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Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառա-

վարությունը   ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 

30-ի «Էլեկտրոնային եղանակով մաքսային հայտարարագրման իրականացման և 

մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում չունեցող անձանց՝ մաքսա-

յին հայտարարագրման ավտոմատ համակարգ մուտք գործելու կարգը սահմա-

նելու մասին» N 546-Ն որոշման N 1 հավելվածում (այսուհետ՝ հավելված) կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝ 

1) հավելվածի 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

8. Մաքսային հայտարարագրում հայտարարագրված տեղեկությունները 

հայտարարատուի կողմից էլեկտրոնային եղանակով կարող են ներկայացվել 
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մաքսային մարմին՝ որպես էլեկտրոնային փաստաթուղթ` էլեկտրոնային թվային 

ստորագրությամբ վավերացված կամ թղթային կրիչով փաստաթղթերի առկայության 

պարագայում՝ այդ փաստաթղթերի լուսապատճենված էլեկտրոնային տարբերակ-

ները ներկայացնելու միջոցով։. 

2) հավելվածի 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

12. Մաքսային մարմնի կողմից ՄՄԱՏՀ-ում կարող են ձևավորվել և (կամ) 

մուտքագրվել օրենսգրքով և մաքսային իրավահարաբերությունները կարգավորող 

այլ իրավական ակտերով սահմանված փաստաթղթերը` որպես էլեկտրոնային 

փաստաթուղթ՝ էլեկտրոնային ձևաչափով կամ նշված փաստաթղթերի թղթային 

կրիչով առկայության պարագայում՝ այդ փաստաթղթերի լուսապատճենված էլեկտրո-

նային տարբերակները։.  

3) հավելվածը 12-րդ կետից հետո լրացնել նոր՝ հետևյալ բովանդակությամբ 

12.1-ին և 12.2-րդ կետերով՝ 

«12.1. Հայտարարատուի կողմից ՄՄԱՏՀ-ի միջոցով կարող են ձևավորվել և 

(կամ) ներկայացվել Եվրասիական տնտեսական միության և Հայաստանի Հանրա-

պետության մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում մաքսային մարմին-

ներին ներկայացվող սույն կարգի 11-րդ կետի 1-ից 3-րդ ենթակետերում չներառված 

այլ փաստաթղթեր։ 

12.2. Սույն կարգի 11-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ ենթակետերում և սույն կարգի 12-րդ, 

12.1-ին կետերում նշված փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները որպես 

էլեկտրոնային փաստաթուղթ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ վավերացված 

կամ թղթային կրիչով փաստաթղթերի առկայության պարագայում՝ այդ փաստա-

թղթերի լուսապատճենված տարբերակները հայտարարատուի, մաքսային ներկայա-

ցուցիչների և մաքսային մարմինների կողմից մուտքագրվում, օգտագործվում և 

պահպանվում են ՄՄԱՏՀ-ում` «Հայաստանի Հանրապետության արտաքին 

առևտրի ազգային մեկ պատուհան» էլեկտրոնային հարթակում (www.trade.gov.am) 

ներդրված Փաստաթղթերի միասնական արխիվ համակարգում` Հայաստանի 
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Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի կողմից սահման-

ված կարգով։»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                           ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                   Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ 
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