերի նախագծեր 
գտնվում են քննարկման փուլում: 

•  ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 61 կետով նախատեսված 
արտոնության միևնույն անձին կրկնակի տրամադրելու հնարավորությունը բացառելու 
նպատակով համապատասխան տեղեկատվական բազա ստեղծելու կապակցությամբ 
տեղեկացնում եմ, որ հիշատակված տեղեկատվական բազայի մշակման 
աշխատանքները գտնվում են ավարտական փուլում: 

• Մաքսային հսկողության տարածքներում և մաքսային պահեստներում առկա 
մոտ 4,5 տոննա ոչնչացման ենթակա դեղերի առկայության կապակցությամբ 
տեղեկացնում եմ, որ “Ոչնչացում” մաքսային ռեժիմով ՀՀ տարածք ներմուծվող 
ապրանքների ոչնչացման աշխատանքները կազմակերպող հանձնաժողովի 2011թ. 
նոյեմբերի 14-ի նիստում մի շարք իրավաբանական և ֆիզ. անձանց կողմից «ոչնչացում» 
մաքսային ռեժիմով ՀՀ տարածք ներմուծված դեղորայքի և քիմիական այլ նյութերի 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ    

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ԿՈՄԻՏԵՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ԿՈՄԻՏԵՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ԿՈՄԻՏԵՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  ԿՈՄԻՏԵ     

Ն Ա Խ Ա  Գ  Ա Հ  Ն  Ա Խ  Ա  Գ  Ա Հ  Ն  Ա Խ  Ա  Գ  Ա Հ  Ն  Ա Խ  Ա  Գ  Ա Հ                          



(որոնց ոչնչացման աշխատանքները չէին իրականացվել կապված ՀՀ-ում 
համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպության բացակայության հետ) 
ոչնչացման աշխատանքների կազմակերպման հարցի վերաբերյալ որոշում է կայացվել 
աշխատանքները իրականացնել օգտագործելով «Էկոլոգիա ՎՀԿ» ՍՊԸ-ի 
հնարավորությունները, որը  արդեն իսկ ստացել է համապատասխան լիցենզիա: 
Հանձնաժողովի որոշման հիման վրա 2011թ-ի նոյեմբերի 14-ից դեկտեմբերի 31-ը ընկած 
ժամանակահատվածում «Էկոլոգիա ՎՀԿ» ՍՊԸ-ի միջոցով արդեն իսկ ոչնչացվել է 
5951,46 կգ դեղորայք ու քիմիական այլ նյութեր:   

• ԴԱՀԿ վարույթներով արգելափակված մոտ 60տ. շուտ փչացող ապրանքների 
իրացման գործընթացում անհրաժեշտ համագործակցությունը ապահովելու 
նպատակով համապատասխան գրություն է հղվել ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայություն 
(պատճենը կցվում է): Արդյունքների մասին ՀՀ Վերահսկիչ պալատին կտեղեկացվի 
լրացուցիչ: 

 
Հարգանքով՝ 
 

Գ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ՄՀՎ պետի տեղակալ 

Մ.Մարտիրոսյան, 594-305 

 





կատարող՝ Ս. Հովսեփյան 

հեռ. 544-708 

                                                                                                     

                                                                             

ք. Երևան-0015, Մ. Խորենացի 3, 7 

ՀՀ կառավարության  

                            աշխատակազմի ղեկավար 

 պարոն Դավիթ Սարգսյանին 

 

Հարգելի պարոն Սարգսյան 

Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի ս/թ փետրվարի 8-ի թիվ 02/23.16/1720-13 

հանձնարարականի կից Ձեզ է ներկայացվում ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2011 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 33/6 որոշմամբ հաստատված հաշվետվության 

«Առաջարկություններ» բաժնի 1-ին կետում նշված հարցի լուծման ուղղությամբ 

ձեռնարկված միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվություն:    

Առդիր 1 էջ: 

 

 

 

Հարգանքով`        Գ. Խաչատրյան 

            

       

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 



Ձեռնարկված միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 

Մաքսային մարմիններին ներկայացվող մաքսային հսկողության համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների հստակեցման նպատակով ՀՀ 

կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 1-ի  N1687-Ն և ՀՀ կառավարության 

2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N906-Ն որոշումներով փոփոխություններ  է կատարվել 

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 21-ի “Մաքսային հսկողություն 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու տեղեկությունների ցանկերը 

և դրանք մաքսային մարմիններին տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին” 1779-Ն 

որոշման մեջ: 

  Մասնավորապես,  հանվել է ՀՀ մաքսատներում` որպես արտաքին տնտեսական 

գործունեության մասնակից գրանցվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և 

մաքսային գործի հետ կապված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների 

նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ լիցենզավորման 

ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանցից պահանջվող  գործունեության 

տվյալ տեսակով զբաղվելու լիցենզիան (պատճենը) ներկայացնելու պահանջը, ինչպես 

նաև հանվել է մաքսային արժեքի մանրամասնությունների հայտարարագրի ՄՀ 1 ձևը 

ներկայացնելու պահանջը: 

  «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-224-Ն  օրենքով փոփոխություն է 

կատարվել ՀՀ մաքսային օրենսգրքի մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ  

դրույթներում, որով հստակեցվել է մաքսային կանոնների խախտման դեպքերը  և 

դրանց համար սահմանված պատասխանատվության միջոցները: 

  Միաժամանակ, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեում մեկնարկած 

Թվինինգ ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են ՀՀ մաքսային օրենսդրության` 

ԵՄ չափանիշներին համապատասխանեցման գծով աշխատանքներ, որի 

շրջանակներում  նախատեսվում է  նաև ՀՀ մաքսային օրենսգրքում 

համապատասխան փոփոխություններ կատարել` մաքսային օրենսդրության 

պահանջների կատարման նկատմամբ  հսկողությունն ուժեղացնելու նպատակով:   


	33.6.pdf
	Untitled1.pdf
	SIGNATURE_KARAVASHX.pdf
	1230_8_2.pdf

	VARCHAPETI_hancnararakan1.pdf
	havelvac1.pdf

