
ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 մայիսի 2010 թվականի թիվ 260 քաղ. Սանկտ Պետերբուրգ

 

Մաքսային փաստաթղթերի ձևերի մասին 

 

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 18-րդ, 53-րդ, 96-րդ, 109-րդ, 113-

րդ, 115-րդ, 116-րդ, 117-րդ, 119-րդ, 144-րդ, 145-րդ, 221-րդ, 316-րդ, 355-րդ, 360-րդ 

հոդվածների հիման վրա՝ Մաքսային միության հանձնաժողովը որոշեց՝ 

1. Հաստատել մաքսային փաստաթղթերի ձևերը (կցվում են). 

Մաքսային փոխադրողների ռեեստրում գրանցման վկայական,  

նույնականացման միջոցների փոփոխման, հեռացման, վերացման կամ 

փոխարինման ակտ, 

բացատրություն, 

մաքսային զննման (տեսազննման) ակտ, 

Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից 

անձնական օգտագործման համար ուղեկցվող ուղեբեռով տեղափոխվող 

ապրանքների մաքսային զննման (տեսազննման) ակտ, 

անձնական մաքսային զննում իրականացնելու մասին ակտ, 

շինությունների և տարածքների մաքսային տեսազննման ակտ, 

փորձանմուշների և նմուշների ընտրության ակտ, 

ապրանքների և դրանց վերաբերյալ փաստաթղթերի արգելապահման 

արձանագրություն, 

մաքսային հսկողության գոտիներից դուրս ավտոմոբիլային տրանսպորտային 

միջոցների կանգնեցման դեպքում ապրանքների և դրանց վերաբերյալ 

փաստաթղթերի մաքսային հսկողության ակտ: 



2. Հաստատել ապրանքը ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան դասակարգելու 

մասին նախնական որոշման ձևը և դրա լրացման կարգը (կցվում են): 

3. Հաստատել միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային 

միջոցը մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների 

փոխադրման համար թույլատրելու մասին հավաստագրի ձևերը և դրանց տրման ու 

օգտագործման կարգը (կցվում են): 

4. Սույն Որոշումն ուժի մեջ է մտնում Եվրասիական տնտեսական համայնքի 

Միջպետական խորհրդի (Մաքսային միության բարձրագույն մարմնի) 

պետությունների ղեկավարների մակարդակով 2009 թվականի նոյեմբերի 27-ի թիվ 

17 որոշմամբ հաստատված «Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 

պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից։ 

 

Մաքսային միության հանձնաժողովի անդամներ՝ 

   

Բելառուսի
Հանրապետությունից 

Ղազախստանի
Հանրապետությունից 

Ռուսաստանի
Դաշնությունից 

   

   

Ա. Կոբյակով ՈՒ. Շուկեեվ Ի. Շուվալով 

 

  



 ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 
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ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ХХХХХХХХХ* 

մաքսային փոխադրողների ռեեստրում գրանցման մասին 

____________________________________________________________________________ 

(մաքսային մարմնի անվանումը) 

 

Սույնով հաստատվում է, որ __________________________________________________ 

     (կազմակերպական-իրավական ձեւը, անվանումը, 

____________________________________________________________________________ 

մաքսային փոխադրողների ռեեստրում գրանցված իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

գրանցված է մաքսային փոխադրողների ռեեստրում: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Մաքսային վճարների ապահովման չափը եւ եղանակը __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



____________________________________________________________________________ 

(մաքսային մարմնի ղեկավարը, ստորագրությունը, անվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

 

Կ.Տ.  

(մաքսային մարմնի՝ զինանշանի պատկերով կնիքը)  

 

Տրամադրման ամսաթիվը 20___ թ. ___________________ «____»  
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____________________________________________________________________________ 

(մաքսային մարմնի անվանումը) 

 

ԱԿՏ 

նույնականացման միջոցների փոփոխման, հեռացման, վերացման կամ 

փոխարինման 

20___ թվականի ____________ «___» թիվ ____________

 

Հաշվի առնելով _____________________________________________________________ 

(հանգամանքների համառոտ նկարագրությունը) 

եւ Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի հիման վրա՝  

նույնականացման միջոցները  

[ ]՝ հեռացվել են [ ]՝ փոփոխվել են [ ]՝ փոխարինվել են [ ]՝ վերացվել են 

Նույնականացման միջոցների փոփոխման, հեռացման, վերացման կամ 

փոխարինման գործողությունների իրականացման 

վայրը՝______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Այն տրանսպորտային միջոցների եւ կոնտեյներների համարները, որոնց վրայից 

հեռացվել կամ որոնց վրա փոփոխվել են նույնականացման 

միջոցները__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Փոփոխված, հեռացված, վերացված կամ փոխարինված նույնականացման 

միջոցների նկարագրությունը_________________________________________________ 

(կապարակնիքների, կնիքների համարները, դրանց քանակը, տառային կամ այլ դրոշմավորումը, նույնականացման նշանները 

եւ այլն) 

____________________________________________________________________________ 

 

Նոր նույնականացման միջոցների նկարագրությունը ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(կապարակնիքների, կնիքների համարները, դրանց քանակը, տառային կամ այլ դրոշմավորումը, նույնականացման նշանները 

եւ այլն) 

____________________________________________________________________________ 

 

Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձը՝ 

_____________________ ______________________________________________________ 

(ստորագրությունը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձնական համարակալված կնիքը) 

 

Ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող անձը (անձի ներկայացուցիչը)՝ 

____________________________________________________________________________ 

(ստորագրությունը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 

20 թվականի ________________________________ «______» 

  Նույնականացման միջոցների (միջոցի) կիրառության ամսաթիվը 

 

  



Ակտի երկրորդ օրինակն առձեռն ստացել է 

____________________________________________________________________________ 

(այն անձի ստորագրությունը, պաշտոնը, աշխատանքի վայրը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, ում հանձնվել է ակտի 

երկրորդ օրինակը) 

20 թվականի ____________________________ «______» 

   Ակտի երկրորդ օրինակն ստանալու ամսաթիվը 
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____________________________________________________________________________ 

(մաքսային մարմնի անվանումը) 

 

Բացատրություն 

 

20__ թվականի ____________ «__» ______________________________ 

      (բացատրությունը տալու վայրը) 

____________________________________________________________________________ 

(բացատրությունն ընդունած մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, ազգանունը եւ  

____________________________________________________________________________ 

անվան սկզբնատառերը) 

 

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածին համապատասխան՝ 

բացատրությունն ընդունվեց. 

ազգանունը ________________________________________________________________, 

անունը, հայրանունը ________________________________________________________, 

ծննդյան տարեթիվը ________________________________________________________, 

ծննդյան վայրը _____________________________________________________________, 

աշխատանքի վայրը ________________________________________________________, 

բնակության վայրը __________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________: 

Անձը հաստատող փաստաթուղթը ____________________________________________ 

     (անվանումը, համարը, քաղաքացիությունը, տրամադրման ամսաթիվը) 

___________________________________________________________________________: 

Առաջադրված հարցերի առնչությամբ ներկայացնում եմ հետեւյալ բացատրությունը՝ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

20 թվականի ____________ «______» __________________________________________ 

(ամսաթիվը)  (բացատրությունը ներկայացրած անձի ստորագրությունը, 

ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 

20 թվականի ___________ «______» ___________________________________________ 

(ամսաթիվը) (մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ստորագրությունը, 

ազգանունը, անվան սկզբնատառերը,  

____________________________________________________________________________ 

անձնական համարակալված կնիքը (առկայության դեպքում) 
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(մաքսային մարմնի անվանումը) 

 __ թերթերի __ թերթ

 

Մաքսային զննման (տեսազննման) ակտ 

թիվ ____________________ 

 

Մաքսային զննումը (տեսազննումը) սկսելու ժամանակը՝ _______ Ամսաթիվը՝ 20___

թվականի ___________ «__» 

 

Սույն ակտը կազմվել է Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 116-րդ (115-րդ)

հոդվածին համապատասխան այն մասին, որ պաշտոնատար անձի (անձանց) կողմից՝  

 

(պաշտոնատար անձանց պաշտոնները, ազգանունները, անունների սկզբնատառերը) 

 

ներկայությամբ՝ 

հայտարարատու, ապրանքների (տրանսպորտային միջոցների) նկատմամբ

լիազորություններ ունեցող անձ կամ նրանց ներկայացուցիչներ՝ 

 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը, 

բնակության վայրը) 



 

 

ընթերակաների (Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 116-րդ հոդվածի 5-րդ կետի

հիման վրա) ներկայությամբ՝ 

 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը, 

բնակության վայրը) 

 

 

մասնագետի (փորձագետի) մասնակցությամբ՝  

 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը, 

բնակության վայրը) 

 

[ ] Մաքսային զննումն իրականացվել է հայտարարատուի կամ ապրանքների նկատմամբ

լիազորություններ ունեցող այլ անձի (նրանց ներկայացուցիչների) բացակայությամբ

հետեւյալ պատճառով՝ 

 

 

 

[ ]՝ անցկացվել է մաքսային զննում 

[ ]՝ անցկացվել է մաքսային տեսազննում  

այն ապրանքի (ապրանքների խմբաքանակի կամ տրանսպորտային միջոցի) համար,

որն ուղարկվել է ուղարկողի կողմից (լրացվում է արտահանման ժամանակ). 

 



(կազմակերպության անվանումը, ՎՀՀ/ ՀՎԳՀ (ԲՆՀ, ԱՆՀ)/ ՀՎՆՀ, 

ֆիզիկական անձի համար՝ Ա.Ա.Հ.-ը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը) 

 

 

որտեղից 

(ուր) 

 

(երկիրը) 

ստացողի հասցեին (լրացվում է ներմուծման ժամանակ)

________________________________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը, ՎՀՀ/ ՀՎԳՀ (ԲՆՀ, ԱՆՀ)/ ՀՎՆՀ 

 

ֆիզիկական անձի համար՝ Ա.Ա.Հ.-ը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը) 

 

ըստ փաստաթղթերի՝ ____________________________________________________________

 (մաքսային հայտարարագիր, ՄՃՓ-ն գրքույկներ, տրանսպորտային (փոխադրման)

փաստաթղթեր, կոմերցիոն եւ այլ փաստաթղթեր) 

 

 

 

 

Մաքսային զննման (տեսազննման)

վայրը 

 

Կիրառվել են մաքսային հսկողության տեխնիկական միջոցներ՝ 

 

 



Ներկայացվել է. 

[ ]՝ ապրանք ____ տեղերից Համաքաշը՝ ըստ փաստաթղթերի՝ ______ կգ 

[ ]՝ տրանսպորտային միջոց՝ գրանցման համարը՝ 

 

 

 

 

__ թերթերի __ թերթ

Մաքսային զննման (տեսազննման) արդյունքում սահմանվել է հետեւյալը՝ 

Ռադիացիոն ֆոնի մակարդակը 

կազմում է. 

 

Չափումներն իրականացվել են 

սարքով 

 Համարը 

Ապրանքի փաստացի քաշը՝ 

զտաքաշը  

 կգ, համաքաշը  կգ  

որոշվել է հետեւյալ եղանակով՝ 

[ ] փաստացի կշռում 

[ ] մեկ տեղի միջին քաշի որոշում ____ տեղերի կշռմամբ,  

որոնց քաշը կազմել է՝ համապատասխանաբար ____________ կգ, ____________ կգ,

____________ կգ 

[ ] հաշվարկային ________________________________________________________________

   (նշվում են հաշվարկի տվյալները) 

[ ] այլ __________________________________________________________________________

   (նշվում է եղանակը) 



 

Տրանսպորտային միջոցը (միջոցները) ժամանել է (են) որպես ապրանք՝ 

[ ]՝ տրանսպորտային միջոցի վրա/ կոնտեյների (կոնտեյներների) մեջ, տրանսպորտային

միջոցների /կոնտեյներների համարը (համարները) _________________________________ 

  (ավելորդները ջնջել)  ______________ 

[ ] վարելու միջոցով 

 

Նույնականացման 

միջոցները՝ 

առանց նույնականացման միջոցների [ ] 

 նույնականացման միջոցները [ ] չեն խախտվել [ ] խախտվել են

 

(նույնականացման միջոցի նկարագրությունը, քանակը) 

 

(նշվում են զննման (տեսազննման) արդյունքները) 

 

 

 

Ակտին կից 

ներկայացվում են` 

 

 (փաստաթղթեր, լուսանկարներ, պիտակներ եւ այլն) 

[ ] Առգրավում չի կատարվել  

[ ] Բեռնատեղիները փաթեթավորվել են մեր

ներկայությամբ 

Վերցվել են փորձանմուշներ եւ նմուշներ 

________ թիվ _______ ակտի համաձայն

  



Հայտնաբերվել են իրավախախտումների նշաններ՝ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Նույնականացման միջոցներ են դրվել  քանակով  հատ

Պաշտոնատար 

անձինք՝ 

 

 (ստորագրությունը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձնական համարակալված կնիքը) 

 

 (ստորագրությունը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձնական համարակալված կնիքը) 

ներկայությամբ՝  

 (ստորագրությունը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 

Փորձագետ 

(մասնագետ)՝ 

(ստորագրությունը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 

  

Մաքսային զննումն (տեսազննումն) ավարտելու 

ամսաթիվը եւ ժամը 

 

Ակտի երկրորդ օրինակն ստացել է առձեռն  

 (ամսաթիվը, ժամը, ստորագրությունը, ազգանունը, անվան 

սկզբնատառերը) 

Ծառայողական նշումներ (լրացվում է միայն մաքսային մարմինների համար օրինակում)

________________________________________________________________________________

 

 



ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 

2010 թվականի մայիսի 20–ի թիվ 260 

որոշմամբ 

 

__ թերթերի __ թերթ 

 (մաքսային մարմնի անվանումը) 

  

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԶՆՆՄԱՆ (ՏԵՍԱԶՆՆՄԱՆ) ԱԿՏ 

Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից 

անձնական օգտագործման համար ուղեկցվող ուղեբեռով տեղափոխվող 

ապրանքների 

 

Թիվ  

 

 

   20 թ.  

Սկսվել է ժամը ______ անց ______ րոպեին ___________________ 

(օրը, ամիսը, տարեթիվը) 

 

Սույն ակտը կազմվել է այն 

մասին, որ  

 

պաշտոնատար անձի (անձանց) կողմից՝  

Մաքսային զննում (տեսազննում) իրականացրած 

պաշտոնատար անձի պաշտոնը, ազգանունը, անվան 

սկզբնատառերը  

 

 



ներկայությամբ՝  

 (հայտարարատուն, ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող անձը) 

 

[ ]՝ իրականացվել է մաքսային զննում 

[ ]՝ իրականացվել է մաքսային տեսազննում (ՄՀՏՄ-ի կիրառմամբ) 

քաղաքացի (քաղաքացուհի) կողմից 

տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ 

 

(անհրաժեշտն ընդգծել)     (Ա.Ա.Հ., անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը,  

 

տրման ամսաթիվը, բնակության վայրը) 

 

ով ժամանել է, մեկնել է որտեղից 

(ուր) 

 

(անհրաժեշտն ընդգծել) (երկիրը, տրանսպորտի տեսակը, չվերթի 

համարը եւ այլն) 

 

ընթերականեր (Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 116-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 

հիման վրա)` 

 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը, 

բնակության վայրը) 

 

 

մասնակցությամբ՝ մասնագետ 

(փորձագետ)՝ 

 



(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը 

հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը, բնակության վայրը)  

 

 

[ ] Մաքսային զննումն իրականացվել է հայտարարատուի կամ ապրանքների նկատմամբ 

լիազորություններ ունեցող այլ անձի (նրանց ներկայացուցիչների) բացակայությամբ 

հետեւյալ պատճառով՝ 

  

Մաքսային զննման (տեսազննման) 

վայրը՝ 

 

 (մաքսային հսկողության գոտին, շինությունը, նավախցիկը, 

ճամփորդախցիկը (կուպեն), մեքենայի սրահը եւ այլն) 

Մաքսային զննման (տեսազննման) արդյունքում հաստատվել է հետեւյալը՝ 

Ներկայացվել է ուղեբեռ _______ տեղից Համաքաշը _____________ կգ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

__ թերթերի __ թերթ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ակտին կից ներկայացվում է` _________________________________________________ 

(լուսանկար (տեսանյութեր), ապրանքների տեղափոխման հետ առնչություն ունեցող անձի բացատրությունը, ապրանքների 

ձեռքբերումը եւ արժեքը հաստատող, փաստաթղթերը (չեկեր, հաշիվներ) եւ այլն) 

 

 

Փորձագետ (մասնագետ)՝ _______________________   _________________ 

Մաքսային զննում 
(տեսազննում) 

իրականացրած անձը 
(անձինք)՝ 

    

     

(պաշտոնը)  (ստորագրությունը, ԱՀԿ)  (անվան սկզբնատառերը, 
ազգանունը) 

Ապրանքների 
նկատմամբ 

լիազորություններ 
ունեցող անձ (անձի 

ներկայացուցիչ)՝ 

 (ստորագրությունը)  (անվան սկզբնատառերը, 
ազգանունը) 

Ներկա գտնվող 
անձինք՝ 

 (ստորագրությունը)  (անվան սկզբնատառերը, 
ազգանունը) 

  (ստորագրությունը)  (անվան սկզբնատառերը, 
ազգանունը) 



  

Ավարտվել է (ժամը) ______ (րոպեն) ____________________ (օրը, ամիսը, տարեթիվը) 

 

Ակտի երկրորդ օրինակն ստացել է առձեռն ____________  _________________  

      (ստորագրությունը)  (անվան սկզբնատառերը, ազգանունը)  

_________  

(ամսաթիվը) 

  

  (ստորագրությունը)  (անվան սկզբնատառերը, 
ազգանունը) 



__ թերթերի __ թերթ

 

Լրացուցիչ թերթ 

Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական

օգտագործման համար ուղեկցվող թիվ ___________________________ ուղեբեռով

տեղափոխվող ապրանքների մաքսային զննման (տեսազննման) ակտի 

 

Մաքսային զննման (տեսազննման) արդյունքում սահմանվել է հետեւյալը՝ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Պաշտոնատար անձինք՝ _____________________________________________________ 

   (ստորագրությունը, անվան սկզբնատառերը, ազգանունը, անձնական համարակալված կնիքը) 

 

____________________________________________________________________________ 

Ներկայությամբ՝    
Փորձագետ 
(մասնագետ)՝    

 (ստորա-
գրությունը) 

 (անվան 
սկզբնատառերը, 

ազգանունը) 

 (ստորագրությունը)  (անվան 
սկզբնատառերը, 

ազգանունը) 

 

Ակտի երկրորդ օրինակն ստացել է
առձեռն     

 (ստորագրությունը) (անվան սկզբնատառերը, 
ազգանունը) 

 (ամսաթիվը) 



 

__ թերթերի __ թերթ

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Պաշտոնատար անձինք՝ _____________________________________________________ 

   (ստորագրությունը, անվան սկզբնատառերը, ազգանունը, անձնական համարակալված կնիքը) 

 

____________________________________________________________________________ 

Ներկայությամբ՝    
Փորձագետ 
(մասնագետ)՝    

 (ստորագրու-
թյունը) 

 (անվան 
սկզբնատառերը, 

ազգանունը) 

 (ստորագրու-
թյունը) 

 (անվան 
սկզբնատառերը, 

ազգանունը) 

Ակտի երկրորդ օրինակն ստացել է 
առձեռն     

 (ստորագրությունը) (անվան սկզբնատառերը, 
ազգանունը) 

 (ամսաթիվը) 

 

  



  ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 

Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2010 թվականի 

մայիսի 20–ի թիվ 260 որոշմամբ

____________________________________________________________________________ 

(մաքսային մարմնի անվանումը) 

 

Անձնական մաքսային զննում իրականացնելու մասին ակտ 

20___ թվականի ____________ «___» թիվ _______

 

Անձնական մաքսային զննումն սկսվել է _________ _______ ______ 

 ամսաթիվ ժամ րոպե 

Անձնական մաքսային զննումն ավարտվել է _________ _______ ______ 

 ամսաթիվ ժամ րոպե 

____________________________________________________________________________ 

(անձնական մաքսային զննումն իրականացրած եւ ակտը կազմած մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, 

ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

____________________________________________________________________________ 

 

Զննման ենթարկվող անձին, օրինական ներկայացուցիչներին, ուղեկցողներին, 

ընթերականերին, բուժաշխատողին պարզաբանվել են Մաքսային միության 

մաքսային օրենսգրքի 117-րդ հոդվածով նախատեսված իրենց իրավունքները եւ 

պարտականությունները՝ _____________________________________________________  

 (մաքսային մարմնի անվանումը, մաքսային մարմնի այն պաշտոնատար անձի  

____________________________________________________________________________ 



պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, ում որոշման համաձայն իրականացվել է անձնական մաքսային զննումը) 

որոշմանը համապատասխան 

 

իրականացրել է անձնական զննում ___________________________________________ 

      (քաղաքացիությունը, ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան   

____________________________________________________________________________ 

թիվը, զննման ենթարկվող անձի անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը) 

____________________________________________________________________________ 

 

(զննման ենթարկվող անձի 

ստորագրությունը) 

ներկայությամբ՝ օրինական ներկայացուցիչ,  

ուղեկցող՝ 

(ազգանունը, անունը, հայրանունը, բնակության վայրը, անձը հաստատող փաստաթղթի 

անվանումը եւ համարը) 

 

 

(զննման ենթարկվող անգործունակ, 

անչափահաս անձի օրինական 

ներկայացուցչի, ուղեկցողի 

ստորագրությունը) 

Մաքսային միության 
անդամ պետության 
լեզվին 

 թարգմանչի 
ծառայությունների 

 

 (տիրապետում եմ, չեմ 
տիրապետում) 

  

կարիք ունեմ եւ ցանկանում եմ 
բացատրությունները ներկայացնել  

  -ով: 

 



(զննման ենթարկվող անձի 

ստորագրությունը) 

(զննման ենթարկվող անգործունակ, 

անչափահաս անձի օրինական 

ներկայացուցչի, ուղեկցողի 

ստորագրությունը) 

Անձնական զննումն իրականացվել է շինությունում ______________________________ 

    (անձնական զննման իրականացման վայրը՝ օդանավակայան, կայարան եւ այլն, 

____________________________________________________________________________ 

շինության, ճամփորդախցիկի (կուպե) եւ այլ վայրի համարը) 

 

ընթերակաների ներկայությամբ՝ 

(զննման ենթարկվող անձի հետ նույն սեռի) 

1. __________________________________________________________________________ 

(ազգանունը, անունը, հայրանունը, բնակության վայրը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը) 

____________________________________________________________________________ 

2․ _________________________________________________________________________ 

(ազգանունը, անունը, հայրանունը, բնակության վայրը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը) 

____________________________________________________________________________ 

 

թարգմանչի մասնակցությամբ՝ _______________________________________________ 

    (ազգանունը, անունը, հայրանունը, աշխատանքի վայրը, բնակության վայրը, անձը  

____________________________________________________________________________ 

հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը) 

 

բուժաշխատող՝ _____________________________________________________________ 

(ազգանունը, անունը, հայրանունը, աշխատանքի վայրը եւ պաշտոնը) 



____________________________________________________________________________ 

ում պարզաբանվել են իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները: 

     

     

(ընթերակաների 
ստորագրությունները) 

 (թարգմանչի ստորագրությունը)  (բուժաշխատողի ստորագրությունը) 

 

Զննման ենթարկվող անձը՝ ___________________________________________________ 

մաքսային հսկողությունից թաքցված ապրանքները կամավոր հանձնելու 

առաջարկին ի պատասխան հայտարարել է՝  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

կամավոր հանձնել է _________________________________________________________ 

     (նշել, թե հատկապես որ ապրանքներն են կամավոր ներկայացվել, 

____________________________________________________________________________ 

դրանց քանակը եւ բնորոշ հատկանիշները, թաքցման եղանակը եւ վայրը) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Անձնական զննման արդյունքում ______________________________________________ 

      (զննման ենթարկվող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

հայտնաբերվել է (են) ________________________________________________________ 

 (նշել ժամանակագրական հերթականությամբ անձնական մաքսային զննման փուլերը (գործառնությունները),  



____________________________________________________________________________ 

հայտնաբերված առարկաները, դրանց քանակը եւ բնորոշ հատկանիշները, թաքցման եղանակը եւ վայրը, 

____________________________________________________________________________ 

կամ նշել՝ հետագա անձնական մաքսային զննում չի իրականացվել) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Անձնական մաքսային զննում իրականացնելու սահմանները՝ ____________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Նշում որոշակի տեխնիկական միջոցների, բժշկական սարքերի (անվանումը, 

տեսակը, մակնիշը, մոդելը) կիրառման, դրանց օգտագործման պայմանների եւ 

կարգի մասին       _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ակտին կից ներկայացվում են` ________________________________________________ 

 (անձնական զննում իրականացնելիս կամավոր հանձնված կամ հայտնաբերված ապրանքների անվանումը,  

____________________________________________________________________________ 

քանակը եւ բնորոշ հատկանիշները, 

____________________________________________________________________________ 

դրանց նույնականացման միջոցները) 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Անձնական մաքսային զննման արձանագրությանը կցել լուսանկարները, 

սեւանկարները (նեգատիվները), կինոժապավենները, ձայնագրությունները եւ 

տեսագրությունները, հետազոտությունների, չափումների եւ 

ուսումնասիրությունների, դեղամիջոցների կիրառման՝ փաստաթղթերով 

արձանագրված արդյունքները (ավելորդները ջնջել)  

____________________________________________________________________________ 

 

Զննման ենթարկվող անձի հայտարարությունը՝ _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Անձնական զննմանը մասնակցող այլ անձանց հայտարարությունները՝ ___________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Նշում՝ զննման ենթարկվող անձի վարքագծի վերաբերյալ (անհրաժեշտության 

դեպքում)        _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Անձնական զննման ակտն ընթերցվել է, 
թարգմանվել է -են 

  

գրառումները կատարված են ճիշտ, 
լրացումներ եւ դիտողություններ  

 ստացվել 
են 

 



____________________________________________________________________________ 

 

(թարգմանչի ստորագրությունը) 

Անձնական զննումն իրականացրեց եւ ակտը կազմեց՝ 

   

(ստորագրությունը)  (անվան սկզբնատառերը, ազգանունը)

Զննման ենթարկված անձը՝ 

   

(ստորագրությունը)  (անվան սկզբնատառերը, ազգանունը)

 

Զննման ենթարկվող անգործունակ (անչափահաս) անձի օրինական 

ներկայացուցիչը, ուղեկցողը՝ 

   

(ստորագրությունը)  (անվան սկզբնատառերը, ազգանունը)

Ընթերականեր՝ 

   

(ստորագրությունը)  (անվան սկզբնատառերը, ազգանունը)

 

   

(ստորագրությունը)  (անվան սկզբնատառերը, ազգանունը)

Բուժաշխատող՝ 

   

(ստորագրությունը)  (անվան սկզբնատառերը, ազգանունը)

 



Ակտը կազմեց՝ _________  

  (ստորագրությունը)  անձնական համարակալված կնիքը 

 

Ակտի երկրորդ օրինակն առձեռն ստացել է 

___________ ________________________________________________________________ 

(ստորագրությունը)  (այն անձի ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, ում հանձնվել է ակտի երկրորդ օրինակը) 

 

20___ թվականի ___________________ «____» 

  Ակտի երկրորդ օրինակն ստանալու ամսաթիվը 

 

  



  ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 

Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2010 թվականի 

մայիսի 20–ի թիվ 260 որոշմամբ 

____________________________________________________________________________ 

(մաքսային մարմնի անվանումը) 

 

ԱԿՏ 

շինությունների եւ տարածքների մաքսային տեսազննման 

20___ թվականի ____________ «___» թիվ ____________

 

Տեսազննումն սկսել է ____________ _____________ 

    (ամսաթիվը)  (ժամը) 

Տեսազննումն ավարտվել է ___________ _____________ 

    (ամսաթիվը)   (ժամը) 

 

Պաշտոնատար անձի (անձանց) կողմից՝ _______________________________________ 

     (այն պաշտոնատար անձի պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը,  

____________________________________________________________________________ 

որն իրականացրել է շինությունների եւ տարածքների մաքսային տեսազննումը) 

 

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի հիման վրա  

____________________________________________________________________________ 

(փաստաթղթի անվանումը, շինությունների եւ տարածքների մաքսային տեսազննում իրականացնելու համար կարգադրագրի 

(հրահանգչական ցուցումի) կամ մաքսային ստուգում անցկացնելու մասին որոշման (կարգադրագրի, ստուգում նշանակելու 

մասին ակտի) ամսաթիվը եւ համարը) 



 

ներկայությամբ՝ 

շինությունների եւ (կամ) տարածքների տիրապետող (օգտագործող) կամ նրա 

ներկայացուցիչ՝ 

____________________________________________________________________________ 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը,  

____________________________________________________________________________ 

անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը, բնակության վայրը)  

 

ընթերականեր՝ 

____________________________________________________________________________ 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը հաստատող փաստաթղթի 

____________________________________________________________________________ 

անվանումը եւ համարը, բնակության վայրը) 

 

այն անձինք՝ ________________________________________________________________ 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ 

____________________________________________________________________________ 

համարը, բնակության վայրը) 

 

մասնակցությամբ՝ մասնագետ՝ _______________________________________________ 

    (աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը 

____________________________________________________________________________ 

հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը, բնակության վայրը)  

ում պարզաբանվել են Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 101-րդ հոդվածով 

սահմանված իր իրավունքներն ու պարտականությունները, 



 

իրականացվել է շինությունների եւ տարածքների մաքսային տեսազննում, 

___________________________________________________________________________ 

(շինության եւ (կամ) տարածքի անվանումը) 

 

որոնք գտնվում են հետեւյալ հասցեում՝ ________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

Շինությունների եւ տարածքների մաքսային տեսազննման ընթացքում մաքսային 

մարմնի պաշտոնատար անձի (անձանց) կողմից կատարվել են հետեւյալ 

գործողությունները՝  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Շինությունների եւ տարածքների մաքսային տեսազննման ընթացքում կատարվել է 

____________________________________________________________________________ 

(լուսանկարում, տեսագրում, ձայնագրում եւ այլն) 

 

Շինությունների եւ տարածքների մաքսային տեսազննման արդյունքում հաստատվել 

է __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Շինությունների եւ տարածքների մաքսային տեսազննման ակտին կից 

ներկայացվում են՝____________________________________________________________ 

    (գծագիր, տեսազննման վայրի սխեմա, լուսանկար, աղյուսակ եւ այլն) 

 

Հատուկ նշումներ՝ 

____________________________________________________________________________ 

(փաստեր տարածք (շինություն) մուտք գործելը մերժելու, դիմադրությունը ճնշելու, կողպված շինությունները բացելու եւ այլնի 

մասին) 

______________________________________________________________ 

Շինությունների եւ տարածքների մաքսային տեսազննմանը ներկա գտնվող 

(մասնակցող) անձանց կողմից կատարված դիտողություններ, հայտարարություններ՝ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Շինությունների եւ տարածքների մաքսային տեսազննման իրականացմանը 

(տեսազննում իրականացնելիս) մասնակցած (ներկա գտնված) անձանց 

ստորագրությունները՝ 

Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձը (անձինք)՝ 

________________________________________________ ___________________________ 

(ստորագրությունը, անձնական համարակալված կնիքը (առկայության դեպքում)) (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 



________________________________________________ ___________________________ 

(ստորագրությունը, անձնական համարակալված կնիքը (առկայության դեպքում)) (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 

Անձի ներկայացուցիչը՝ 

_____________________   _________________________________________ 

 (ստորագրությունը)     (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 

Ներկա գտնվող անձինք` 

____________________   _________________________________________ 

 (ստորագրությունը)      (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը)  

 

___________________    _________________________________________ 

 (ստորագրությունը)      (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը)  

 

Մասնագետ՝ 

___________________    _________________________________________ 

 (ստորագրությունը)      (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 

Ակտի երկրորդ օրինակն ստացել է 

_________________________________________________________ __________________ 

(ակտի երկրորդ օրինակն ստացած անձի պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) (ստորագրությունը) 

 

20___ թվականի ___________________ «____» 

  (ակտի երկրորդ օրինակն ստանալու ամսաթիվը) 

  



  ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 

Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2010 թվականի 

մայիսի 20–ի թիվ 260 որոշմամբ

 

____________________________________________________________________________ 

(մաքսային մարմնի անվանումը) 

 

Փորձանմուշների եւ նմուշների ընտրության մասին ակտ 

20___ թվականի ____________ «___» թիվ ____________

 

I. __________________________________________________________________________ 

(փորձանմուշների (նմուշների) ընտրությունը կատարած մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, ազգանունը, 

անվան սկզբնատառերը) 

____________________________________________________________________________ 

ներկայությամբ՝ 

հայտարարատու, ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող անձ կամ 

նրանց ներկայացուցիչներ՝____________________________________________________ 

     (աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը,  

____________________________________________________________________________ 

անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը, բնակության վայրը)  

 

ընթերականեր՝______________________________________________________________ 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ  

____________________________________________________________________________ 



համարը, բնակության վայրը) 

____________________________________________________________________________ 

այն անձինք՝ ________________________________________________________________ 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ  

____________________________________________________________________________ 

համարը, բնակության վայրը) 

 

մասնակցությամբ՝ 

մաքսային փորձագետ (փորձագետ)՝ __________________________________________ 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ  

____________________________________________________________________________ 

համարը, բնակության վայրը) 

 

մասնագետ՝_________________________________________________________________ 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ  

____________________________________________________________________________ 

համարը, բնակության վայրը) 

 

ում պարզաբանվել են Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 101-րդ հոդվածով 

սահմանված իր իրավունքներն ու պարտականությունները, 

այն անձինք՝ ________________________________________________________________ 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ  

____________________________________________________________________________ 

համարը, բնակության վայրը) 

 



կատարել է փորձանմուշների (նմուշների) ընտրություն` Մաքսային օրենսգրքի 144-

րդ հոդվածին համապատասխան __________________________________________-ից,  

        (առարկաների անվանումը) 

որոնք պատկանում են _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(նշել ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող կազմակերպության, դրա ներկայացուցչի լրիվ անվանումը, 

գտնվելու վայրը. ֆիզիկական անձանց համար՝ ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, ծննդյան տարեթիվը եւ վայրը, անձը 

հաստատող փաստաթղթի անվանումը եւ համարը, բնակության վայրը) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

որոնք գտնվում են ___________________________________________________________ 

(ժամանակավոր պահպանման պահեստում, ձեռքի ծանրոցում, ուղեբեռում, թիվ փոստային առաքանիում, վագոնում եւ այլուր) 

որոնք տեղափոխվում (տեղափոխվել) են ___________________________________-ից  

         (որ երկրից) 

_____________________, 

 (որ երկիր) 

 

եւ որոնք մաքսային հսկողության են ներկայացվել 20 թվականի _________ «__»-ին, 

ինչի մասին կազմվել է սույն ակտը: 

 

II. Ապրանքների փորձանմուշների (նմուշների) ընտրությունն սկսելուց առաջ 

մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից I բաժնում նշված անձանց 

պարզաբանվել է փորձանմուշների (նմուշների) ընտրության ժամանակ 

իրականացվող բոլոր գործողություններին ներկա գտնվելու եւ ակտում գրառման 

ենթակա հայտարարություններ անելու, բացատրություններ տալու իրենց 

իրավունքը: 



___________________ ____________________ 

(ստորագրությունը)   (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը)  

___________________ ____________________ 

(ստորագրությունը)   (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 

III. Փորձանմուշների (նմուշների) ընտրությունը կատարվել է  

______________________________ եւ ______________________________________  

(մառախլապատ, արեւային եղանակի եւ այլն)   (բնական, արհեստական լուսավորության) 

պայմաններում 

հետեւյալ հասցեում՝ _________________________________________________________ 

 

Փորձանմուշների (նմուշների) ընտրության ժամանակ կիրառվել են հետեւյալ 

տեխնիկական միջոցները՝ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

IV. Սույն ակտի համաձայն՝ որպես փորձանմուշներ (նմուշներ) 

       (ավելորդները ջնջել)  

ընտրվել են՝ 

  



Հա-
մարը՝ 
ը/կ 

Որպես փորձանմուշներ (նմուշներ) 
ընտրված առարկաների անվանումը, 
բնորոշ հատկանիշները*  

Քանակը, 
քաշը  

Արժեքը  

    

    

    

    

____________________________________________________________________________ 

(հավելվածի առկայության դեպքում՝ նշել) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

* Ապրանքի նկարագրությունը, արտաքին տեսքը, ֆիրմային նշանը, պատրաստողի եւ պատրաստման երկրի դրոշմը:  

 

 

Ընտրված փորձանմուշները (նմուշները) _______________________________________ 

      (համարվում են/ չեն համարվում վտանգավոր, արագ փչացող, 

____________________________________________________________________________ 

եթե առկա է վտանգ, նշել վտանգի տեսակը, արագ փչացողների դեպքում նշել պահման ժամկետները եւ պայմանները):  

 

V. Ընտրված փորձանմուշները (նմուշները) փաթեթավորված են 

____________________________________________________________________________ 

(փաթեթավորման տեսակը, բացատրական գրառումները՝ հաստատված 

____________________________________________________________________________ 

հայտարարատուի, ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող այլ անձի կամ նրանց ներկայացուցիչների, 

ընթերակաների, մասնագետի, մաքսային փորձագետի (փորձագետի), փորձանմուշների (նմուշների) ընտրությունը կատարած 

մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

կապարակնիքի համարը (եթե կիրառվում է փորձանմուշների (նմուշների) փաթեթավորման ժամանակ) 

 

VI. Ներկա գտնվող անձանց հայտարարությունները եւ դիտողությունները՝ 

____________________________________________________________________________ 

(գրառել հայտարարության կամ դիտողության բովանդակությունը, դրանք կատարած անձի ազգանունը, անվան 

սկզբնատառերը, 

____________________________________________________________________________ 

եթե կա առաջարկություն՝ նշել) 

 

Ակտն ընթերցվել է: Գրառումները կատարված են ճիշտ:  

 

Ընթերականեր՝______________________ ________________________ 

   (ստորագրությունը)   (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը)  

  ____________________  ________________________ 

   (ստորագրությունը)   (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 

Ներկա գտնվող (մասնակցող) անձինք՝ _____________ _____________________ 

      (ստորագրությունը)  (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը)  

_____________ _____________________ 

      (ստորագրությունը)  (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

_____________ _____________________ 

      (ստորագրությունը)  (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

Ակտը կազմեց ______________________________________________________________ 

   (մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 



________________________________  

(մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ստորագրությունը)   (անձնական համարակալված կնիքը) 

 

Սույն ակտի օրինակն ստացավ _______________________________________________ 

     (ազգանունը, անվան սկզբնատառերը)  (ստորագրությունը) 

 

20___ թվականի ___________________ «____» 

   (ակտի օրինակը ստանալու ամսաթիվը) 

  



  ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 

Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2010 թվականի 

մայիսի 20–ի թիվ 260 որոշմամբ

____________________________________________________________________________ 

(մաքսային մարմնի անվանումը) 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ապրանքների եւ դրանց վերաբերյալ փաստաթղթերի արգելապահման 

 

Սերիա N 000000 

20__ թվականի ______________ «__» _______________________________

(արձանագրության կազմման վայրը) 

Կազմվել է մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից _____________________ 

       (մաքսային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանման  

____________________________________________________________________________ 

անվանումը, արձանագրությունը կազմած պաշտոնատար անձի պաշտոնը, ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

 

արգելապահման մասին _____________________________________________________ 

 (տվյալներ այն անձի մասին, որի փաստացի տիրապետման տակ են գտնվում արգելապահված ապրանքները եւ 

____________________________________________________________________________ 

դրանց վերաբերյալ փաստաթղթերը) 

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի ____ հոդվածի ____ կետի հիման վրա՝ 

հետեւյալ ապրանքների եւ դրանց վերաբերյալ փաստաթղթերի 

 



Համարը՝ 
ը/կ 

Ապրանքների եւ դրանց 
վերաբերյալ փաստաթղթերի 

անվանումը 

Չափման միավորը Քանակը 
(բառերով) 

1 2 3 4 
 

Տվյալները մուտքագրված են՝ համաձայն _______________________________________ 

     (կոմերցիոն (փոխադրման) փաստաթղթի անվանումը, ամսաթիվը եւ համարը 

____________________________________________________________________________ 

տիրապետողի հայտարարությունը) 

 

Ընդհանուր արժեքով՝ ________________________________________________________ 

       (արժեքը՝ բառերով) 

Պահման ժամկետը՝ մինչեւ ___________________________________________________ 

Նույնականացման միջոցներ _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Արձանագրությունը 

կազմեց ____________________________ Տիրապետող՝ ___________________________ 

(ստորագրությունը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) (ստորագրությունը, ազգանունը, անվան 

սկզբնատառերը) 

 

անձնական համարակալված կնիքը 

 

 Կ.Տ. (մաքսային մարմնի)   20__ թվականի ______________ «__» 

 



Ապրանքները եւ փաստաթղթերն ընդունեց __________________  

       (ստորագրությունը) 

_______________________________ 

(պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 

Ապրանքները հանձնվել են պատասխանատու պահպանության 

_______________________________ 

 (պահպանության վայրը) 

 

20__ թվականի ______________ «__»      Կ.Տ. (պահպանողի) 

 

Հանձնել է պահպանության _____________ ___________________________________ 

    (ստորագրությունը)  (պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

Ընդունել է պահպանության _____________ ___________________________________ 

    (ստորագրությունը)  (պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

 

Այլ նշումներ _________________________________________________________ 

 

20__ թվականի ______________ «__»  

 

  



Դարձերես 

 

Մաքսային հսկողություն իրականացնելիս Մաքսային միության մաքսային 

օրենսգրքի 152–րդ, 170–րդ, 185–րդ, 192–րդ, 208–րդ, 231–րդ, 234–րդ, 305–րդ եւ 

354–րդ հոդվածներով սահմանված դեպքերում մաքսային մարմինների 

պաշտոնատար անձինք արգելապահում են այն ապրանքներն ու դրանց վերաբերյալ 

փաստաթղթերը, որոնք վարչական իրավախախտումների կամ 

հանցագործությունների առարկա չեն։ Արգելապահված ապրանքները հանձնվում են 

ժամանակավոր պահպանության պահեստներ կամ մաքսային մարմնի կողմից 

որոշված այլ վայրեր։ 

Արգելապահված ապրանքները եւ դրանց վերաբերյալ փաստաթղթերը 

մաքսային մարմինների կողմից պահվում են 1 (մեկ) ամիս, իսկ արագ փչացող 

արտադրանքը՝ 24 (քսանչորս) ժամ: Այն ապրանքները, որոնց ներմուծումը 

Մաքսային միության մաքսային տարածք կամ դրանց արտահանումն այդպիսի 

տարածքից արգելված է, ինչպես նաեւ դրանց վերաբերյալ փաստաթղթերը 

մաքսային մարմինների կողմից պահվում են 3 (երեք) օր։ 

Արգելապահված ապրանքների պահպանության ժամկետը հաշվարկվում է 

դրանք արգելապահելու օրվանից։ 

Արգելապահված ապրանքները եւ դրանց վերաբերյալ փաստաթղթերը 

վերադարձվում են հայտարարատուներին, իսկ եթե ապրանքների 

հայտարարագրում չի կատարվել, ապա ապրանքների սեփականատերերին, 

սակայն այն դեպքերում, երբ սեփականատերը օտարերկրյա անձ է, կամ մաքսային 

մարմինը չունի ապրանքների սեփականատիրոջ մասին տեղեկություններ, ապա այն 

անձանց, ում տիրապետման տակ ապրանքները գտնվել են դրանք արգելապահելու 

պահին (այսուհետ՝ հայտարարատու կամ այլ անձինք)՝ հաշվի առնելով Մաքսային 

միության մաքսային օրենսգրքի 147-րդ հոդվածով սահմանված 

առանձնահատկությունները։ 



Ապրանքները մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու անհրաժեշտության 

դեպքում, այն անձի հարցման հիման վրա, որն իրավասու է ապրանքները 

մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպելու հետ կապված մաքսային 

գործառնություններ իրականացնել, ապրանքների հետ արգելապահված 

փաստաթղթերը մաքսային մարմնի կողմից վերադարձվում են այդ անձին մինչեւ 

ապրանքների բացթողումը:  

Մաքսային մարմինների կողմից արգելապահված եւ Մաքսային միության 

մաքսային օրենսգրքի 147–րդ հոդվածում նշված անձանց կողմից Մաքսային 

միության մաքսային օրենսգրքի 146–րդ հոդվածի 1-ին եւ 2–րդ կետերով 

նախատեսված ժամկետներում չպահանջված ապրանքները ենթակա են իրացման, 

իսկ 148-րդ հոդվածի 3–րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ոչնչացման կամ այլ 

կերպ օգտագործման՝ Մաքսային միության այն անդամ պետության օրենսդրությանը 

համապատասխան, որի մաքսային մարմնի կողմից արգելապահվել են այդ 

ապրանքները։ 

Այն ապրանքները, որոնց պահպանման եւ իրացման ծախսերը գերազանցում 

են դրանց արժեքը, ինչպես նաեւ Մաքսային միության այն անդամ պետության 

օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում, որի մաքսային մարմնի կողմից 

արգելապահվել են այդ ապրանքները, ենթակա են ոչնչացման, եթե այլ բան 

սահմանված չէ Մաքսային միության տվյալ անդամ պետության օրենսդրությամբ։ 

Ոչնչացումը, ինչպես նաեւ այդպիսի ապրանքների պահպանության ու 

տրանսպորտային փոխադրման հետ կապված ծախսերն իրականացվում են 

հայտարարատուի կամ այլ անձանց հաշվին, իսկ նշված անձանց բացակայության 

դեպքում՝ Մաքսային միության այն անդամ պետության բյուջեի միջոցներով, որի 

մաքսային մարմնի կողմից արգելապահվել են այդ ապրանքները, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ առանձին կատեգորիայի ապրանքների առնչությամբ: 

Արգելապահված ապրանքները եւ դրանց վերաբերյալ փաստաթղթերը 

վերադարձնելու հետ կապված հարցերով դիմել մաքսային մարմին հետեւյալ 

հասցեով. __________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

 

Ծանոթացել է ____________________________ 

    (ստորագրությունը) 

Նույնականացման միջոցները՝ վնասված չեն (վնասված են) _____________________ 

      (ավելորդները ջնջել)  (ստորագրությունը) 

 

Վերադարձնելու կամ այլ գործողություններ կատարելու հիմքերը 

_______________________________ 

Պահպանության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցումը 

_______________________________________ 

Ապրանքն ընդունեց _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ապրանքներն ստացած անձի ստորագրությունը ________________________________ 

Տվյալներ ապրանքներն ստացած անձի մասին _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

  



  ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 

Մաքսային միության 

հանձնաժողովի 2010 թվականի 

մայիսի 20–ի թիվ 260 որոշմամբ

____________________________________________________________________________ 

(մաքսային մարմնի անվանումը) 

 

Մաքսային հսկողության ակտ 

մաքսային հսկողության գոտիներից դուրս ավտոմոբիլային տրանսպորտային 

միջոցների կանգնեցման դեպքում ապրանքների եւ դրանց վերաբերյալ 

փաստաթղթերի 

20___ թվականի ____________ «___»    թիվ ____________ 

 

________________________________________________________________ նկատմամբ  

(կազմակերպության անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ, այլ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 96-րդ հոդվածի հիման վրա կանգնեցվել 

է ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցը 

____________________________________________________________________________ 

(մակնիշը եւ տրանսպորտային միջոցի պետական գրանցման համարը) 

Իրականացվել են մաքսային հսկողություն ձեւեր ________________________________ 

______________________________________________________________ ապրանքների 

   (անվանումը, նկարագրությունը, քանակը) 

եւ դրանց վերաբերյալ փաստաթղթերի նկատմամբ ______________________________ 

       (փաստաթղթերի անվանումը, վավերապայմանները) 

Մաքսային հսկողության իրականացման վայրը _________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

Մաքսային հսկողության իրականացման ամսաթիվը եւ ժամը՝ 

Սկսելու ամսաթիվը եւ ժամը՝ _____________________________________________ 

Ավարտելու ամսաթիվը եւ ժամը՝ __________________________________________ 

Մաքսային հսկողություն իրականացնելիս ներկա են գտնվել՝ 

____________________________________________________________________________ 

(ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի  

____________________________________________________________________________ 

համարը, բնակության վայրը) 

 

Մաքսային հսկողության իրականացման ընթացքում հաստատվել է հետեւյալը՝ 

____________________________________________________________________________ 

(նշվում է, թե ինչ է հայտնաբերվել, ինչ փաստաթղթեր են կից ներկայացվում) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________ 

Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձինք՝ 

____________________________________________________________________________ 

(պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, ստորագրությունը, անձնական համարակալված կնիքը) 

____________________________________________________________________________ 

 

  



Տրանսպորտային միջոցի վարորդը (փոխադրողի ներկայացուցիչը)՝ 

____________________________________________________________________________ 

(ստորագրությունը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը) 

_____________________________________________________________ ներկայությամբ 

(աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, ազգանունը, անվան սկզբնատառերը, ստորագրությունը, անձը հաստատող փաստաթղթի  

____________________________________________________________________________ 

անվանումը եւ համարը, բնակության վայրը) 

 

Ծառայողական նշումներ _____________________________________________________ 

   (լրացվում է անհրաժեշտության դեպքում, միայն մաքսային մարմինների համար օրինակում)  

____________________________________________________________________________ 

 

Ակտի երկրորդ օրինակն առձեռն ստացել է  

____________________________________________________________________________ 

(ակտի երկրորդ օրինակն ստանալու ամսաթիվը եւ ժամը, վարորդի (փոխադրողի ներկայացուցչի) ազգանունը, անվան 

սկզբնատառերը, ստորագրությունը) 

  



Հավելված 

Ապրանքների՝ ըստ Արտաքին տնտեսական 

գործունեության ապրանքային անվանացանկի 

դասակարգման վերաբերյալ նախնական 

որոշումը լրացնելու կարգի  

 

Նախնական որոշում 

ապրանքը ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան դասակարգելու մասին 

 

1. Նախնական որոշումն ընդունած
մաքսային մարմնի անվանումը 
 
 

2. Դիմումատուն

3. Գրանցման համարը 
 
 

 

4. Ընդունման ամսաթիվը 
(ամսաթիվը, ամիսը, տարին) 

5. Հարցման մեջ դիմումատուի
կողմից նշված ապրանքի անվանումը

 

6. Ապրանքի ծածկագիրը՝ ըստ ՄՄ
ԱՏԳ ԱԱ-ի 
 

 
7. Դասակարգման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ ապրանքի մասին 

 
 
 
 
 

8. Որոշումն ընդունելու հիմնավորումը 
 
 
 
 
 

9. Ծառայողական նշումների համար 
 
 
 



 
10. Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի ստորագրությունը 
 
__________________ __________________   ______________ 
 (պաշտոնը)   (ստորագրությունը)  (Ա.Ա.Հ.)

 

* որոշումը կիրառվում է ապրանքի՝ 7-րդ վանդակում նշված 

տեղեկություններին համապատասխանության դեպքում 

 

  



Հաստատված է 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 

2010 թվականի մայիսի 20–ի թիվ 260 

որոշմամբ 

 

Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական 

ապրանքային անվանացանկին համապատասխան ապրանքների 

դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշման ձեւը լրացնելու կարգը  

 

1. Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական 

ապրանքային անվանացանկին համապատասխան ապրանքների դասակարգման 

վերաբերյալ նախնական որոշումը (այսուհետ՝ նախնական որոշում) ձեւակերպվում է 

երկու օրինակից՝ ըստ հավելվածի համաձայն սահմանված ձեւի, եւ ստորագրվում է 

լիազոր մաքսային մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի տեղակալի) կողմից: 

2. Նախնական որոշման առաջին օրինակն ուղարկվում է (տրվում է) 

շահագրգիռ անձին, իսկ երկրորդ օրինակը մնում է մաքսային մարմնում:  

3. Նախնական որոշումը լրացվում է հետեւյալ կարգով՝ 

3.1. 1-ին վանդակում նշվում է նախնական որոշումն ընդունած մաքսային 

մարմնի լրիվ անվանումը. 

3.2. 2-րդ վանդակում ուղղական հոլովով նշվում են՝ իրավաբանական անձի 

համար՝ կազմակերպության անվանումը եւ փոստային հասցեն, ղեկավարի 

(ղեկավարի տեղակալի) պաշտոնը, ազգանունը եւ անվան սկզբնատառերը, 

ֆիզիկական անձի համար՝ ազգանունը եւ անվան սկզբնատառերը, նրա փոստային 

հասցեն.  

3.3. 3-րդ վանդակում նշվում է նախնական որոշման գրանցման համարը, որն 

ունի հետեւյալ կառուցվածքը՝ 



«ТС/КТООО/ГГ/ПППП», 

որտեղ՝ «ТС»-ն Մաքսային միության անդամ մասնակից պետության տառային 

ծածկագիրն է (2 նիշ). 

«КТООО»-ն մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (5 նիշ). 

«ГГ»-ն նախնական որոշումն ընդունելու տարեթվի վերջին թվերն են (2 նիշ). 

«ПППП»-ն նախնական որոշման հերթական ելից համարն է՝ ըստ մաքսային 

մարմնում ապրանքի դասակարգման (կատարվում է շարունակական 

համարակալում մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում)։ 

3.4. 4-րդ վանդակում նշվում է նախնական որոշումն ընդունելու ամսաթիվը.  

3.5. 5-րդ վանդակում նշվում է հարցման մեջ դիմումատուի կողմից 

ներկայացված ապրանքի անվանումը.  

3.6. 6-րդ վանդակում նշվում է ապրանքի տասանիշ ծածկագիրը՝ ըստ ՄՄ ԱՏԳ 

ԱԱ-ի. 

3.7. 7-րդ վանդակում ներկայացվում է ապրանքի մանրամասն 

նկարագրությունը՝ նշելով այն բոլոր տեղեկությունները, որոնց հիման վրա 6-րդ 

վանդակում նշված նկարագրվող ապրանքին վերագրվում է ապրանքի տասանիշ 

ծածկագիր: 

3.8. 8-րդ վանդակում նշվում են ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի բաժինների, խմբերի, 

ապրանքային դիրքերի մեկնաբանության, ծանոթագրության, պարզաբանման 

հիմնական կանոնները: 

3.9. 9-րդ վանդակում նշվում են այն տեղեկությունները, որոնք մաքսային 

մարմինը պետք է ընդունի ի գիտություն այն ապրանքի մաքսային 

հայտարարագրման ժամանակ, որի վերաբերյալ կայացվել է նախնական որոշումը 

(Մաքսային միության անդամ պետությունների գործադիր իշխանության լիազոր 

մարմինների՝ ներմուծվող ապրանքների նպատակային նշանակությունը հաստատող 

թույլատրագրերը եւ այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաեւ ապրանքի հայտարարագրման 

ժամանակ սույն որոշումը կիրառելու պայմանները հստակեցնող տեղեկությունները): 



3.10. 10-րդ վանդակում դրվում է մաքսային մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի 

տեղակալի) ստորագրությունը՝ նշելով պաշտոնը, ազգանունը եւ անվան 

սկզբնատառերը:  

  



Հաստատված է 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի մայիսի 20–ի թիվ 260 որոշմամբ 

 

Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը մաքսային 

կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար 

թույլատրելու մասին հավաստագրի տրամադրման եւ օգտագործման կարգը  

 

ԳԼՈՒԽ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը 

մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար թույլատրելու մասին հավաստագրի տրամադրման եւ օգտագործման սույն 

կարգը (այսուհետ՝ Կարգ) կիրառվում է միջազգային փոխադրում իրականացնող 

տրանսպորտային միջոցը (ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցները, 

կցորդները, կիսակցորդները, բեռնարկղերը) մաքսային կապարակնիքների ու 

կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար թույլատրելու դեպքում:  

Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցները 

(ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցները, կցորդները, կիսակցորդները, 

բեռնարկղերը) մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման համար նախօրոք թույլատրումն իրականացվում է 

«ՄՃՓ գրքույկի կիրառմամբ բեռների միջազգային փոխադրման մասին» 1975 

թվականի նոյեմբերի 14-ի մաքսային կոնվենցիայով կամ «Բեռնարկղերի մասին» 

1972 թվականի դեկտեմբերի 2-ի մաքսային կոնվենցիայով սահմանված 

տեխնիկական պահանջներին դրանց կառուցվածքների համապատասխանության 

դեպքում:  



2. Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցը, կցորդը, կիսակցորդը մաքսային 

կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար 

թույլատրելու մասին որոշումը կայացնում է ուղարկող մաքսային մարմինը՝ 

շահագրգիռ անձի կողմից ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցը, կցորդը, 

կիսակցորդը վերջինիս դատարկ վիճակում տեսազննման համար ներկայացնելու 

դեպքում, եթե դրանք մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման համար նախօրոք թույլատրված չեն եղել:  

Տվյալ որոշումն ուղարկող մաքսային մարմնի կողմից կայացվում է առանց 

միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը մաքսային 

կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար 

թույլատրելու մասին հավաստագրի (այսուհետ՝ թույլատրելու մասին հավաստագիր) 

տրամադրման, տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրում «Մեկանգամյա 

թույլտվություն» գրառում կատարելու եղանակով եւ գործում է նախքան «մաքսային 

տարանցում» մաքսային ընթացակարգի եզրափակումը՝ միջազգային փոխադրում 

իրականացնող տրանսպորտային միջոցի բեռնատար հատվածամասի 

ամբողջականության խախտման բացակայության դեպքում:  

3. Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցները 

(ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցները, կցորդները, կիսակցորդները, 

բեռնարկղերը) մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման համար նախօրոք կարող են թույլատրվել՝  

3.1. անհատական կարգով. 

3.2. ըստ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի տեսակի (սերիաների)։ 

 

  



ԳԼՈՒԽ 2 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

(ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, ԿՑՈՐԴՆԵՐԸ, 

ԿԻՍԱԿՑՈՐԴՆԵՐԸ) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ՈՒ ԿՆԻՔՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ 

ՆԱԽՕՐՈՔ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԸ 

 

4. Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը 

(ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցը, կցորդը, կիսակցորդը) մաքսային 

կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար 

անհատական կարգով նախօրոք թույլատրելու համար դրա սեփականատերը կամ 

տիրապետողն ազատ ձեւով կազմված համապատասխան դիմումը ներկայացնում է 

այն մաքսային մարմին, որի գործունեության գոտում (տարածքում) նա գտնվում է 

կամ մշտական հիմունքներով բնակվում, եւ ավտոմոբիլային տրանսպորտային 

միջոցը, կցորդը, կիսակցորդը ներկայացնում է դատարկ վիճակում տեսազննման 

համար:  

5. Սույն դրույթի 4-րդ կետում նշված դիմումին կցվում են՝ 

թույլատրելու մասին հավաստագրի ձեւաթղթի երկու օրինակ՝ սույն Կարգի 1-ին 

հավելվածում ներկայացված ձեւով եւ այդ ձեւաթղթերի 1-6-րդ վանդակները 

լրացված.  

գծագրերը, լուսանկարները եւ ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, 

կցորդի, կիսակցորդի կառուցվածքի մանրամասն նկարագրությունը.  

ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքը, տնտեսավարման իրավունքը, օպերատիվ 

կառավարման կամ տիրապետման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի 

բնօրինակները եւ լուսապատճենները. 



ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի գրանցման 

հավաստագրի բնօրինակը եւ լուսապատճենը.  

ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների միջազգային փոխադրումների 

իրականացման բնագավառում ավտոմոբիլային, ներքին ջրային, ծովային 

տրանսպորտով ուղեւորների եւ բեռների փոխադրում (բացառությամբ ուղեւորների 

եւ բեռների՝ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

սեփական կարիքների համար իրականացվող տեխնոլոգիական, ներտնտեսական, 

փոխադրումների) իրականացնելու հատուկ թույլտվության (լիցենզիայի) բնօրինակը 

եւ պատճենը, եթե դրանց տրամադրումը նախատեսված է Մաքսային միության 

անդամ պետությունների օրենսդրությամբ: 

Թույլատրելու մասին հավաստագրին կից ներկայացվող լուսանկարներում կամ 

գծագրերում պետք է պատկերված լինի ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, 

կցորդի, կիսակցորդի արտաքին տեսքը՝ առջեւից, ետեւից, ձախ եւ աջ կողմերից, 

ինչպես նաեւ մաքսային կապարակնիքներ ու կնիքներ դնելու տեղերը: Մեկ 

լուսանկարում կամ գծագրում թույլատրվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտային 

միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի ոչ ավելի, քան երկու տեսակի միաժամանակ 

պատկերումը:  

Դիմումը մաքսային մարմնի կողմից գրանցվում է այն սահմանված կարգով 

ստանալու օրը: Դիմումը գրանցելիս իրականացվում է բնօրինակներին 

փաստաթղթերի լուսապատճենների համապատասխանության ստուգում, որի 

մասին համապատասխան նշում է կատարվում փաստաթղթերի պատճենների վրա: 

Ստուգում իրականացնելուց հետո ներկայացված փաստաթղթերի բնօրինակները 

վերադարձվում են դիմումատուին:  

6. Մաքսային մարմինը դիմումը գրանցելուց հետո իրականացնում է 

ներկայացված ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի 

տեսազննում եւ սույն Կարգի 1-ին կետի 2-րդ պարբերության մեջ հիշատակված 

տեխնիկական պահանջներին դրանց համապատասխանության դեպքում 

տրամադրում է թույլատրելու մասին հավաստագիր: Ընդ որում, մաքսային մարմինը 

թույլատրելու մասին հավաստագրի երկու ձեւաթղթերում լրացնում է «Ում կողմից է 



տրված» վանդակը, ինչպես նաեւ 7-րդ վանդակը եւ նշում է թույլատրելու մասին 

հավաստագրի համարը:  

Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի՝ սույն Կարգի 

1-ին կետի 2-րդ պարբերությամբ սահմանված տեխնիկական պահանջներին 

անհամապատասխանության դեպքում, մաքսային մարմինը դիմումը գրանցելուց 

հետո՝ երեք աշխատանքային օրվանից ոչ ուշ, դիմումատուին գրավոր հայտնում է 

այն պատճառների մասին, որոնցով պայմանավորված՝ թույլատրելու մասին 

հավաստագիր չի կարող տրվել:  

 

ԳԼՈՒԽ 3 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

(ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, ԿՑՈՐԴՆԵՐԸ, 

ԿԻՍԱԿՑՈՐԴՆԵՐԸ) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ՈՒ ԿՆԻՔՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԸՍՏ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 

ՄԻՋՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԵՍԱԿԻ (ՍԵՐԻԱՆԵՐԻ) ՆԱԽՕՐՈՔ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԸ 

 

7. Եթե միեւնույն կառուցվածքի տեսակը (սերիան) ունեցող ավտոմոբիլային 

տրանսպորտային միջոցները, կցորդները, կիսակցորդները պատրաստվում են 

սերիականորեն, ապա պատրաստողն ավտոմոբիլային տրանսպորտային 

միջոցները, կցորդները, կիսակցորդները մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների 

կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար ըստ տրանսպորտային միջոցի 

կառուցվածքի տեսակի (սերիայի) նախօրոք թույլատրելու համար ազատ ձեւով 

շարադրված դիմումը ներկայացնում է այն մաքսային մարմին, որի գործունեության 

գոտում (տարածքում) նա գտնվում է, ինչպես նաեւ այդ ավտոմոբիլային 

տրանսպորտային միջոցներից, կցորդներից, կիսակցորդներից մեկը ներկայացնում 

է դատարկ վիճակում տեսազննման համար: 

8. Դիմումի մեջ նշվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, 

կիսակցորդի տեսակը, հատկանիշները եւ այն տարբերակիչ թվերը կամ տառերը, 



որոնք պատրաստողը տալիս է մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների 

կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար նախօրոք թույլատրություն 

ստանալու ենթակա ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, 

կիսակցորդի կառուցվածքի տեսակին (սերիային):  

Դիմումի մեջ պատրաստողը գրավոր պարտավորվում է՝  

ստեղծել պայմաններ, որոնք թույլ կտան մաքսային մարմնին տվյալ 

կառուցվածքի տեսակը (սերիան) ունեցող ավտոմոբիլային տրանսպորտային 

միջոցների, կցորդների, կիսակցորդների սերիական արտադրության ժամանակ՝ 

ցանկացած պահի, իրականացնել դրանց տեսազննումը.  

կառուցվածքի (սերիայի) գծագրերի եւ նկարագրությունների հետ կապված 

ցանկացած փոփոխության մասին մաքսային մարմնին տեղեկացնել նախքան այդ 

փոփոխությունների կատարումը. 

ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների, կցորդների, կիսակցորդների 

վրա՝ տեսանելի վայրում, դրոշմել կառուցվածքի (սերիայի) տարբերակիչ թվերն ու 

տառերը, ինչպես նաեւ տվյալ կառուցվածքը (սերիան) ունեցող եւ ըստ սերիայի բաց 

թողնվող յուրաքանչյուր ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, 

կիսակցորդի տարբերակիչ կամ գործարանային համարը.  

կատարել թույլատրված կառուցվածքին (սերիային) համապատասխան 

պատրաստված ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների, կցորդների, 

կիսակցորդների հաշվառում:  

9. Դիմումին կից ներկայացվում են` 

թույլատրելու մասին հավաստագրի ձեւաթղթի երկու օրինակ՝ սույն Կարգի 1-ին 

հավելվածում ներկայացված ձեւով եւ այդ ձեւաթղթերի 2-4-րդ եւ 8-րդ վանդակները 

լրացված. 

մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների 

փոխադրման համար նախօրոք թույլատրություն ստանալու ենթակա 



ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի կառուցվածքի 

տեսակի (սերիայի) գծագրերը, լուսանկարները եւ մանրամասն նկարագրությունը: 

10. Դիմումը մաքսային մարմնի կողմից գրանցվում է այն սահմանված կարգով 

ստանալու օրը: 

11. Ըստ ներկայացված ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, 

կիսակցորդի կառուցվածքի տեսակի (սերիայի) տրվող թույլատրելու մասին 

հավաստագիրը տրամադրվում է սույն Կարգի 6-րդ կետին համապատասխան:  

Մաքսային մարմինն այդ կառուցվածքի տեսակը (սերիան) ունեցող մյուս 

ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների, կցորդների, կիսակցորդների համար 

թույլատրելու մասին հավաստագիրը տրամադրում է պատրաստողի կողմից 

թույլատրելու մասին հավաստագրի՝ 2–4-րդ եւ 8-րդ լրացված վանդակներով 

ձեւաթղթերը ներկայացվելուն պես, ոչ ուշ, քան մաքսային մարմին նշված 

ձեւաթղթերի ներկայացման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը:  

12. Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցները, կցորդները, կիսակցորդները 

մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար նախօրոք՝ թույլատրելու պահին, թույլատրելու մասին հավաստագրում 

նշվելիք տեղեկությունների բացակայության դեպքում թույլատրելու մասին 

հավաստագրում այդ տեղեկություններն ավելացվում են նշված տրանսպորտային 

միջոցների պատրաստողի, սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի կողմից՝ նախքան 

մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար դրանց օգտագործումը:  

  



ԳԼՈՒԽ 4 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 

ՄԻՋՈՑԸ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԸ, ԿՑՈՐԴԸ, 

ԿԻՍԱԿՑՈՐԴԸ) ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ՈՒ ԿՆԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ 

 

13. Թույլատրելու մասին հավաստագիրը ձեւակերպվում է երկու օրինակից, 

որոնցից մեկը մնում է ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, 

կիսակցորդի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի կամ էլ պատրաստողի մոտ, իսկ 

մյուսը պետք է ուղեկցի ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցը, կցորդը, 

կիսակցորդը:  

14. Նշված թույլատրելու մասին հավաստագիրը տրամադրող մաքսային 

մարմինը թույլատրելու մասին հավաստագրին, որի ձեւը սահմանվում է մաքսային 

մարմնի կողմից, տալիս է հերթական համար՝ ըստ միջազգային փոխադրում 

իրականացնող տրանսպորտային միջոցը մաքսային կապարակնիքների ու 

կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար թույլատրելու մասին 

հավաստագրերի գրանցամատյանի:  

Թույլատրելու մասին հավաստագրի 7-րդ վանդակում նշվում է այն ամսաթիվը, 

որի ընթացքում միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը 

նախօրոք թույլատրվում է մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման համար, ինչպես նաեւ թույլատրման տեսակը, վայրը եւ 

ամսաթիվը:  

Նշված տեղեկությունները վավերացվում են թույլատրելու մասին 

հավաստագիրը տրամադրած մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի 

ստորագրությամբ եւ մաքսային մարմնի կնիքով:  

15. Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցն 

անհատական կարգով թույլատրելու դեպքում թույլատրելու մասին հավաստագրին 

կցվում են լուսանկարներ, անհրաժեշտության դեպքում՝ ավտոմոբիլային 



տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի արտաքին տեսքը՝ առջեւից, 

ետեւից, ձախ եւ աջ կողմերից, ինչպես նաեւ մաքսային կապարակնիքներ ու 

կնիքներ դնելու տեղերը պատկերող նկարներ: Մեկ լուսանկարում կամ գծագրում 

թույլատրվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի ոչ 

ավելի, քան երկու տեսակի միաժամանակ պատկերումը:  

Լուսանկարների եւ նկարների թիվը նշվում է թույլատրելու մասին 

հավաստագրի 6-րդ վանդակում: Կցվող յուրաքանչյուր լուսանկար եւ նկար 

վավերացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի 

տեսազննումն իրականացրած մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի 

ստորագրությամբ եւ անձնական համարակալված կնիքով:  

16. Այն դեպքում, երբ մաքսային օրենսդրության պահանջները պահպանելու 

նպատակով անհրաժեշտ է դնել ավելի քան մեկ մաքսային կապարակնիք կամ կնիք, 

թույլատրելու մասին հավաստագրի 5-րդ վանդակում նշվում են այդ 

կապարակնիքների կամ կնիքների թիվը եւ դրանք դնելու տեղերը: Ընդ որում, 

շահագրգիռ անձը թույլատրելու մասին հավաստագրին պարտադիր կարգով պետք 

է կցի լուսանկարներ եւ անհրաժեշտության դեպքում՝ ավտոմոբիլային 

տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի նկարներ՝ կապարակնիքների կամ 

կնիքների դասավորության ճշգրիտ սխեմայով: Յուրաքանչյուր լուսանկար կամ 

նկար մաքսային մարմնի կողմից վավերացվում է սույն Կարգի 15-րդ կետով 

սահմանված կարգով:  

17. Սույն Կարգով սահմանված տեխնիկական պահանջներին ավտոմոբիլային 

տրանսպորտային միջոցների, կցորդների, կիսակցորդների 

համապատասխանության ստուգման եւ միջազգային փոխադրում իրականացնող 

տրանսպորտային միջոցը մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման համար նախօրոք թույլատրման գործողության 

ժամկետը երկարաձգելու համար ամեն երկու տարին մեկ դրանք ներկայացվում են 

այն մաքսային մարմին, որի գործունեության գոտում (տարածքում) գտնվում կամ 

մշտական հիմունքներով բնակվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների, 

կցորդների, կիսակցորդների սեփականատերը կամ տիրապետողը:  



18. Մաքսային կապարակնիքների, կնիքների կիրառմամբ եւ ավտոմոբիլային 

տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի օգտագործմամբ ապրանքների 

փոխադրման անհրաժեշտության դեպքում մաքսային մարմնի պաշտոնատար 

անձինք ստուգում են թույլատրելու մասին հավաստագրի առկայությունը, դրանցում 

նշված տեղեկությունների արժանահավատությունը, ինչպես նաեւ իրականացնում են 

յուրաքանչյուր ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի 

տեսազննում՝ սույն Կարգի 1-ին կետի 2-րդ պարբերության մեջ հիշատակված 

տեխնիկական պահանջներին համապատասխանության մասով:  

19. Երբ ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցը, կցորդը, կիսակցորդը չեն 

համապատասխանում սույն Կարգի 1-ին կետի 2-րդ պարբերության մեջ 

հիշատակված տեխնիկական պահանջներին, ապա այդ ավտոմոբիլային 

տրանսպորտային միջոցը, կցորդը, կիսակցորդը պետք է բերվեն տեխնիկական այդ 

պահանջները բավարարող վիճակի՝ նախքան մաքսային կապարակնիքների, 

կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար դրանց օգտագործումը:  

20. Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի 

կառուցվածքի փոփոխության դեպքում թույլատրելու մասին հավաստագիրը չեղյալ է 

ճանաչվում՝ դրա վրա «ՉԵՂՅԱԼ Է ՃԱՆԱՉՎԵԼ» դրոշմակնիքը դնելու եւ չեղյալ 

ճանաչելու ամսաթիվը նշելու եղանակով: Նշված դրոշմակնիքը վավերացվում է 

մաքսային մարմնի ստորագրությամբ եւ անձնական համարակալված կնիքով:  

21. Մաքսային մարմինը մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների 

կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար թույլատրված ավտոմոբիլային 

տրանսպորտային միջոցի, կցորդի, կիսակցորդի՝ սույն Կարգի 1-ին կետի 2-րդ 

պարբերության մեջ հիշատակված տեխնիկական պահանջներին 

անհամապատասխանությունը հայտնաբերելու դեպքում թույլատրելու մասին 

հավաստագրի 10-րդ վանդակում համապատասխան գրառում է կատարում 

հայտնաբերված անսարքությունների մասին: Այդ ավտոմոբիլային տրանսպորտային 

միջոցը, կցորդը, կիսակցորդը, նախքան մաքսային կապարակնիքների, կնիքների 

կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար դրանց օգտագործումը, պետք է 

հնարավորինս կարճ ժամկետում բերվեն անհրաժեշտ վիճակի: Այդ ավտոմոբիլային 



տրանսպորտային միջոցը, կցորդը, կիսակցորդը վերանորոգումից հետո սույն 

Կարգի 1-ին կետի 2-րդ պարբերության մեջ հիշատակված տեխնիկական 

պահանջները բավարարող վիճակի բերվելուց հետո պետք է ներկայացվեն 

մաքսային մարմին, որը վերականգնում է միջազգային փոխադրում իրականացնող 

տրանսպորտային միջոցը մաքսային կապարակնիքների եւ կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման համար նախօրոք թույլատրելու գործողությունը՝ 

թույլատրելու մասին հավաստագրի 11-րդ վանդակում նախորդ գրառումը չեղյալ 

ճանաչող համապատասխան գրառում կատարելու եղանակով ։ 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցը, կցորդը, կիսակցորդը, որոնց 

թույլատրելու մասին հավաստագրի 10-րդ վանդակում կատարված է դրանց 

անսարքությունների մասին գրառում, չեն կարող օգտագործվել մաքսային 

կապարակնիքների եւ կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար, 

քանի դեռ չի իրականացվել դրանց համապատասխան վերանորոգումը եւ չեղյալ չի 

ճանաչվել թույլատրելու մասին հավաստագրի 10–րդ վանդակում կատարված 

գրառումը։  

22. Թույլատրելու մասին հավաստագրի 10-րդ եւ 11-րդ վանդակներում 

կատարվող գրառումները պետք է վավերացվեն մաքսային մարմնի պաշտոնատար 

անձի ստորագրությամբ եւ անձնական համարակալված կնիքով՝ դրանք դնելու 

ամսաթվի նշմամբ։  

 

ԳԼՈՒԽ 5 

ԲԵՌՆԱՐԿՂԵՐԸ, ԸՍՏ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՏԵՍԱԿԻ (ՍԵՐԻԱՆԵՐԻ), ՄԱՔՍԱՅԻՆ 

ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿՆԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ 

ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՕՐՈՔ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԸ 

 

23. Բեռնարկղերի՝ մաքսային կապարակնիքների եւ կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման համար ըստ բեռնարկղերի կառուցվածքի տեսակի 

(սերիաների) նախօրոք թույլատրումն իրականացվում է սույն Կարգի 7-10–րդ 



կետերին համապատասխան՝ սույն գլխով նախատեսված 

առանձնահատկությունները հաշվի առնելով։  

24. Եթե մաքսային մարմինը հավաստիանում է, որ բեռնարկղերը 

համապատասխանում են սույն Կարգի 1-ին կետի 2-րդ պարբերության մեջ 

հիշատակված տեխնիկական պահանջներին, ապա նա թույլատրելու մասին 

հավաստագիրը տրամադրում է սույն Կարգի 2-րդ հավելվածում ներկայացված 

ձեւով։  

25. Բեռնարկղերը մաքսային կապարակնիքների եւ կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման համար թույլատրելու մասին հավաստագիրը 

ձեւակերպվում է թույլատրելու մասին նշված հավաստագիրը տրամադրող մաքսային 

մարմնի կողմից՝ երկու օրինակից, որոնցից մեկը մնում է մաքսային մարմնի մոտ, 

իսկ մյուսը տրամադրվում է դիմումատուին։ Բեռնարկղերը մաքսային 

կապարակնիքների եւ կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար 

թույլատրելու մասին հավաստագիրը վավերացվում է մաքսային մարմնի ղեկավարի 

ստորագրությամբ եւ այդ մաքսային մարմնի կնիքով։ 

26. Թույլատրելու մասին հավաստագիրը վավեր է համարվում այն 

բեռնարկղերի համար, որոնք թույլատրվել են մաքսային կապարակնիքների եւ 

կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար։  

27. Նախքան մաքսային կապարակնիքների եւ կնիքների կիրառմամբ եւ 

բեռնարկղերի օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրումը՝ բեռնարկղերի 

սեփականատերը կամ տիրապետողը մաքսային կապարակնիքների եւ կնիքների 

կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար թույլատրված բեռնարկղերին 

պետք է փակցնի բեռնարկղը մաքսային կապարակնիքների եւ կնիքների 

կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար թույլատրելու մասին ցուցանակ 

(այսուհետ՝ թույլատրելու մասին ցուցանակ)՝ սույն Կարգի 3-րդ հավելվածով 

սահմանված ձեւով.  



28. Թույլատրելու մասին ցուցանակը պետք է ամուր փակցվի տեսանելի 

վայրում՝ պաշտոնական նպատակներով տրամադրված ցանկացած այլ ցուցանակի 

կողքին։  

29. Թույլատրելու մասին ցուցանակը 10 x 20 սմ–ից ոչ ավելի չափսով 

մետաղական թիթեղ է։ Դրա մակերեսի վրա պետք է հատիչով փորագրված, 

բարձրաքանդակի ձեւով դրոշմված կամ ցանկացած այլ եղանակով հստակ եւ ամուր 

դաջված լինեն ներքոնշյալ գրությունները՝  

«ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ Է ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿՆԻՔՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» գրությունը անգլերենով՝ «APPROVED FOR 

TRANSPORT UNDER CUSTOMS SEAL», կամ ֆրանսերենով՝ «AGREE POUR LE 

TRANSPORT SOUS SCELLEMENT DOUANIER».  

թույլատրման երկրի ամբողջական անվանումը, այդ թվում՝ անգլերենով կամ 

ֆրանսերենով, կամ դրանց երկնիշ տառային ծածկագրերը, թույլատրելու մասին 

հավաստագրի համարը եւ թույլատրման տարեթիվը: Բեռնարկղերը մաքսային 

կապարակնիքների եւ կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար 

թույլատրելու մասին ցուցանակների համար թույլատրելու մասին հավաստագրի 

համարը կազմվում է հետեւյալ կերպ՝ առաջին երկու թվերը բեռնարկղերը մաքսային 

կապարակնիքների եւ կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար 

թույլատրելու մասին հավաստագիրը տրամադրած մաքսային մարմնի ծածկագիրն 

են, հաջորդ թվերը, որոնք առանձնացված են առաջին երկու թվերից, թույլատրելու 

մասին հավաստագրի հերթական համարն են.  

բեռնարկղի՝ պատրաստողի կողմից տրված տարբերակիչ կամ գործարանային 

համարը:  

Եթե բեռնարկղը, ըստ կառուցվածքի տեսակի (սերիաների), թույլատրվել է 

մաքսային կապարակնիքների եւ կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար, ապա թույլատրելու մասին ցուցանակի վրա պետք է դրոշմված լինեն նաեւ 

բեռնարկղի տվյալ տեսակի տարբերակիչ թվերը կամ տառերը: 



30. Մաքսային կապարակնիքների, կնիքների կիրառմամբ եւ բեռնարկղերի 

օգտագործմամբ ապրանքների փոխադրման անհրաժեշտության դեպքում 

մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձինք ստուգում են թույլատրելու մասին 

ցուցանակների առկայությունը, դրանցում նշված տեղեկությունների 

արժանահավատությունը, ինչպես նաեւ իրականացնում են բեռնարկղերի արտաքին 

տեսազննում՝ սույն Կարգի 1-ին կետի 2-րդ պարբերության մեջ հիշատակված 

տեխնիկական պահանջներին համապատասխանության մասով: 

31. Երբ բեռնարկղը չի համապատասխանում սույն Կարգի 1-ին կետի 2-րդ 

պարբերության մեջ հիշատակված տեխնիկական պահանջներին, այն պետք է բերվի 

տեխնիկական նշված պահանջները բավարարող վիճակի՝ նախքան մաքսային 

կապարակնիքների, կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար դրա 

օգտագործումը: 

32. Այն դեպքում, երբ բեռնարկղերը թույլատրելու համար դիմումը չի 

ներկայացվել արտադրության փուլում, բեռնարկղի սեփականատերը կամ 

տիրապետողը կարող է դիմել այն մաքսային մարմին, որի գործունեության գոտում 

(տարածքում) նա գտնվում կամ մշտական հիմունքներով բնակվում է, եւ բեռնարկղը 

ներկայացնի դատարկ վիճակում տեսազննման համար:  

Թույլատրելու մասին ցանկացած դիմում պետք է պարունակի պատրաստող 

գործարանի կողմից յուրաքանչյուր բեռնարկղի վրա նշված հերթական համարը 

(գործարանային համարը):  

Եթե մաքսային մարմինը հավաստիանում է, որ բեռնարկղը բավարարում է 

սույն Կարգի 1-ին կետի 2-րդ պարբերության մեջ հիշատակված տեխնիկական 

պահանջները, ապա նա թույլատրելու մասին հավաստագիրը տրամադրում է սույն 

Կարգի 4-րդ հավելվածում ներկայացված ձեւով։ Այդ հավաստագիրը, որում նշված է 

պատրաստող գործարանի կողմից այն բեռնարկղին տրված հերթական համարը, 

որի համար այն տրամադրված է, դիմում ներկայացրած ձեռնարկությանը իրավունք 

է տալիս մաքսային կապարակնիքների, կնիքների կիրառմամբ ապրանքների 

փոխադրման համար թույլատրված բեռնարկղի վրա փակցնել թույլատրելու մասին 

ցուցանակ՝ սույն Կարգի 3-րդ հավելվածով սահմանված ձեւով:  



Հավելված 1 

Միջազգային փոխադրում իրականացնող 

տրանսպորտային միջոցը մաքսային կապարակնիքների 

ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար թույլատրելու մասին հավաստագրի տրամադրման 

եւ օգտագործման կարգի  

 

Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը մաքսային 

կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար 

թույլատրելու մասին հավաստագրի ձեւը 

 

 
 

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ 
միջազգային փոխադրումներ իրականացնող 

տրանսպորտային միջոցները մաքսային 
կապարակնիքների և կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման համար 
 

APPROVAL CERTIFICATE 
of a road vehicle for the transport of goods 

under Customs seal 
 

Հավաստագիր №................................................................................................................................................... 
Certificate № 

 
TIR Convention of 14 November 1975 

Ում կողմից է տրամադրված՝................................................................................................................................... 
Issued by                                                             (իրավասու մարմնի անվանումը, երկիրը) 

 

 

[էջ 1] 

  



Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը մաքսային 

կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար 

թույլատրելու մասին հավաստագրի ձեւը  

(շարունակություն) 

Հավաստագիր № 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

1.  Գ ր ան ց մ ան  հ ամ ար ը  ..........................................................................................................................................  

2.  Տ ր ան ս պո ր տայ ի ն  մ ի ջ ո ց ի  տե ս ակ ը  .........................................................................................................  

3.  Ամ ր աշ ր ջ ան ակ ի  (շ աս ս ի ) հ ամ ար ը  ............................................................................................................  

4.  Ապր ան ք ա յ ի ն  ն շ ան ը  (պատր աս տո ղ  գ ո ր ծ ար ան ի  ան վ ան ո ւ մ ը ) ..................................................  

5.  Ա յ լ  տվ յ ալ ն ե ր  ...................................................................................................................................................  

6.  Հ ավ ե լ վ ած ն ե ր ի  թ ի վ ը  ....................................................................................................................................  

7. ԹՈՒՅԼԱՏՐՈՒՄ 

 

   թույլատրում՝ անհատական կարգով*/ 

 

   թույլատրում՝ ըստ կառուցվածքի տեսակի*/  

 

Թույլտվություն № (համապատասխան դեպքերում) ................................  

Տե՛ս «Հրահանգչական ցուցումներ», էջ 4

*/ Համապատասխան վանդակում դնել «х» նշանը  

Կնիքը 

8. Տիրապետող, (պատրաստող գործարան, սեփականատեր կամ օպերատոր) (միայն չգրանցված 
տրանսպորտային միջոցների համար) 

Անվանումը և հասցեն  ...................................................................................................  

9. ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄ 

 

Վավեր է մինչև  

 

Վայրը 

 

Ամսաթիվը 

Վավ ե ր  է  մինչև 



Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը մաքսային 

կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար 

թույլատրելու մասին հավաստագրի ձեւը 

(շարունակություն) 

Հավաստագիր № 

Տե՛ս «Հրահանգչական ցուցումներ», էջ 4

10. Նկատված անսարքությունները 

12. Այլ նշումներ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (լրացվում է իրավասու մարմինների կողմից)

ԿնիքըԻրավասու մարմինը 

11. Անսարքությունների վերացումը 

Ստորագրությունը 

Կնիքը Իրավասու մարմինը

Ստորագրությունը

ԿնիքըԻրավասու մարմինը 

Ստորագրությունը 

Կնիքը Իրավասու մարմինը

Ստորագրությունը 

ԿնիքըԻրավասու մարմինը 

Ստորագրությունը 

Կնիքը Իրավասու մարմինը

Ստորագրությունը

10. Նկատված անսարքությունները 11. Անսարքությունների վերացումը 

10. Նկատված անսարքությունները 11. Անսարքությունների վերացումը 



Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը մաքսային 

կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար 

թույլատրելու մասին հավաստագրի ձեւը (շարունակություն) 

 

 

 

1. Թույլատրելու մասին հավաստագիր տրամադրած մաքսատան կողմից հարկ 

համարվելու դեպքում հավաստագրին կցվում են տվյալ մաքսատան կողմից 

վավերացված լուսանկարներ կամ նկարներ:  Այդ դեպքում այդ փաստաթղթերի թիվը 

նշվում է հավաստագրի թիվ 6 վանդակում:  

2. Հավաստագիրը պետք է ուղեկցի միջազգային փոխադրում իրականացնող 

տրանսպորտային միջոցը 

3. Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցները 

յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ անգամ ստուգման և հավաստագրի գործողությունը 

վերականգնելու նպատակով ներկայացվում են այն մաքսատուն, որի գործունեության 

տարածքում  գտնվում է (մշտական հիմունքներով բնակվում է) միջազգային 

փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների սեփականատերը կամ 

տիրապետողը 

4. Եթե միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը այլևս 

չի համապատասխանում սահմանված տեխնիկական պահանջներին, ապա նախքան 

մաքսային կապարակնիքների և կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար այն օգտագործելը, միջազգային փոխադրում իրականացնող 

տրանսպորտային միջոցը պետք է բերվի թույլատրման պայմանները բավարարող 

վիճակի 

5. Եթե միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցի 

հիմնական բնութագրերը փոփոխվել են, ապա միջազգային փոխադրում 

իրականացնող այդ տրանսպորտային միջոցի թույլտվությունը կորցնում է ուժը և 

նախքան մաքսային կապարակնիքների և կնիքների կիրառմամբ ապրանքների 

փոխադրման համար այն օգտագործելը պահանջվում է տրամադրել նոր 

թույլտվություն 

 
[էջ 4]

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 



Հավելված 2 

Միջազգային փոխադրում իրականացնող 

տրանսպորտային միջոցը մաքսային կապարակնիքների 

ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար թույլատրելու մասին հավաստագրի տրամադրման 

եւ օգտագործման կարգի 

 

Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը (բեռնարկղերը) 

մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար թույլատրելու մասին հավաստագրի ձեւը 

 

ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ 

միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցները 

(բեռնարկղերը) մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման մասին  

 

1. Հավաստագրի համարը  ............................................................. ............... 

(նշվում են բեռնարկղը մաքսային կապարակնիքների եւ կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման համար թույլատրելու մասին ցուցանակի վրա նշվելիք թվերը 

եւ տառերը) 

2. Հաստատվում է, որ ներքեւում նկարագրված տեսակի բեռնարկղը 

թույլատրված է փոխադրման համար, եւ որ այդ տեսակին 

համապատասխան պատրաստված բեռնարկղերը կարող են թույլատրվել 

մաքսային կապարակնիքների եւ կնիքների կիրառմամբ ապրանքների 

փոխադրման համար:  

3. Բեռնարկղի տեսակը .................................................................................. 

4. Կառուցվածքի տեսակի տարբերակիչ թվերը կամ տառերը .......................... 

5. Գծագրերի տարբերակիչ համարը ............................................................... 



6. Նկարագրված կառուցվածքի տարբերակիչ համարը .................................... 

7. Տարայի քաշը ............................................................................................. 

8. Արտաքին չափսերը (սմ) ............................................................................. 

9. Կառուցվածքի հիմնական բնութագրերը (նյութերի տեսակը, 

կառուցվածքի տեսակը եւ այլն) 

.................................................................................................................... 

10. Սույն Հավաստագիրը վավեր է վերոնշյալ գծագրերին եւ կառուցվածքի 

նկարագրություններին համապատասխան պատրաստված բեռնարկղերի 

համար:  

11. Տրված է ...................................................................................................... 

(այն պատրաստողի անվանումը եւ հասցեն, որին թույլատրվել է իր կողմից պատրաստված բեռնարկղերի վրա, 

որոնք ունեն թույլատրված տեսակի կառուցվածք, փակցնել թույլատրելու մասին ցուցանակ)  

.................................................... ........................................................... 

(վայրը)       (ամսաթիվը) 

………………………………………………………………………………………………… 

(հավաստագիր տրամադրող մաքսային մարմնի անվանումը)  

………………………………………….   …………………………………………………. 

(մաքսային մարմնի ղեկավարի ստորագրությունը)     (Ա.Ա.Հ.) 

Կ.Տ. 

 

Ծանոթագրություններ. 

1. Եթե բեռնարկղը չի համապատասխանում սահմանված տեխնիկական պահանջներին, 

ապա այն պետք է բերվի տեխնիկական այդ պահանջները բավարարող վիճակի՝ նախքան մաքսային 

կապարակնիքների, կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար դրա օգտագործումը:  

2. Եթե բեռնարկղի հիմնական բնութագրերը փոփոխվել են, ապա մաքսային 

կապարակնիքների, կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար այդ բեռնարկղի 

թույլտվությունը կորցնում է ուժը:  



 

 Հավելված 3 

Միջազգային փոխադրում իրականացնող 

տրանսպորտային միջոցը մաքսային կապարակնիքների 

ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար թույլատրելու մասին հավաստագրի 

տրամադրման եւ օգտագործման կարգի 

 

Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը (բեռնարկղը) 

մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար թույլատրելու մասին ցուցանակների ձեւը 

 

______________________________ 200 մմ _________________________________  

    

 
ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ Է ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿՆԻՔՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

APPROVED FOR TRANSPORT 
UNDER CUSTOMS SEAL 

    

  100մմ

* 

** 

 
*** 
 
ՏԵՍԱԿԸ ……………………………………………… Գործարանային համարը 
 
TYPE …………………………………………………….. MANUFACTURER’S No 

 

    

 

  



_________________________________ 200 մմ ______________________________  

        

 
ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ Է ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՊԱՐԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿՆԻՔՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  

AGREE POUR LE TRANSPORT 
SOUS SCELLEMENT DOUANIER 

    

 100մմ

* 

** 

 
*** 
 
ՏԵՍԱԿԸ …………………………………………………… Գործարանային համարը 
 
TYPE ………………………………………………………….. No DE FABRICATION 
 

    

  

Ծանոթագրություն:  

* – այն երկրի անվանումը, որտեղ տրվել է թույլատրելու մասին հավաստագիրը,  

** – թույլատրելու մասին հավաստագրի հերթական համարը, 

*** – այն երկրի անվանումը՝ անգլերենով կամ ֆրանսերենով, որտեղ տրվել է թույլատրելու 

մասին հավաստագիրը:  

 

  



Հավելված 4 

Միջազգային փոխադրում իրականացնող 

տրանսպորտային միջոցը մաքսային կապարակնիքների 

ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար թույլատրելու մասին հավաստագրի տրամադրման 

եւ օգտագործման կարգի 

 

Միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցը (բեռնարկղերը) 

մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման 

համար թույլատրելու մասին հավաստագրի ձեւը 

 

ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ 

հաջորդ փուլում միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային 

միջոցները (բեռնարկղերը) մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների 

կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար թույլատրելու մասին 

 

1. Հավաստագրի համարը …………………………………………………………………. 

2. Հաստատվում է, որ ներքոնշյալ բեռնարկղը (բեռնարկղերը) թույլատրված է 

(թույլատրված են) մաքսային կապարակնիքների ու կնիքների կիրառմամբ 

ապրանքների փոխադրման համար:  

3. Բեռնարկղի (բեռնարկղերի) տեսակը ………………………………………………… 

4. Պատրաստողի կողմից բեռնարկղերին տրված տարբերակիչ կամ 

գործարանային համարները 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Տարայի քաշը ……………………………………………………………………………… 



6. Արտաքին չափսերը (սմ) ………………………………………………………………… 

7. Կառուցվածքի հիմնական բնութագրերը (նյութերի տեսակը, կառուցվածքի 

տեսակը եւ այլն) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Տրված է …………………………………………………………………………………….. 

(այն պատրաստողի անվանումը եւ հասցեն, որին թույլատրվել է իր կողմից պատրաստված բեռնարկղերի վրա, 

որոնք ունեն թույլատրված տեսակի կառուցվածք, փակցնել թույլատրելու մասին ցուցանակ) 

……………………………………………… ......................................... ……………. 

(վայրը)      (ամսաթիվը) 

………………………………………………………………………………………………… 

(հավաստագիր տրամադրող մաքսային մարմնի անվանումը) 

……………………………………………..   ……………………………………………….. 

(ստորագրությունը, կնիքը)      (Ա.Ա.Հ.) 

 

Ծանոթագրություններ. 

1. Եթե բեռնարկղը չի համապատասխանում սահմանված տեխնիկական պահանջներին, 

ապա այն պետք է բերվի տեխնիկական այդ պահանջները բավարարող վիճակի՝ նախքան մաքսային 

կապարակնիքների, կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար դրա օգտագործումը: 

2. Եթե բեռնարկղի հիմնական բնութագրերը փոփոխվել են, ապա մաքսային 

կապարակնիքների, կնիքների կիրառմամբ ապրանքների փոխադրման համար այդ բեռնարկղի 

թույլտվությունը կորցնում է ուժը: 

 


