
ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 սեպտեմբերի 2010 թվականի  Թիվ 378 քաղ. Մոսկվա

 

Մաքսային հայտարարագրերը լրացնելու համար օգտագործվող 

դասակարգիչների մասին 

 

Մաքսային միության հանձնաժողովը որոշեց. 

1. 2011 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնելու ժամկետով հաստատել՝  

- մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգիչը (Հավելված 1), 

- ապրանքների տեղափոխման առանձնահատկությունների դասակարգիչը 

(Հավելված 2),  

- տրանսպորտի եւ ապրանքների փոխադրման տեսակների դասակարգիչը 

(Հավելված 3), 

- մաքսային արժեքի որոշման մեթոդների դասակարգիչը (Հավելված 4), 

- մաքսային արժեքի վերաբերյալ որոշումների դասակարգիչը (Հավելված 5), 

- ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկությունների 

դասակարգիչը (Հավելված 6), 

- մաքսային վճարների վճարման գծով արտոնությունների դասակարգիչը 

(Հավելված 7), 

- մաքսային հայտարարագրման ժամանակ օգտագործվող փաստաթղթերի 

տեսակների դասակարգիչը (Հավելված 8), 

- այն հարկերի, հավաքագրումների եւ այլ վճարների տեսակների 

դասակարգիչը, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին 

(Հավելված 9), 



- այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկությունների 

դասակարգիչը, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին 

(Հավելված 10), 

- այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման եղանակների դասակարգիչը, 

որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին (Հավելված 11), 

- բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների 

դասակարգիչը (Հավելված 12), 

- մատակարարման պայմանների դասակարգիչը (Հավելված 13), 

- մաքսային մարմինների կողմից կայացվող որոշումների դասակարգիչը 

(Հավելված 14), 

- չափման միավորների դասակարգիչը (Հավելված 15), 

- հատուկ պարզեցված ընթացակարգերի տեսակների դասակարգիչը 

(Հավելված 16), 

- ապրանքների մասին հայտարարագրերի տեսակների դասակարգիչը 

(Հավելված 17), 

- «մաքսային տարանցում» ընթացակարգի պահպանումն ապահովելուն 

ուղղված միջոցառումների դասակարգիչը (Հավելված 18), 

- մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումն ապահովելու եղանակների 

դասակարգիչը (Հավելված 19), 

- «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան 

ապրանքների տեղափոխման տեսակների դասակարգիչը (Հավելված 20), 

- մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման դեպքում կիրառվող լրացուցիչ 

հատկանիշների եւ բնորոշիչների դասակարգիչը (Հավելված 21): 

2. 2011 թվականի հունվարի 1-ից կիրառել աշխարհի երկրների դասակարգիչը 

(Հավելված 22) եւ արժույթների դասակարգիչը (Հավելված 23): 



3. Սահմանել, որ Մաքսային միության յուրաքանչյուր անդամ պետություն 

իրավասու է սույն Որոշման 2-րդ կետում նշված դասակարգիչներում կատարել 

լրացումներ, որոնք կիրառվում են Մաքսային միության մյուս անդամ 

պետություններին եւ Մաքսային միության հանձնաժողովի քարտուղարությանը 

ծանուցելուց հետո: 

4. Մաքսային միության հանձնաժողովի քարտուղարությունը՝ շարունակել 

աշխարհի երկրների եւ արժույթների դասակարգիչները վարելու համար լիազորված՝ 

Մաքսային միության անդամ պետությունների մարմինների հետ սույն Որոշման 2-րդ 

կետում նշված դասակարգիչների միասնականացման ուղղությամբ իրականացվող 

աշխատանքները: 

 

Մաքսային միության հանձնաժողովի անդամները՝ 

Բելառուսի 
Հանրապետությունից 

Ղազախստանի
Հանրապետությունից

Ռուսաստանի
Դաշնությունից

  
 
 

Ա. Կոբյակով 

 
 

Ու. Շուկեեւ  

  
 
 

Ի. Շուվալով 
 

  



 Հավելված 1 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման

 

Մաքսային ընթացակարգերի տեսակների դասակարգիչ 

 

Ծած–

կագիր 

Անվանում 

00 Նախորդող մաքսային ընթացակարգերի բացակայություն 

10 Արտահանում 

21 Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում 

23 Ժամանակավոր արտահանում 

31 Վերաարտահանում  

40 Ներքին սպառման համար բացթողում 

51 Մաքսային տարածքում վերամշակում 

53 Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն) 

60 Վերաներմուծում 

70 Մաքսային պահեստ 

77 Ազատ պահեստ 

78 Ազատ մաքսային գոտի 

80 Մաքսային տարանցում 

90 Հատուկ մաքսային ընթացակարգ 

91 Ներքին սպառման համար վերամշակում 

93 Ոչնչացում 



94 Հրաժարում՝ հօգուտ պետության 

96 Անմաքս առեւտուր 

  



 Հավելված 2

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման

 

Ապրանքների տեղափոխման առանձնահատկությունների դասակարգիչ 

 

Ծած–

կագիր 

Անվանում 

000 Ապրանքների տեղափոխման առանձնահատկությունները սահմանված չեն 

001 Անհատույց օգնություն ցուցաբերելու եւ (կամ) բարեգործական նպատակների համար 

նախատեսված ապրանքներ 

002 Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող ապրանքներ 

003 Տեխնիկական օգնություն ցուցաբերելու համար նախատեսված ապրանքներ  

004 Տարերային աղետների, բնական եւ տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների 

հետեւանքների կանխարգելման եւ վերացման նպատակներով տեղափոխվող ապրանքներ 

005 Շրջանառության մեջ բաց թողնված դրամական ոսկի, ազգային արժույթ եւ արտարժույթ 

(բացի դրամագիտական նպատակներով օգտագործվող արժույթից), արժեթղթեր 

009 Մաքսային միության անդամ պետություններից ծագող, որսված եւ ցանկացած տեսակի 

տրանսպորտային միջոցով ներմուծվող ու Մաքսային միության անդամ պետություններից 

ծագած համարվող ծովային արդյունագործության արտադրանք  

010 Որպես պաշարներ տեղափոխվող ապրանքներ 

013 Կանոնադրական կապիտալում (ֆոնդում) որպես ներդրում տեղափոխվող ապրանքներ  

018 Սխալմամբ մատակարարված ապրանքներ  

020 Սպորտային մրցումների եւ մարզումների, համերգների, թատերական ներկայացումների, 

մրցույթների, փառատոների, կրոնական, մշակութային եւ նույնատիպ այլ միջոցառումների 

անցկացման, ցուցահանդեսների, տոնավաճառների ժամանակ ցուցադրությունների, ինչպես 



Ծած–

կագիր 

Անվանում 

նաեւ զանգվածային լրատվության միջոցներով պաշտոնական եւ այլ միջոցառումների 

անցկացման ու լուսաբանման համար նախատեսված եւ վերադարձման ենթակա 

ապրանքներ՝ բացառությամբ 090, 096, 097 դիրքերում նշված ապրանքների  

021 Գովազդային նյութեր եւ հուշանվերային արտադրանք, որոնք ենթակա չեն վերադարձման  

027 Որպես բազմաշրջանառու տարաներ օգտագործվող փաթեթվածքներ, կոնտեյներներ, 

տակդիրներ, որոնք ենթակա են վերադարձման  

031 Մաքսային միության անդամ պետությունների կազմակերպությունների՝ արտերկրում 

գործունեությունն ապահովելու համար նախատեսված ապրանքներ 

032 Օտարերկրյա պետությունների, միջազգային միջկառավարական կազմակերպությունների 

հասցեով տեղափոխվող ապրանքներ 

042 Բողոքագրի հիման վրա մատակարարվող կամ վերադարձվող ապրանքներ 

044 Վերանորոգում կատարելու եւ (կամ) երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու 

նպատակով տեղափոխվող կամ վերադարձվող ապրանքներ, այդ թվում՝ տրանսպորտային 

միջոցներ, դրանց պահեստամասեր եւ (կամ) սարքավորումներ  

054 Գազի պահեստարան մատակարարվող կամ այդպիսի պահեստարաններից վերադարձող 

բնական գազ  

055 Խողովակաշարային տրանսպորտով տեղափոխվող եւ դրա հետ կարգաբերման–

գործարկման աշխատանքներ կատարելու համար անհրաժեշտ ապրանքներ  

061 Որպես փորձանմուշ եւ նմուշ տեղափոխվող ապրանքներ 

062 Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների չվերականգնվող մնացորդներ  

063 «Արտադրանքը բաժանելու մասին» համաձայնագրերին համապատասխան մատակարարվող

ապրանքներ  

070 Մաքսային միության անդամ պետությունների տարածքների սահմաններից դուրս գտնվող 

այն արհեստական կղզիների, կառույցների, այլ օբյեկտների շինարարության (կառուցման) 

համար նախատեսված ապրանքներ, որոնց նկատմամբ Մաքսային միության անդամ 



Ծած–

կագիր 

Անվանում 

պետություններն ունեն (կունենան) բացառիկ իրավազորություն 

071 Մաքսային միության մաքսային տարածքների սահմաններից դուրս գտնվող այն 

արհեստական կղզիներ, կայանքներ, կառույցներ եւ այլ օբյեկտներ կամ այն արհեստական 

կղզիներից, կայանքներից, կառույցներից եւ այլ օբյեկտներից տեղափոխվող ապրանքներ, 

որոնց նկատմամբ Մաքսային միության անդամ պետություններն ունեն (կունենան) բացառիկ 

իրավազորություն 

090 Սոչի քաղաքում 2014 թվականի ձմեռային XXII օլիմպիական եւ ձմեռային XI պարալիմպիկ 

խաղերի նախապատրաստման եւ (կամ) անցկացման համար տեղափոխվող ապրանքներ 

096 Աստանայի եւ Ալմաթի քաղաքներում 2011 թվականի VII ասիական խաղերի 

նախապատրաստման եւ (կամ) անցկացման համար տեղափոխվող ապրանքներ 

097 Մինսկ քաղաքում 2014 թվականի հոկեյի աշխարհի առաջնության նախապատրաստման եւ 

(կամ) անցկացման համար տեղափոխվող ապրանքներ 

098 Վլադիվոստոկ քաղաքում 2012 թվականի Ասիական-խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական 

համագործակցության (ԱԽՏՀ) գագաթաժողովի նախապատրաստման եւ (կամ) անցկացման 

համար տեղափոխվող ապրանքներ 

100 «Հյուսիսային հոսք» գազատարի շինարարության համար տեղափոխվող ապրանքներ 

101 «Հարավային հոսք» գազատարի շինարարության համար տեղափոխվող ապրանքներ 

110 Մաքսային միության ապրանքներ ճանաչված` բացառապես օտարերկրյա ապրանքների 

օգտագործմամբ ՀՏԳ–ում պատրաստված (ստացված) ապրանքներ, ինչը հաստատվում է 

«ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված օտարերկրյա 

ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) ապրանքի՝ Մաքսային միության 

ապրանքներ ճանաչելու մասին եզրակացությամբ, եւ որոնք չեն արտահանվում Մաքսային 

միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս  

111 Մաքսային միության ապրանքների եւ Մաքսային միության ապրանքներ ճանաչված 

օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ ՀՏԳ–ում պատրաստված (ստացված) 

ապրանքներ, ինչը հաստատվում է «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով 

ձեւակերպված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) 



Ծած–

կագիր 

Անվանում 

ապրանքի՝ Մաքսային միության ապրանքներ ճանաչելու մասին եզրակացությամբ, եւ որոնք 

չեն արտահանվում Մաքսային միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս 

112 Բացառապես Մաքսային միության ապրանքների, այդ թվում` Մաքսային միության` «ազատ 

մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով չձեւակերպված ապրանքների օգտագործմամբ 

ՀՏԳ-ում պատրաստված (ստացված) եւ Մաքսային միության մաքսային տարածքի 

սահմաններից դուրս չարտահանվող ապրանքներ 

113 Մաքսային միության ապրանքներից, այդ թվում` Մաքսային միության՝ «ազատ մաքսային 

գոտի» մաքսային ընթացակարգով չձեւակերպված ապրանքներից ՀՏԳ-ում պատրաստված 

(ստացված) եւ Մաքսային միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս արտահանվող

ապրանքներ 

114 «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված օտարերկրյա 

ապրանքների օգտագործմամբ ՀՏԳ-ում պատրաստված (ստացված), Մաքսային միության 

ապրանքներ ճանաչված եւ Մաքսային միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս 

արտահանվող ապրանքներ 

115 «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված օտարերկրյա 

ապրանքների օգտագործմամբ ՀՏԳ-ում պատրաստված (ստացված) եւ մաքսային մարմնի 

կողմից որպես «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված 

օտարերկրյա ապրանքներ նույնականացված եւ Մաքսային միության մաքսային տարածքի 

սահմաններից դուրս չարտահանվող օտարերկրյա ապրանքներ 

116 «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված օտարերկրյա 

ապրանքների օգտագործմամբ ՀՏԳ-ում պատրաստված (ստացված), մաքսային մարմնի 

կողմից որպես օտարերկրյա ապրանքներ չնույնականացված եւ Մաքսային միության 

մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս չարտահանվող ապրանքներ 

117 «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքների, այդ 

թվում՝ Մաքսային միության այն ապրանքների օգտագործմամբ ՀՏԳ–ում պատրաստված 

(ստացված) ապրանքներ, որոնց համար ներկայացվել է «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային 

ընթացակարգով ձեւակերպված, Մաքսային միության ապրանքներ չհանդիսացող 

օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) ապրանքի՝ 



Ծած–

կագիր 

Անվանում 

Մաքսային միության ապրանքներ ճանաչելու մասին եզրակացություն, եւ որոնք 

արտահանվում են Մաքսային միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս 

118 «Մաքսային միության մաքսային տարածքում ազատ (հատուկ, առանձնահատուկ) 

տնտեսական գոտիների եւ «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի հետ 

կապված հարցերի վերաբերյալ» համաձայնագրի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետի երրորդ 

պարբերությամբ սահմանված ՀՏԳ-ի տարածքում գործունեություն իրականացնելու մասին 

համաձայնագրի իրագործման նպատակով ՀՏԳ–ի ռեզիդենտի (մասնակցի) կողմից «ազատ 

մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված, շահագործման մեջ դրված եւ 

օգտագործվող՝ սարքավորում համարվող օտարերկրյա ապրանքներ  

119 ՀՏԳ–ի նավահանգստում կամ լոգիստիկ կենտրոններում «ազատ մաքսային գոտի» 

մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված օտարերկրյա ապրանքներ, որոնք ձեւակերպվում 

են «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով՝ հաշվի առնելով 

«Մաքսային միության մաքսային տարածքում ազատ (հատուկ, առանձնահատուկ) 

տնտեսական գոտիների եւ «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի հետ 

կապված հարցերի վերաբերյալ» համաձայնագրի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետի երրորդ 

պարբերությամբ սահմանված մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման 

առանձնահատկությունները 

120 Մաքսային միության ապրանքներ ճանաչված՝ բացառապես օտարերկրյա ապրանքների 

օգտագործմամբ ազատ պահեստում պատրաստված (ստացված) ապրանքներ, ինչը 

հաստատվում է «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված օտարերկրյա 

ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) ապրանքի՝ Մաքսային միության 

ապրանքներ ճանաչելու մասին եզրակացությամբ, եւ որոնք չեն արտահանվում Մաքսային 

միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս 

121 Մաքսային միության ապրանքների եւ Մաքսային միության ապրանքներ ճանաչված 

օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ ազատ պահեստում պատրաստված (ստացված) 

ապրանքներ, ինչը հաստատվում է «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով 

ձեւակերպված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) 

ապրանքի՝ Մաքսային միության ապրանքներ ճանաչելու մասին եզրակացությամբ, եւ որոնք 



Ծած–

կագիր 

Անվանում 

չեն արտահանվում Մաքսային միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս 

122 Բացառապես Մաքսային միության ապրանքների, այդ թվում` «ազատ պահեստ» մաքսային 

ընթացակարգով չձեւակերպված` Մաքսային միության ապրանքների օգտագործմամբ ազատ 

պահեստում պատրաստված (ստացված) ապրանքներ, որոնք չեն արտահանվում Մաքսային 

միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս  

123 Մաքսային միության ապրանքներից, այդ թվում` «ազատ պահեստ» մաքսային 

ընթացակարգով չձեւակերպված Մաքսային միության ապրանքներից պատրաստված 

(ստացված) ապրանքներ, որոնք արտահանվում են Մաքսային միության մաքսային 

տարածքի սահմաններից դուրս 

124 «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված, Մաքսային միության 

ապրանքներ ճանաչված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ ազատ պահեստում 

պատրաստված (ստացված) ապրանքներ, որոնք արտահանվում են Մաքսային միության 

մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս 

125 «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված, մաքսային մարմնի կողմից 

որպես «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված օտարերկրյա 

ապրանքներ նույնականացված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ ազատ 

պահեստում պատրաստված (ստացված) եւ Մաքսային միության մաքսային տարածքի 

սահմաններից դուրս չարտահանվող ապրանքներ 

126 «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված, մաքսային մարմնի կողմից 

որպես օտարերկրյա ապրանքներ չնույնականացված օտարերկրյա ապրանքների 

օգտագործմամբ ազատ պահեստում պատրաստված (ստացված) եւ Մաքսային միության 

մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս չարտահանվող ապրանքներ 

127 «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքներից, այդ թվում` 

Մաքսային միության այն ապրանքների օգտագործմամբ ազատ պահեստում պատրաստված 

(ստացված) ապրանքներ, որոնց համար ներկայացվել է «ազատ պահեստ» մաքսային 

ընթացակարգով ձեւակերպված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված

(ստացված) ապրանքի՝ Մաքսային միության ապրանքներ չհանդիսացող ապրանք ճանաչելու 

մասին եզրակացություն, եւ որոնք արտահանվում են Մաքսային միության մաքսային 



Ծած–

կագիր 

Անվանում 

տարածքի սահմաններից դուրս 

128 «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված սարքավորումներ 

հանդիսացող, շահագործման մեջ դրված եւ «Ազատ պահեստների եւ «ազատ պահեստ» 

մաքսային ընթացակարգի մասին» համաձայնագրի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-4 

ենթակետերով սահմանված գործառնությունների իրականացման համար ազատ պահեստի 

տիրապետողի կողմից օգտագործվող օտարերկրյա ապրանքներ, որոնք ձեւակերպվում են 

«ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգով` հաշվի առնելով նշված 

համաձայնագրի 14-րդ հոդվածի 4-րդ կետի երրորդ պարբերության մեջ սահմանված` 

մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման առանձնահատկությունները 

129 «Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքներ, որոնց համար 

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 293-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան 

իրականացվում է ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի եւ (կամ) դրանցից տոկոսների, այլ 

հարկերի, սուբսիդիաների գումարների փոխհատուցում 

130 «Վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքներ, որոնց համար 

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 293-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան 

չի իրականացվում ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի եւ (կամ) դրանցից տոկոսների, 

այլ հարկերի, սուբսիդիաների գումարների փոխհատուցում  

131 Ապրանքների՝ մաքսային տարածքում վերամշակման եւ ներքին սպառման համար 

վերամշակման արդյունքում գոյացած թափոններ 

132 Ապրանքների` մաքսային տարածքում վերամշակման եւ ներքին սպառման համար 

վերամշակման արդյունքում գոյացած մնացորդներ 

133 «Մաքսային տարածքում վերամշակում», «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում», 

«ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպված 

ապրանքների վերամշակման արդյունքում ստացված` վերամշակումից հետո ստացվելիք 

արդյունքներ 

134 Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 248-րդ հոդվածին համապատասխան Մաքսային 

միության մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքներին համարժեք` վերամշակումից 



Ծած–

կագիր 

Անվանում 

հետո ստացվելիք արդյունքներ 

135 Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 259-րդ հոդվածին համապատասխան 

վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների փոխարեն Մաքսային միության մաքսային 

տարածք ներմուծվող օտարերկրյա ապրանքներ 

136 Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 248-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ մասին 

համապատասխան օտարերկրյա ապրանքների փոխանակման արդյունքում ստացված եւ 

արտահանվող՝ վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքներ 

15Х* Ապրանքների տեղափոխման համար Բելառուսի Հանրապետությունում միակողմանիորեն 

ներմուծված այլ առանձնահատկություններ 

16Х* Ապրանքների տեղափոխման համար Ղազախստանի Հանրապետությունում 

միակողմանիորեն ներմուծված այլ առանձնահատկություններ  

17Х* Ապրանքների տեղափոխման համար Ռուսաստանի Դաշնությունում միակողմանիորեն 

ներմուծված այլ առանձնահատկություններ 

 

* Ծածկագրի երրորդ նիշը («Х») կարող է ձեռք բերել «0»–«9» նշանակություն 

  



Հավելված 3 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Տրանսպորտի տեսակների եւ ապրանքների տրանսպորտային փոխադրման դասակարգիչ 

 

Ծածկագիր Անվանում

10 Ծովային տրանսպորտ*

20 Երկաթուղային տրանսպորտ*

30 Ավտոճանապարհային տրանսպորտ*

40 Օդային տրանսպորտ*

50 Փոստային առաքանի

71 Խողովակաշարային տրանսպորտ

72 Էլեկտրահաղորդման գծեր

80 Ներքին ջրային տրանսպորտ*

90 Վարելու միջոցով՝ որպես ապրանք տեղափոխվող տրանսպորտային
միջոց 

99 Այլ 

 

* այդ թվում` նշված տրանսպորտի տեսակով փոխադրվող ցանկացած 

տրանսպորտային միջոց 

 

  



Հավելված 4 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Մաքսային արժեքի որոշման մեթոդների դասակարգիչ 

 

Ծած–
կագիր 

Անվանում

0 Մաքսային արժեքը հետաձգված կարգով որոշելը

1 Ներմուծվող ապրանքների հետ կապված գործարքի արժեքի մեթոդ  

2 Նույնական ապրանքների հետ կապված գործարքի արժեքի մեթոդ 

3 Համանման ապրանքների հետ կապված գործարքի արժեքի մեթոդ 

4 Հանման մեթոդ 

5 Գումարման մեթոդ 

6 Պահուստային մեթոդ 

 

  



Հավելված 5 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Մաքսային արժեքի վերաբերյալ որոշումների դասակարգիչ 

 

Ծած–
կագիր 

Անվանում

0 Մաքսային արժեքն ընդունված է

1 Մաքսային արժեքը ճշգրտված է

2 Անցկացվում է լրացուցիչ ստուգում

 

  



Հավելված 6 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկությունների 

դասակարգիչ 

 

Ծածկա–
գիր 

Ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկությունները 

ПТД Նախնական մաքսային հայտարարագրում 

НТД Ոչ լրիվ մաքսային հայտարարագրում (Ղազախստանի 
Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության համար) 

ПДТ Պարբերական մաքսային հայտարարագրում (Ղազախստանի 
Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության համար) 

ВТД Ժամանակավոր պարբերական հայտարարագրում (ժամանակավոր 
հայտարարագիր) (Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի 
Դաշնության համար) 

ПВД Ժամանակավոր պարբերական հայտարարագրում (ամբողջական 
հայտարարագիր) (Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի 
Դաշնության համար) 

ОКТ Սահմանված ժամանակահատվածում չհավաքված կամ կազմատված, 
այդ թվում՝ չկոմպլեկտավորված կամ անավարտ վիճակում գտնվող 
ապրանքների մաքսային հայտարարագրման 
առանձնահատկությունները (ապրանքների առանձին բաղադրիչ մասերի 
հայտարարագիր (դիմում)) 

ЗПК Սահմանված ժամանակահատվածում չհավաքված կամ կազմատված, 
այդ թվում՝ չկոմպլեկտավորված կամ անավարտ վիճակում գտնվող 
ապրանքների մաքսային հայտարարագրման 
առանձնահատկությունները (ապրանքների բոլոր բաղադրիչ մասերի 
ամբողջական հայտարարագիր) 

ВДТ Մինչեւ մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելը ապրանքների 
բացթողման ժամանակ դրանց մաքսային հայտարարագրման 



Ծածկա–
գիր 

Ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկությունները 

առանձնահատկությունները  

НВТ Մաքսային միության մաքսային տարածք անօրինական ներմուծված 
ապրանքների մաքսային հայտարարագրման 
առանձնահատկությունները 

ДВД Խողովակաշարային տրանսպորտով եւ էլեկտրահաղորդման գծերով 
տեղափոխվող ապրանքների մաքսային հայտարարագրման լրացուցիչ 
առանձնահատկությունները (լրացուցիչ ժամանակավոր 
հայտարարագիր) (Ռուսաստանի Դաշնության համար)  

ИТД Մաքսային միության մաքսային օրենսդրությանը եւ (կամ) Մաքսային 
միության անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան 
ապրանքների մաքսային հայտարարագրման այլ 
առանձնահատկություններ 

ЗОС Ապրանքների մաքսային հայտարարագրումը` նշելով կողմնորոշիչ 
տեղեկություններ (Բելառուսի Հանրապետության համար) 

ЗТС Ապրանքների մաքսային հայտարարագրումը` նշելով կոնկրետ 
տեղեկություններ (Բելառուսի Հանրապետության համար) 

 

  



Հավելված 7 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Մաքսային վճարումների վճարման գծով արտոնությունների դասակարգիչ 

 

Անվանում Ծածկա–
գիր 

1 2 

Բաժին 1. Մաքսային միության օրենսդրությամբ նախատեսված 
արտոնություններ 

1.1. Մաքսատուրքի վճարման գծով արտոնություններ 

Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝
Մաքսային միության անդամ պետությունների արժույթի, երրորդ երկրների արժույթի 
(բացի դրամագիտական նպատակներով օգտագործվող արժույթից), ինչպես նաեւ 
արժեթղթերի համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

ВБ

Որպես մարդասիրական օգնություն եւ (կամ) վթարների, աղետների ու տարերային
աղետների հետեւանքները վերացնելու նպատակով Մաքսային միության մաքսային 
տարածք ներմուծվող ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից 
ազատում 

БГ

Որպես անհատույց օգնություն (աջակցության), ինչպես նաեւ պետությունների, 
միջազգային կազմակերպությունների, կառավարությունների կողմից բարեգործական՝ 
ներառյալ տեխնիկական օգնություն (աջակցություն) ցուցաբերելու նպատակներով 
ներմուծվող ապրանքների համար, բացի ենթաակցիզային ապրանքներից 
(բացառությամբ հատուկ բժշկական նպատակների համար նախատեսված թեթեւ 
մարդատար ավտոմոբիլների), ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

БТ

Օտարերկրյա պետությունների եւ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
կողմից Մաքսային միության անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերին 
համապատասխան տրամադրված վարկերի հաշվին ներմուծվող սարքավորումների, 
այդ թվում՝ տվյալ սարքավորման՝ մատակարարվող կոմպլեկտի մեջ մտնող 
մեքենաների, մեխանիզմների, նյութերի եւ կոմպլեկտավորող տարրերի (բացառությամբ 
ենթաակցիզային ապրանքների) համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից 
ազատում  

КМ

Մաքսային միության անդամ պետությունների բյուջեներով հատկացված նպատակային
միջոցների հաշվին ձեռք բերված՝ Մաքսային միության տարածքում անալոգը չունեցող 

ДП



մանկական սննդի արտադրության համար նախատեսված սարքավորումների (դրանց
կոմպլեկտավորող տարրերի եւ պահեստամասերի),ինչպես նաեւ օտարերկրյա 
պետությունների կամ օտարերկրյա պետությունների կառավարությունների կողմից 
տրամադրված՝ օտարերկրյա կապակցված վարկերի հաշվին ձեռք բերված՝ մանկական 
սննդի արտադրության համար նախատեսված սարքավորումների (դրանց 
կոմպլեկտավորող տարրերի եւ պահեստամասերի) համար ներմուծման մաքսատուրքի 
վճարումից ազատում 

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված, 
Մաքսային միության անդամ պետությունների տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից 
«արդյունաբերական հավաքում» հասկացության կիրառմամբ արտադրված շարժիչով 
տրանսպորտային միջոցների համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում 
այն դեպքում, եթե կատարվեն սահմանված պայմաններն ու չափանիշները 

ПС

Կազմակերպությունների կանոնադրական (պահուստային) կապիտալում այդ
կապիտալի ձեւավորման համար հիմնադիր փաստաթղթերով սահմանված 
ժամկետների սահմաններում որպես օտարերկրյա հիմնադրի ներդրում ներմուծվող 
ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում  

УК

Կազմակերպության կանոնադրական (պահուստային) կապիտալում (ֆոնդում) 
Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով 
այդ կապիտալի (ֆոնդի) ձեւավորման համար հիմնադիր փաստաթղթերով 
նախատեսված ժամկետների սահմաններում երրորդ երկրներից որպես հիմնադրի 
ներդրում ներմուծվող ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից 
ազատում 

УФ

Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված՝ նավերի
միջազգային ռեեստրներում գրանցվող լողացող նավերի համար ներմուծման 
մաքսատուրքի վճարումից ազատում  

РС

Մաքսային միության անդամ պետությունների նավերի, ինչպես նաեւ Մաքսային
միության անդամ պետությունների իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց կողմից 
վարձակալված (վարձված) նավերի՝ խորջրյա գոտիներում արդյունագործական 
ձկնորսության արտադրանքի համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում  

ПМ

Մաքսային միության անդամ պետություններից որեւէ մեկի դրոշի ներքո լողացող` 
արդյունագործական ձկնորսական նավատորմի` ներմուծվող այն նավերի համար 
ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում, որոնք Մաքսային միության անդամ 
պետությունների տարածքների սահմաններից դուրս հիմնանորոգվել եւ (կամ) 
վերազինվել էին՝ այդ աշխատանքները մինչեւ 2008 թվականի սեպտեմբերի 1-ն 
ավարտելու պայմանով, եւ որոնք ավելի շուտ արտահանված են եղել նշված տարածքից 

СМ

Սոչի քաղաքում 2014 թվականի ձմեռային XXII օլիմպիական եւ ձմեռային XI 
պարալիմպիկ խաղերի անցկացման նպատակով ներմուծվող ապրանքների համար 
(բացառությամբ ենթաակցիզային ապրանքների) ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից 
ազատում 

СО



Աստանայի եւ Ալմաթի քաղաքներում 2011 թվականի ձմեռային VII ասիական խաղերի
անցկացման նպատակով ներմուծվող ապրանքների համար (բացառությամբ 
ենթաակցիզային ապրանքների) ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

АИ

Մինսկ քաղաքում 2014 թվականի հոկեյի աշխարհի առաջնության անցկացման
նպատակով ներմուծվող ապրանքների համար(բացառությամբ ենթաակցիզային 
ապրանքների) ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

ЧХ

Մեկ առաքողի կողմից մեկ ստացողի հասցեով մեկ տրանսպորտային (փոխադրման) 
փաստաթղթով Մաքսային միության մաքսային տարածքով ներմուծվող այն 
ապրանքների համար, բացառությամբ անձնական օգտագործման ապրանքների, 
ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում, որոնց ընդհանուր մաքսային արժեքը 
չի գերազանցում երկու հարյուր եվրոյին համարժեք գումարը 

НС

Մաքսային միության անդամ պետության` առաջնահերթ համարվող գործունեության
ոլորտում (տնտեսության ոլորտում) իրականացվող ներդրումային ծրագրի 
շրջանակներում, Մաքսային միության այդ անդամ պետության օրենսդրությանը 
համապատասխան, Մաքսային միության անդամ պետության տարածքում բացառապես 
օգտագործվելու համար ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց 
կոմպլեկտավորող տարրերի եւ պահեստամասերի, հումքի եւ նյութերի համար 
ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

ИП

Մաքսային միության անդամ պետությունների կենտրոնական (ազգային) բանկերի
կողմից ներմուծվող` լիգատուրային զանգվածի 1000 մասերի մեջ 995 մասերից ոչ 
պակաս քիմիապես մաքուր ոսկու պարունակությամբ ոսկու ձուլակտորի (99,5%-ից ոչ 
պակաս հարգ), լիգատուրային զանգվածի 1000 մասերի մեջ 999 մասերից ոչ պակաս 
քիմիապես մաքուր արծաթի պարունակությամբ արծաթի ձուլակտորի (99,9%-ից ոչ 
պակաս հարգ) եւ լիգատուրային զանգվածի 1000 մասերի մեջ 995,5 մասերից ոչ 
պակաս քիմիապես մաքուր մետաղի պարունակությամբ պլատինի ձուլակտորի (99, 
95%-ից ոչ պակաս հարգ) համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

ДМ

Մաքսային միության անդամ պետության` Մաքսային միության այդ անդամ պետության
օրենսդրությանը համապատասխան սեփականություն դարձած ապրանքների համար 
ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում  

СГ

Մինչեւ 2014 թվականի հուլիսի 1-ը Բելառուսի Հանրապետություն եւ Ղազախստանի
Հանրապետություն ներմուծվող քաղաքացիական ուղեւորատար այն օդանավերի (ՄՄ 
ԱՏԳ ԱԱ 8802 40 002 2 ծածկագիր) համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից 
ազատում, որոնք օգտագործվում են միջազգային փոխադրումներ իրականացնելու եւ 
(կամ) այն պետության տարածքում եւ (կամ) Մաքսային միության անդամ 
պետությունների տարածքների միջեւ ներքին փոխադրումներ իրականացնելու 
նպատակով, ուր ներմուծվել է տվյալ ապրանքը 

ВС

ВС ծածկագրով սահմանված արտոնության կիրառմամբ Բելառուսի Հանրապետություն
ու Ղազախստանի Հանրապետություն ներմուծված քաղաքացիական ուղեւորատար 
օդանավերի (ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ 8802 40 002 2 ծածկագիր) եւ Մաքսային միության մաքսային 
տարածքի սահմաններից դուրս դրանք վերանորոգելուց կամ տեխնիկական 

СР



սպասարկում իրականացնելուց հետո շահագործման ժամկետի ընթացքում Բելառուսի
Հանրապետություն ու Ղազախստանի Հանրապետություն ներմուծվող քաղաքացիական 
ուղեւորատար օդանավերի համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

Օտարերկրյա արտադրության ուղեւորատար օդանավերի վերանորոգման եւ
տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ օդանավերի շարժիչների, 
պահեստամասերի եւ սարքավորումների համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից 
ազատում 

АЗ

Տեղափոխվող պաշարների համար ներմուծման կամ արտահանման մաքսատուրքի
վճարումից ազատում 

РП

«Ներքին սպառման համար բացթողում», «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)», 
«արտահանում» մաքսային ընթացակարգերից տարբեր մաքսային այլ ընթացակարգով 
ձեւակերպված ապրանքների համար մաքսատուրք չի վճարվում 

ПП

Մաքսային միության անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով եւ (կամ) 
Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումներով սահմանված ցանկում ընդգրկված 
եւ «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով 
ձեւակերպվող ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից լրիվ 
պայմանական ազատում 

РВ

Զարգացող երկրներից ծագող ապրանքների համար սակագնային առանձնաշնորհում ГГ

Առավել թույլ զարգացած երկրներից ծագող ապրանքների համար սակագնային
առանձնաշնորհում  

НН

Մաքսային միության անդամ պետությունների հետ առեւտրի ազատ գոտի ձեւավորող
պետություններից ծագող եւ ներմուծվող ապրանքների, ինչպես նաեւ Մաքսային 
միության անդամ պետությունից ծագող եւ դրանից Մաքսային միության անդամ 
պետության հետ առեւտրի ազատ գոտի ձեւավորող պետություն արտահանվող 
ապրանքների համար սակագնային առանձնաշնորհում՝ մաքսատուրքի վճարումից 
ազատման տեսքով (բացառությամբ ЛЛ ծածկագրով սահմանվող սակագնային 
առանձնաշնորհման) 

ЭЭ

Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող ու դրանից արտահանվող եւ
Մաքսային միության անդամ պետությունների տարածքներում տեղակայված 
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, հյուպատոսական հիմնարկների, 
օտարերկրյա պետությունների այլ պաշտոնական ներկայացուցչությունների կողմից 
պաշտոնեական օգտագործման համար նախատեսված, ինչպես նաեւ այդ 
ներկայացուցչությունների դիվանագիտական ու վարչատեխնիկական անձնակազմի` 
ներառյալ նրանց հետ ապրող՝ իրենց ընտանիքների անդամների կողմից անձնական 
օգտագործման համար նախատեսված ապրանքների համար մաքսատուրքի վճարումից 
ազատում 

МД

Մաքսատուրքի վճարման գծով արտոնություններ չեն հայցվում ОО

 



1.2. Ենթաակցիզային ապրանքների՝ Մաքսային միության մաքսային տարածք
ներմուծման ժամանակ գանձվող ակցիզների վճարման գծով արտոնություններ

«Ներքին սպառման համար բացթողում», «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)», 
«ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգերից բացի՝ մաքսային 
այլ ընթացակարգերով ձեւակերպվող ապրանքների համար ակցիզներ չեն վճարվում 

П

Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող ու դրանից արտահանվող եւ
Մաքսային միության անդամ պետությունների տարածքներում տեղակայված 
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, հյուպատոսական հիմնարկների, 
օտարերկրյա պետությունների այլ պաշտոնական ներկայացուցչությունների կողմից 
պաշտոնեական օգտագործման համար նախատեսված, ինչպես նաեւ այդ 
ներկայացուցչությունների դիվանագիտական ու վարչատեխնիկական անձնակազմի` 
ներառյալ նրանց հետ ապրող՝ իրենց ընտանիքների անդամների կողմից անձնական 
օգտագործման համար նախատեսված ենթաակցիզային ապրանքների համար ակցիզի 
վճարումից ազատում 

Д

Մաքսային միության անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով եւ (կամ) 
Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումներով սահմանված ցանկում ընդգրկված եւ 
«ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող 
ապրանքների համար ակցիզների վճարումից լրիվ պայմանական ազատում  

В

Մեկ առաքողի կողմից մեկ ստացողի հասցեով մեկ տրանսպորտային (փոխադրման) 
փաստաթղթով Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող այն ապրանքների 
համար, բացառությամբ անձնական օգտագործման ապրանքների, ակցիզների վճարումից 
ազատում, որոնց ընդհանուր մաքսային արժեքը չի գերազանցում երկու հարյուր եվրոյին 
համարժեք գումարը 

Н

Տեղափոխվող պաշարների համար ակցիզների վճարումից ազատում Р

Ակցիզների վճարման գծով արտոնություններ չեն հայցվում О

1.3. Ապրանքների՝ Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծման ժամանակ
գանձվող ավելացված արժեքի հարկի (այսուհետ` ԱԱՀ) վճարման գծով 

արտոնություններ 

«Ներքին սպառման համար բացթողում», «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)», 
«ներքին սպառման համար վերամշակում» մաքսային ընթացակարգերից բացի՝ մաքսային 
այլ ընթացակարգով ձեւակերպվող ապրանքների համար ԱԱՀ չի վճարվում 

ПП

Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող ու դրանից արտահանվող եւ
Մաքսային միության անդամ պետությունների տարածքում տեղակայված 
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, հյուպատոսական հիմնարկների, 
օտարերկրյա պետությունների այլ պաշտոնական ներկայացուցչությունների կողմից 
պաշտոնեական օգտագործման համար նախատեսված, ինչպես նաեւ այդ 
ներկայացուցչությունների դիվանագիտական ու վարչատեխնիկական անձնակազմի` 
ներառյալ նրանց հետ ապրող՝ իրենց ընտանիքների անդամների կողմից անձնական 

МД



օգտագործման համար նախատեսված ապրանքների համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում

Մաքսային միության անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով եւ (կամ) 
Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումներով սահմանված ցանկում ընդգրկված եւ 
«ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող 
ապրանքների համար ԱԱՀ–ի վճարումից լրիվ պայմանական ազատում  

РВ

Բացառությամբ անձնական օգտագործման ապրանքների՝ մեկ առաքողի կողմից մեկ
ստացողի հասցեով մեկ տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթով այն 
ապրանքների ներմուծման ժամանակ ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում, որոնց ընդհանուր 
մաքսային արժեքը չի գերազանցում երկու հարյուր եվրոյին համարժեք գումարը 

НС

Տեղափոխվող պաշարների համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում РП

ԱԱՀ–ի վճարման գծով արտոնություններ չեն հայցվում ОО

Բաժին 2. Բելառուսի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 
արտոնություններ 

2.1. Մաքսավճարների վճարման գծով արտոնություններ 

Բելառուսի Հանրապետության ազգային բանկի կամ դրա կառուցվածքային
ստորաբաժանումների կողմից ներմուծվող կամ արտահանվող ապրանքների հետ 
կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների 
(մաքսային ձեւակերպում իրականացնելու համար վճարների) վճարումից ազատում 

ВБ

Միջազգային անհատույց օգնության կարգով ներմուծվող կամ արտահանվող
ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար 
մաքսավճարների (մաքսային ձեւակերպում իրականացնելու համար վճարների) վճարումից 
ազատում 

БГ

Միջազգային տեխնիկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով ներմուծվող կամ
արտահանվող ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ 
իրականացնելու համար մաքսավճարների (մաքսային ձեւակերպում իրականացնելու 
համար վճարների) վճարումից ազատում 

БТ

Միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրողների ասոցիացիայի եւ Ավտոմոբիլային
տրանսպորտի միջազգային միության միջեւ տեղափոխվող ՄՃՓ գրքույկների ձեւաթղթերի 
հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների 
(մաքսային ձեւակերպում իրականացնելու համար վճարների) վճարումից ազատում 

КТ

Ներմուծվող կամ արտահանվող՝ ԱՏԱ կառնետի ձեւաթղթերի կամ դրանց մասերի հետ
կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների 
(մաքսային ձեւակերպում իրականացնելու համար վճարների) վճարումից ազատում 

КА

ԱՏԱ կառնետի կիրառմամբ ներմուծվող կամ արտահանվող ապրանքների հետ կապված
մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների (մաքսային 
ձեւակերպում իրականացնելու համար վճարների) վճարումից ազատում այն դեպքում, եթե 

КВ



դրանք ամբողջությամբ ազատվեն մաքսատուրքերով, հարկերով հարկվելուց 

Ներմուծվող կամ արտահանվող ակցիզային դրոշմանիշների հետ կապված մաքսային
գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների (մաքսային ձեւակերպում 
իրականացնելու համար վճարների) վճարումից ազատում 

АА

Ցածր արժողության ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ
իրականացնելու համար մաքսավճարների (մաքսային ձեւակերպում իրականացնելու 
համար վճարների) վճարումից ազատում 

НС

Մաքսային միության մաքսային տարածքով որպես պաշար տեղափոխվող ապրանքների
հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների 
(մաքսային ձեւակերպում իրականացնելու համար վճարների) վճարումից ազատում 

РП

«Մաքսային տարանցում», «հրաժարում՝ հօգուտ պետության», «արտահանում» մաքսային
ընթացակարգերով, հատուկ մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպվող ապրանքների 
հետ կապված, ինչպես նաեւ միջազգային փոխադրումներ իրականացնող 
տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր ներմուծման, միջազգային փոխադրումներ 
իրականացնող տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր արտահանման, պաշարների 
տեղափոխման ժամանակ մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար 
մաքսավճարների (մաքսային ձեւակերպում իրականացնելու համար վճարների) վճարումից 
ազատում 

ПП

Օտարերկրյա դիվանագիտական եւ դրանց հավասարեցված ներկայացուցչությունների
կողմից պաշտոնեական օգտագործման կամ այդ ներկայացուցչությունների 
դիվանագիտական եւ (կամ) վարչատեխնիկական աշխատողների (ներառյալ նրանց հետ 
ապրող՝ իրենց ընտանիքների անդամների) կողմից անձնական օգտագործման համար 
տեղափոխվող ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ 
իրականացնելու համար մաքսավճարների (մաքսային ձեւակերպում իրականացնելու 
համար վճարների) վճարումից ազատում այն դեպքում, եթե նրանք Բելառուսի 
Հանրապետության քաղաքացի չեն  

МД

Միջազգային կազմակերպությունների, այդ կազմակերպությունների անձնակազմի կողմից
տեղափոխվող ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ 
իրականացնելու համար մաքսավճարների (մաքսային ձեւակերպում իրականացնելու 
համար վճարների)վճարումից ազատում 

МЮ

«Օդային հաղորդակցության մասին» Բելառուսի Հանրապետության միջազգային
համաձայնագրերի շրջանակներում տեղափոխվող ապրանքների հետ կապված մաքսային 
գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների (մաքսային ձեւակերպում 
իրականացնելու համար վճարների) վճարումից ազատում 

МВ

Մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների (մաքսային
ձեւակերպում իրականացնելու համար վճարների) գծով այլ՝ 2.1. ենթաբաժնում չնշված 
արտոնություններ  

СИ

Ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար
մաքսավճարների (մաքսային գործառնություն իրականացնելու համար մաքսավճարների) 

ОО



վճարման գծով արտոնություններ չեն կիրառվում

2.2. Մաքսատուրքերի վճարման գծով արտոնություններ 

2.2.1. Բելառուսի Հանրապետության օրենսդրական ակտերով սահմանված արտոնություններ

Բելառուսի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ արտահանման
մաքսատուրքերի վճարումից ազատում 

ВП

2.2.2. Միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված արտոնություններ 

Միջազգային կազմակերպությունների, դրանց ներկայացուցչությունների, այդ
կազմակերպությունների եւ ներկայացուցչությունների անձնակազմի, ինչպես նաեւ իրենց 
ընտանիքի անդամների կողմից Բելառուսի Հանրապետության տարածք ներմուծվող 
ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

МЮ

«Օդային հաղորդակցության մասին» Բելառուսի Հանրապետության միջազգային
համաձայնագրերի շրջանակներում տեղափոխվող ապրանքների համար մաքսատուրքի 
վճարումից ազատում 

МВ

Միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրողների ասոցիացիայի եւ Ավտոմոբիլային
տրանսպորտի միջազգային միության միջեւ տեղափոխվող ՄՃՓ գրքույկների ձեւաթղթերի 
համար մաքսատուրքերի վճարումից ազատում 

КТ

Տիեզերական տարածքի հետազոտման եւ օգտագործման ոլորտում Մաքսային միության
մասնակից պետությունների միջազգային համագործակցության, ինչպես նաեւ Մաքսային 
միության հանձնաժողովի կողմից հաստատվող ցանկի համաձայն տիեզերական 
ապարատները տիեզերք բաց թողնելու առնչությամբ ծառայությունների մատուցման 
մասին համաձայնագրերի շրջանակներում ներմուծվող ապրանքների համար 
մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

МК

«Բելառուսի Հանրապետության եւ Սերբիայի Հանրապետության միջեւ ազատ առեւտրի
մասին» համաձայնագրի շրջանակներում ծագող եւ Սերբիա ներմուծվող ապրանքների 
համար սակագնային առանձնաշնորհում  

ЛЛ

2.2.3. Մաքսատուրքերի վճարման գծով այլ՝ 1.1. եւ 2.2. ենթաբաժիններում չնշված
արտոնություններ 

ПИ

2.3. Ենթաակցիզային ապրանքների՝ Մաքսային միության մաքսային տարածք
ներմուծման ժամանակ գանձվող ակցիզների վճարման գծով արտոնություններ 

2.3.1. Բելառուսի Հանրապետության օրենսդրական ակտերով նախատեսված՝ ակցիզների վճարման
գծով արտոնություններ 

Բելառուսի Հանրապետության նախագահի կողմից հաստատված ցանկի համաձայն՝
տրանսպորտային միջոցների համար ակցիզների վճարումից ազատում 

А

Օտարերկրյա անհատույց օգնության կարգով ստացվող ապրանքների համար ակցիզների
վճարումից ազատում 

Г

Միջազգային տեխնիկական օգնության հաշվին ձեռք բերված եւ (կամ) որպես այդպիսին Т



ստացվող (ստացված) ապրանքների համար ակցիզների վճարումից ազատում 

Ածխաջրածնային, սեղմված գազի եւ բնական, վառելիքային, սեղմված գազի համար
ակցիզների վճարումից ազատում 

У

2.3.2. Միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված` ակցիզների վճարման գծով 
արտոնություններ 

Միջազգային կազմակերպությունների կամ միջկառավարական մարմինների, Բելառուսի
Հանրապետության տարածքում դրանց ներկայացուցչությունների, այդ 
կազմակերպությունների ու ներկայացուցչությունների անձնակազմի, ինչպես նաեւ իրենց 
ընտանիքի անդամների կողմից տեղափոխվող ենթաակցիզային ապրանքների համար 
ակցիզների վճարումից ազատում 

Ю

2.3.3. Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող ենթաակցիզային
ապրանքների համար ակցիզների վճարման գծով այլ՝ 1.2. եւ 2.3. ենթաբաժիններում 
չնշված արտոնություններ 

И

2.4. Ապրանքների՝ Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծման ժամանակ
ԱԱՀ–ի վճարման գծով արտոնություններ 

2.4.1. Բելառուսի Հանրապետության օրենսդրական ակտերով նախատեսված ԱԱՀ-ի վճարման գծով
արտոնություններ 

Բելառուսի Հանրապետության եւ ներդրողի միջեւ կնքված ներդրումային պայմանագրերի
շրջանակներում իրականացվող ներդրումային ծրագրերի իրականացման համար 
նախատեսված սարքավորումների, դրանց պահեստամասերի համար ԱԱՀ–ի վճարումից 
ազատում 

ИД

Օրինական վճարման միջոց հանդիսացող բելառուսական ռուբլու, արտարժույթի, 
մասնավորապես, թղթադրամների ու մետաղադրամների, ինչպես նաեւ արժեթղթերի, 
ակցիզային դրոշմանիշերի, մաքսային հսկողության դրոշմանիշերի, օրենսդրությանը 
համապատասխան վճարվող տուրքերի եւ վճարների դրոշմանիշերի համար ԱԱՀ–ի 
վճարումից ազատում  

ВБ

Օտարերկրյա անհատույց օգնության կարգով ստացվող ապրանքների համար ԱԱՀ–ի
վճարումից ազատում 

БГ

Միջազգային տեխնիկական օգնության կարգով ստացվող ապրանքների համար ԱԱՀ–ի
վճարումից ազատում 

БТ

Բելառուսի Հանրապետության նախագահի կողմից հաստատված ցանկի համաձայն՝
տրանսպորտային միջոցների համար ԱԱՀ–ի վճարումից ազատում 

АМ

Հաշմանդամության կանխարգելման եւ հաշմանդամների վերականգնման համար
բացառապես օգտագործվող տեխնիկական միջոցների, դեղամիջոցների 
(անասնաբուժական դեղամիջոցների), բժշկական (անասնաբուժական) նշանակության 
արտադրատեսակների, պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների եւ բժշկական տեխնիկայի, 
ինչպես նաեւ դրանց արտադրության համար անհրաժեշտ հումքի ու կոմպլեկտավորող 

МЛ



տարրերի համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում

Շտապ բժշկական օգնության, արտակարգ իրավիճակների հարցերով զբաղվող
մարմինների ու ստորաբաժանումների, վթարային փրկարար ծառայությունների, ներքին 
գործերի մարմինների կարիքների համար հատուկ կահավորված տրանսպորտային 
միջոցների համար ԱԱՀ–ի վճարումից ազատում  

СС

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված բանկային եւ սահմանված չափի
ձուլակտորներ, որոնք ներմուծվում են բանկերի կողմից՝ բանկային գործառնություններ 
իրականացնելու համար եւ այլ կազմակերպությունների կողմից՝ բանկերին իրացնելու 
համար  

БС

Ներքին պետական փոխառությունների (վարկերի) հաշվին ֆինանսավորվող
ներդրումային ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված տեխնոլոգիական 
սարքավորումների եւ դրանց պահեստամասերի համար ԱԱՀ–ի վճարումից ազատում 

ГЗ

Պետական ֆոնդի համալրման նպատակով ներմուծվող թանկարժեք մետաղների, 
թանկարժեք քարերի եւ դրանցից պատրաստված իրերի (իրերի մասերի) (բացի 
ոսկերչական իրերից), ինչպես նաեւ թանկարժեք եւ գունավոր մետաղներ պարունակող 
խտանյութերի ու արդյունաբերական այլ մնացորդների, ջարդոնի եւ մնացորդների համար 
ԱԱՀ–ի վճարումից ազատում  

ДМ

Միջազգային գրքափոխանակության շրջանակներում պետական գրադարանների ու
թանգարանների կողմից ստացվող բոլոր տեսակի տպագիր հրատարակությունների, 
ինչպես նաեւ միջազգային ոչ առեւտրային փոխանակում իրականացնելու նպատակով 
կինո– եւ տեսաստեղծագործությունների արտադրությամբ զբաղվող պետական 
կազմակերպությունների կողմից ներմուծվող կինո– եւ տեսաստեղծագործությունների 
համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում 

ЕО

Բելառուսի Հանրապետության նախագահի կողմից սահմանված կարգով մշակութային
կազմակերպություններին որպես նվիրատվություն փոխանցվող գեղարվեստական 
արժեքների համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում  

ЕХ

Գիտահետազոտական նպատակների համար օգտագործվող սարքավորումների եւ
սարքերի, ինչպես նաեւ գիտահետազոտական, փորձարարական–կոնստրուկտորական եւ 
փորձարարական–տեխնոլոգիական աշխատանքների իրականացման համար 
նախատեսված նյութերի ու կոմպլեկտավորող տարրերի համար ԱԱՀ-ի վճարումից 
ազատում  

НЦ

Լազերային օպտիկական տեխնիկայի արտադրություն իրականացնող
կազմակերպությունների կողմից ներմուծվող, դրանց կողմից լազերային օպտիկական 
տեխնիկայի կառուցվածքի մեջ օգտագործվող եւ Բելառուսի Հանրապետության 
տարածքում չարտադրվող ապրանքների, ինչպես նաեւ դրանց կողմից լազերային 
օպտիկական տեխնիկայի արտադրություն համար օգտագործվող սարքավորման ու 
սարքերի համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում  

ЛО

էներգիայի ոչ ավանդական եւ վերականգնվող աղբյուրներից ստացվող էներգիայի
արտադրության կամ ընդունման (ստացման), փոխակերպման, կուտակման եւ (կամ) 

НЭ



հաղորդման համար օգտագործվող սարքավորումների համար ԱԱՀ-ի վճարումից
ազատում  

Բարձր տեխնոլոգիաների պարկի ռեզիդենտների կողմից ներմուծվող ապրանքների
համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում  

ПТ

Պարենային եւ մանկական ապրանքների համար ԱԱՀ-ի դրույքաչափի՝ 10 տոկոսի չափով
կիրառում 

ПД

2.4.2. Միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված ԱԱՀ–ի վճարման գծով արտոնություններ

Միջազգային կազմակերպությունների, Բելառուսի Հանրապետության տարածքում դրանց
ներկայացուցչությունների կողմից ներմուծվող ապրանքների համար ԱԱՀ–ի վճարումից 
ազատում 

МЮ

«Օդային հաղորդակցության մասին» Բելառուսի Հանրապետության միջազգային
համաձայնագրերի շրջանակներում ներմուծվող ապրանքների համար ԱԱՀ–ի վճարումից 
ազատում 

МВ

Միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրողների ասոցիացիայի եւ Ավտոմոբիլային
տրանսպորտի միջազգային միության միջեւ տեղափոխվող ՄՃՓ գրքույկների ձեւաթղթերի 
համար ԱԱՀ–ի վճարումից ազատում 

КТ

2.4.3. Բելառուսի Հանրապետության տարածք ներմուծվող ապրանքների համար ԱԱՀ–ի
վճարման գծով այլ՝ 1.3. եւ 2.4. ենթաբաժիններում չնշված արտոնություններ 

НИ

Բաժին 3. Ղազախստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 
արտոնություններ 

3.1. Ղազախստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված` մաքսային
հայտարարագրման համար մաքսավճարների վճարման գծով արտոնություններ 

Բեռների, ուղեբեռների եւ ուղեւորների միջազգային կանոնավոր փոխադրում
իրականացնող տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաեւ ընթացուղում կամ միջանկյալ 
կանգառներում դրանց շահագործման համար անհրաժեշտ եւ տվյալ տրանսպորտային 
միջոցների վթարները (անսարքությունները) վերացնելու նպատակով արտերկրից ձեռք 
բերված նյութատեխնիկական ապահովման եւ հանդերձման առարկաների, վառելիքի, 
պարենամթերքի եւ այլ գույքի մաքսային հայտարարագրման համար մաքսավճարների 
վճարումից ազատում 

ТС

Ղազախստանի կամ Ղազախստանի անձանց կողմից խորջրյա գոտիներում
արդյունագործական ձկնորսությամբ զբաղվող վարձակալված (վարձված) նավերի 
արտադրական գործունեության ապահովման նպատակով Մաքսային միության մաքսային 
տարածքից դուրս արտահանվող նյութատեխնիկական ապահովման, հանդերձման 
առարկաների, վառելիքի եւ պարենամթերքի, այլ գույքի, ինչպես նաեւ դրանց` 
Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող արդյունագործական 
ձկնորսության արտադրանքի մաքսային հայտարարագրման համար մաքսավճարների 

СМ



վճարումից ազատում 

Ազգային արժույթի եւ արտարժույթի թղթադրամների ու մետաղադրամների (բացի
պատմամշակութային արժեք ներկայացնող թղթադրամներից ու մետաղադրամներից), 
ինչպես նաեւ արժեթղթերի մաքսային հայտարարագրման համար մաքսավճարների 
վճարումից ազատում  

ДН

Որպես մարդասիրական օգնություն ներմուծվող ապրանքների, բացի ենթաակցիզային
ապրանքներից, մաքսային հայտարարագրման համար մաքսավճարների վճարումից 
ազատում 

БГ

Պետությունների, պետությունների կառավարությունների, միջազգային
կազմակերպությունների կողմից բարեգործական օգնության` ներառյալ տեխնիկական 
աջակցություն ցուցաբերելու նպատակներով ներմուծվող ապրանքների, բացի 
ենթաակցիզային ապրանքներից (բացի հատուկ բժշկական նպատակների համար 
նախատեսված թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլներից), մաքսային հայտարարագրման 
համար մաքսավճարների վճարումից ազատում 

БТ

Ղազախստանի Հանրապետության ազգային բանկի եւ դրա մասնաճյուղերի, 
ներկայացուցչությունների եւ կազմակերպությունների կողմից դրամանիշերի 
արտադրության համար ներմուծվող հումքի մաքսային հայտարարագրման համար 
մաքսավճարների վճարումից ազատում  

ДС

Օտարերկրյա դիվանագիտական, դրանց հավասարեցված ներկայացուցչությունների, 
հյուպատոսական հիմնարկների կողմից պաշտոնեական օգտագործման, ինչպես նաեւ այդ 
ներկայացուցչությունների դիվանագիտական ու վարչատեխնիկական անձնակազմի` 
ներառյալ նրանց հետ ապրող եւ Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքացիներ 
չհանդիսացող ու Ղազախստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին 
համապատասխան ազատվող՝ իրենց ընտանիքների անդամների կողմից անձնական 
օգտագործման համար ներմուծվող կամ արտահանվող ապրանքների մաքսային 
հայտարարագրման համար մաքսավճարների վճարումից ազատում  

МД

Պետությունների, պետությունների կառավարությունների, ինչպես նաեւ միջազգային
կազմակերպությունների կողմից տրամադրված, Ղազախստանի Հանրապետության 
հարկային օրենսդրությամբ սահմանված դրամաշնորհների հաշվին ձեռք բերվող 
ապրանքների մաքսային հայտարարագրման համար մաքսավճարների վճարումից 
ազատում  

ГР

Ղազախստանի Հանրապետության կողմից կնքված միջազգային համաձայնագրերի
շրջանակներում ապրանքների մաքսային հայտարարագրման համար, ինչպես նաեւ 
Ղազախստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ առաջնահերթ համարվող 
գործունեության տեսակին (տնտեսության ոլորտին) համապատասխանող ներդրումային 
ծրագրի շրջանակներում Ղազախստանի Հանրապետության տարածքում բացառապես 
օգտագործվելու նպատակով ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց 
կոմպլեկտավորող տարրերի ու պահեստամասերի, հումքի եւ նյութերի համար 
մաքսավճարների վճարումից ազատում 

ИП



«Հրաժարում՝ հօգուտ պետության» մաքսային ընթացակարգով եւ հատուկ մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպվող եւ տեղափոխվող պաշարների, ապրանքների մաքսային 
հայտարարագրման համար մաքսավճարների վճարումից ազատում 

ПП

Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների մաքսային
հայտարարագրման համար մաքսավճարների վճարման գծով այլ նշված արտոնություններ 

ИЛ

Ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար
մաքսավճարների վճարման գծով արտոնություններ չեն կիրառվում (չեն հայցվում)  

ОО

3.2. Ղազախստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված
մաքսատուրքերի վճարման գծով արտոնություններ 

3.2.1. Ղազախստանի Հանրապետության միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված
մաքսատուրքերի վճարման գծով արտոնություններ 

Ղազախստանի Հանրապետության միջազգային եւ միջկառավարական համաձայնագրերի
շրջանակներում տեղափոխվող ապրանքների համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

МВ

Տիեզերական տարածքի հետազոտման եւ օգտագործման ոլորտում Մաքսային միության
մասնակից պետությունների միջազգային համագործակցության, ինչպես նաեւ Մաքսային 
միության հանձնաժողովի կողմից հաստատվող ցանկի համաձայն տիեզերական 
ապարատները տիեզերք բաց թողնելու առնչությամբ ծառայությունների մատուցման 
մասին համաձայնագրերի շրջանակներում ներմուծվող ապրանքների համար 
մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

МК

Մաքսատուրքերի զրոյական կամ նվազեցված դրույքաչափերի տեսքով սակագնային
առանձնաշնորհում՝ Միասնական մաքսային սակագնին համապատասխան  

ЕТ

3.2.2. Մաքսատուրքի վճարման գծով այլ՝ 1.1. եւ 3.2. բաժիններում չնշված
արտոնություններ 

ПИ

3.3. Ղազախստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված` ակցիզի
վճարման գծով արտոնություններ 

Միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների՝ ընթացուղում
եւ միջանկյալ կանգառներում շահագործումն ապահովելու համար անհրաժեշտ 
ենթաակցիզային ապրանքների համար ակցիզի վճարումից ազատում 

Т

Մինչեւ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվելը վնասվելու հետեւանքով
որպես արտադրատեսակ եւ նյութ օգտագործվելու համար անպիտանի դարձած 
ենթաակցիզային ապրանքների համար ակցիզի վճարումից ազատում  

Ф

0,1 լիտրից ոչ ավելի տարողությամբ սպառողական տարայում լցված եւ Ղազախստանի
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան գրանցված՝ բժշկական 
նշանակության` սպիրտ պարունակող արտադրանքի (բացի բալզամներից) համար ակցիզի 
վճարումից ազատում  

С

Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող ենթաակցիզային ապրանքների
համար ակցիզի վճարման գծով այլ՝ 1.2. եւ 3.3. ենթաբաժիններում չնշված 

Л



արտոնություններ 

3.4. Ղազախստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված` ԱԱՀ–ի
վճարման գծով արտոնություններ 

3.1.4 Միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված` ԱԱՀ–ի վճարման գծով արտոնություններ

Ղազախստանի Հանրապետության կողմից կնքված միջազգային համաձայնագրերի
շրջանակներում Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող ապրանքների, 
ինչպես նաեւ Ղազախստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան 
առաջնահերթ համարվող գործունեության ոլորտում (տնտեսության ոլորտում) 
իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Ղազախստանի Հանրապետության 
տարածքում բացառապես օգտագործվելու համար ներմուծվող տեխնոլոգիական 
սարքավորումների, դրանց կոմպլեկտավորող տարրերի եւ պահեստամասերի, հումքի եւ 
նյութերի համար ԱԱՀ–ի վճարումից ազատում 

ИП

3.4.2. Ղազախստանի Հանրապետության օրենսդրական ակտերով նախատեսված` ԱԱՀ–ի
վճարման գծով արտոնություններ 

Ազգային արժույթի եւ արտարժույթի, թղթադրամների ու մետաղադրամների (բացի
պատմամշակութային արժեք ներկայացնող թղթադրամներից ու մետաղադրամներից), 
ինչպես նաեւ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող արժեթղթերի 
համար ԱԱՀ–ի վճարումից ազատում 

ТТ

Որպես մարդասիրական օգնություն Ղազախստանի Հանրապետության տարածք
ներմուծվող ապրանքների համար, բացառությամբ ենթաակցիզային ապրանքների, ԱԱՀ-ի 
վճարումից ազատում 

БГ

Պետությունների, պետությունների կառավարությունների, միջազգային
կազմակերպությունների կողմից բարեգործական օգնության՝ ներառյալ տեխնիկական 
աջակցություն ցուցաբերելու նպատակներով Ղազախստանի Հանրապետության տարածք 
ներմուծվող ապրանքների համար, բացառությամբ ենթաակցիզային ապրանքների, ԱԱՀ–ի 
վճարումից ազատում 

БТ

Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող ցանկացած դեղաձեւի
դեղամիջոցների, ինչպես նաեւ դեղամիջոց–սուբստանցիաների, բժշկական 
(անասնաբուժական) նշանակության արտադրատեսակների՝ ներառյալ 
պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների, սուրդո-տիֆլոտեխնիկայի, բժշկական 
(անասնաբուժական) տեխնիկայի, ցանկացած դեղաձեւի դեղամիջոցների արտադրության 
համար նախատեսված նյութերի, սարքավորումների եւ կոմպլեկտավորող տարրերի, այդ 
թվում՝ դեղամիջոց–սուբստանցիաների, բժշկական (անասնաբուժական) նշանակության 
արտադրատեսակների՝ ներառյալ պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների եւ բժշկական 
(անասնաբուժական) տեխնիկայի համար ԱԱՀ–ի վճարումից ազատում  

МЛ

Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող փոստային նամականիշերի
(բացի հավաքածու կազմող նամականիշերից) համար ԱԱՀ–ի վճարումից ազատում 

ПЧ

Ղազախստանի Հանրապետության ազգային բանկի եւ դրա կազմակերպությունների ДС



կողմից իրականացվող՝ դրամանիշերի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի համար
ԱԱՀ–ի վճարումից ազատում  

Պետությունների, պետությունների կառավարությունների, միջազգային
կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող դրամաշնորհների հաշվին Ղազախստանի 
Հանրապետության տարածք ներմուծվող ապրանքների համար ԱԱՀ–ի վճարումից 
ազատում  

БГ

Հաշվանցման մեթոդով ԱԱՀ–ի վճարում ЗН

3.4.3. Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների համար ԱԱՀ–ի
վճարման գծով այլ՝ 1.3 եւ 3.4. բաժիններում չնշված արտոնություններ 

НИ

 

Բաժին 4. Ռուսաստանի Դաշնության՝ մաքսային գործին առնչվող օրենսդրությամբ
նախատեսված արտոնություններ 

4.1. Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ նախատեսված մաքսային
գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարման գծով 

արտոնություններ 

4.1.1. Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրական ակտերով նախատեսված մաքսային
գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարման գծով արտոնություններ 

Մաքսային միության անդամ պետությունների կենտրոնական բանկերի կողմից
ներմուծվող կամ արտահանվող Մաքսային միության անդամ պետությունների կանխիկ 
արժույթի հետ կապված, բացառությամբ հուշադրամների, մաքսային գործառնություններ 
իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում  

ВБ

Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան մարդասիրական
օգնության (աջակցության) կարգով Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող եւ 
Ռուսաստանի Դաշնությունից արտահանվող ապրանքների հետ կապված մաքսային 
գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում  

БГ

Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան տեխնիկական
օգնության (աջակցության) կարգով Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող եւ 
Ռուսաստանի Դաշնությունից արտահանվող ապրանքների հետ կապված մաքսային 
գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում  

БТ

Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, հյուպատոսական հիմնարկների, 
օտարերկրյա պետությունների այլ պաշտոնական ներկայացուցչությունների, միջազգային 
կազմակերպությունների, այդ ներկայացուցչությունների անձնակազմի, 
հիմնարկությունների եւ կազմակերպությունների կողմից Ռուսաստանի Դաշնություն 
ներմուծվող եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից արտահանվող ապրանքների, ինչպես նաեւ 
միջազգային պայմանագրերին համապատասխան առավելություններից, 
արտոնություններից եւ (կամ) անձեռնմխելիությունից օգտվող առանձին 
կատեգորիաների օտարերկրյա անձանց կողմից անձնական օգտագործման համար 

МД



նախատեսված ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ
իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում  

Ռուսաստանի միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրողների ասոցիացիայի (ՄԱՓԱ)եւ
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջազգային միության (ԱՏՄԱ) միջեւ տեղափոխվող ՄՃՓ 
գրքույկների ձեւաթղթերի հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու 
համար մաքսավճարների վճարումից ազատում 

КТ

Մաքսային միության մաքսային տարածքում տրման համար նախատեսված ԱՏԱ
կառնետի ձեւաթղթերի կամ դրանց մասերի հետ կապված մաքսային գործառնություններ 
իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում  

КА

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից արտահանվող
ակցիզային դրոշմանիշների հետ կապված մաքսային գործառնություններ 
իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում 

АМ

Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության որոշմանը համապատասխան՝ օտարերկրյա
մասնակցությամբ ցուցահանդեսային–կոնգրեսային միջոցառումների, ավիացիոն–
տիեզերական ցուցահանդեսների եւ նույնատիպ այլ միջոցառումների անցկացման 
ժամանակ ցուցադրման նպատակներով Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող եւ 
Ռուսաստանի Դաշնությունից արտահանվող ապրանքների հետ կապված մաքսային 
գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում  

ВМ

Մեկ առաքողի կողմից մեկ ստացողի հասցեով մեկ տրանսպորտային (փոխադրման) 
փաստաթղթով Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող կամ Ռուսաստանի Դաշնությունից 
արտահանվող այն ապրանքների (բացառությամբ անձնական օգտագործման 
ապրանքների) հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար 
մաքսավճարների վճարումից ազատում, որոնց ընդհանուր մաքսային արժեքը չի 
գերազանցում 200 (երկու հարյուր) եվրոյին համարժեք՝ Մաքսային մարմնի կողմից 
մաքսային հայտարարագրի գրանցման պահին Ռուսաստանի Դաշնության 
կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված փոխարժեքով սահմանված գումարը 

НС

«Ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով կամ
«ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող եւ դրանց 
հետադարձ արտահանման (վերաարտահանման) կամ հետադարձ ներմուծման 
(վերաներմուծման) ժամանակ կինոնկարահանումների, ներկայացումների, թատերական 
ներկայացումների եւ նույնատիպ միջոցառումների անցկացման համար նախատեսված 
ապրանքների (թատերական կոստյումների, կրկեսային կոստյումների, 
կինոկոստյումների, բեմական սարքավորումների, պարտիտուրաների, երաժշտական 
գործիքների եւ այլ թատերական ռեկվիզիտների ու կրկեսային ռեկվիզիտների, 
կինոռեկվիզիտների) հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու 
համար մաքսավճարների վճարումից ազատում, եթե այդպիսի ապրանքների համար 
տրամադրվում է մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից լրիվ պայմանական ազատում  

ЗМ

Սպորտային մրցումների, ցուցադրական սպորտային միջոցառումների կամ մարզումների
համար նախատեսված եւ «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» կամ 
«ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպվող 

СМ



ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար
մաքսավճարների վճարումից ազատում՝ նշված ընթացակարգերը եզրափակելուց հետո 
ապրանքները ձեւակերպելով համապատասխանաբար «վերաարտահանում» եւ 
«վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգերով 

Ռուսաստանի պետական կամ մունիցիպալ թանգարանների, արխիվների, 
գրադարանների, մշակութային արժեքների պետական այլ պահոցների կողմից 
մշակութային արժեքների ցուցադրման, ինչպես նաեւ դրանց հետադարձ արտահանման 
(վերաարտահանման) կամ հետադարձ ներմուծման (վերաներմուծման) նպատակով 
«ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» կամ «ժամանակավոր արտահանում» 
մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպվող մշակութային արժեքների հետ կապված 
մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից 
ազատում  

КЦ

Զանգվածային լրատվության միջոցների արտադրանքի արտադրության եւ թողարկման
համար օգտագործվող, «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային ընթացակարգով 
ձեւակերպվող մասնագիտական սարքավորումների, ինչպես նաեւ վերջիններիս 
հետադարձ ներմուծման (վերաներմուծման) ժամանակ դրանց հետ կապված մաքսային 
գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում  

ОИ

Որպես պաշար Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից
արտահանվող ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ 
իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում 

РП

Հատուկ մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպվող ապրանքների, ինչպես նաեւ նշված
հատուկ մաքսային ընթացակարգերը եզրափակելու համար անհրաժեշտ մաքսային 
ընթացակարգերով ապրանքները ձեւակերպելու ժամանակ դրանց հետ կապված 
մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից 
ազատում  

СП

Ոչնչացված, անվերադարձ կորած կամ վթարի կամ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության
հետեւանքով վնասված եւ «ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպված 
ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար 
մաքսավճարների վճարումից ազատում  

РУ

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ձեւակերպվող ապրանքների հետ
կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների 
վճարումից ազատում 

РТ

«Ոչնչացում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան օտարերկրյա այն
ապրանքների ոչնչացման հետեւանքով գոյացած թափոնների (մնացորդների) հետ 
կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների 
վճարումից ազատում, որոնց համար մաքսատուրքեր, հարկեր չեն վճարվում 

УО

Ռուսաստանի Դաշնության տարածք ժամանած, ժամանման վայրում կամ ժամանման
վայրին անմիջապես մոտ գտնվող, մաքսային հսկողության այլ գոտում գտնվող, որեւէ 
մաքսային ընթացակարգով չձեւակերպված, «վերաարտահանում» մաքսային 

ОВ



ընթացակարգով ձեւակերպվող եւ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից մեկնող
ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար 
մաքսավճարների վճարումից ազատում 

ԱՏԱ կառնետների կիրառմամբ Ռուսաստանի Դաշնություն ժամանակավոր ներմուծվող
ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար 
մաքսավճարների վճարումից ազատում, եթե պահպանվեն ԱՏԱ կառնետների 
կիրառմամբ ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից 
դրանց հետադարձ արտահանման պայմանները, ինչպես նաեւ ԱՏԱ կառնետների 
կիրառմամբ Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանակավորապես արտահանված 
ապրանքների հետ կապված, եթե պահպանվեն ԱՏԱ կառնետների կիրառմամբ 
ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից դրանց 
հետադարձ արտահանման պայմանները 

ВА

Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 349-րդ հոդվածին համապատասխան
տրանսպորտային միջոցի հետ միաժամանակ Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող եւ 
Ռուսաստանի Դաշնությունից արտահանվող պահեստամասերի եւ սարքավորումների 
հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների 
վճարումից ազատում  

ЗП

Միջազգային փոխադրումներ իրականացնող, այդ թվում՝ «ժամանակավոր ներմուծում
(թույլտվություն)» կամ «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգերին 
համապատասխան Ռուսաստանի Դաշնության տարածք բաց թողնվող եւ հետագայում 
որպես միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոց 
օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների հետ կապված մաքսային 
գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում 

ТС

«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան
Կալինինգրադի շրջանի տարածք ներմուծված ապրանքների եւ «ներքին սպառման 
համար բացթողում» կամ «վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգերով ձեւակերպվող՝ 
դրանց վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքների հետ կապված մաքսային 
գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում 

ЗК

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից լրիվ պայմանական ազատմամբ «ժամանակավոր
ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգով Ռուսաստանի Դաշնություն 
ներմուծվող եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից «ժամանակավոր արտահանում» մաքսային 
ընթացակարգին համապատասխան արտահանվող գիտական կամ առեւտրային 
նմուշների հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար 
մաքսավճարների վճարումից ազատում 

НО

Ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար
մաքսավճարների վճարումից ազատում Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 
կողմից սահմանվող դեպքերում 

ОС

4.1.2. Ռուսաստանի Դաշնության միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված
մաքսային գործառնությունների իրականացման համար մաքսավճարների վճարման 



գծով արտոնություններ

«Օդային հաղորդակցության մասին» Ռուսաստանի Դաշնության միջազգային
համաձայնագրերի շրջանակներում Մաքսային միության մաքսային սահմանով 
տեղափոխվող ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ 
իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում 

МВ

«Ռազմական գերեզմանոցների պահպանման մասին» Ռուսաստանի Դաշնության
միջկառավարական համաձայնագրերի շրջանակներում Մաքսային միության մաքսային 
սահմանով տեղափոխվող ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ 
իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում 

МУ

««Միր» միջպետական հեռուստաընկերության գործունեության անխափան եւ անկախ
իրականացման համար միջազգային իրավական երաշխիքների մասին» համաձայնագրի 
շրջանակներում Մաքսային միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների 
հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու համար մաքսավճարների 
վճարումից ազատում 

ММ

«Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության եւ Չինաստանի Ժողովրդական
Հանրապետության կառավարության միջեւ նավթային ոլորտում համագործակցության 
մասին» համաձայնագրի շրջանակներում Մաքսային միության մաքսային սահմանով 
տեղափոխվող ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ 
իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարումից ազատում 

МН

4.1.3. Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից
արտահանվող ապրանքների հետ կապված մաքսային գործառնություններ 
իրականացնելու համար մաքսավճարների վճարման գծով այլ՝ 4.1. ենթաբաժնում չնշված 
արտոնություններ 

СИ

4.2. Մաքսատուրքերի վճարման գծով արտոնություններ 

4.2.1. Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրական ակտերով նախատեսված` մաքսատուրքերի
վճարման գծով արտոնություններ 

Որպես մարդասիրական օգնություն եւ վթարների, աղետների ու տարերային աղետների
հետեւանքները վերացնելու նպատակով Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից 
արտահանվող ապրանքների համար մաքսատուրքերի վճարումից ազատում 

ГП

Պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների, կառավարությունների կողմից
բարեգործական կարգով ստացվող, այդ թվում՝ տեխնիկական օգնություն (աջակցություն) 
ցուցաբերելու նպատակով Ռուսաստանի Դաշնությունից արտահանվող ապրանքների 
համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

ТП

Մաքսային միության մասնակից պետությունների նավերի եւ Մաքսային միության
մասնակից պետությունների իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց կողմից 
վարձակալված (վարձված) նավերի գործունեության ապահովման համար Ռուսաստանի 
Դաշնության տարածքի սահմաններից դուրս արտահանվող նյութատեխնիկական 
ապահովման, հանդերձման առարկաների, վառելիքի եւ պարենամթերքի, այլ գույքի 

СМ



համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում

Ռուսաստանի Դաշնության Մագադանի մարզում «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպված եւ հատուկ տնտեսական գոտու ռեզիդենտների կողմից 
իրենց արտադրական կարիքների համար Ռուսաստանի Դաշնության Մագադանի մարզի 
մնացած տարածքներ արտահանվող ապրանքների համար մաքսատուրքի վճարումից 
ազատում  

МЗ

Արտադրանքը բաժանելու մասին» համաձայնագրին (այսուհետ՝ ԱԲՀ) համապատասխան
Ռուսաստանի Դաշնության տարածքի սահմանից դուրս արտահանվող ապրանքների 
համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում. Սախալին–1 

АВ

ԱԲՀ–ին համապատասխան Ռուսաստանի Դաշնության տարածքի սահմաններից դուրս
արտահանվող ապրանքների համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում. Սախալին–2 

БВ

ԱԲՀ–ին համապատասխան Ռուսաստանի Դաշնության տարածքի սահմանից դուրս
արտահանվող ապրանքների համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում. 
Խարյագինյան հանքավայր 

ВВ

4.2.2. Ռուսաստանի Դաշնության միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված` մաքսատուրքերի
վճարման գծով արտոնություններ 

«Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հարավսլավիայի Միութենական Հանրապետության միջեւ
ազատ առեւտրի մասին» համաձայնագրի շրջանակներում Սերբիայի 
Հանրապետությունից կամ Չեռնոգորիայի Հանրապետությունից ծագող եւ ներմուծվող 
ապրանքների համար սակագնային առանձնաշնորհում  

ЛЛ

Միջազգային կազմակերպությունների, դրանց ներկայացուցչությունների, այդ
կազմակերպությունների եւ ներկայացուցչությունների անձնակազմի, ինչպես նաեւ իրենց 
ընտանիքի անդամների կողմից Ռուսաստանի Դաշնության տարածք ներմուծվող 
ապրանքների համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

МЮ

«Օդային հաղորդակցության մասին» Ռուսաստանի Դաշնության միջազգային
համաձայնագրերի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանով տեղափոխվող 
ապրանքների համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

МВ

Ռուսաստանի ավտոմոբիլային փոխադրողների միջազգային ասոցիացիայի (ՌԱՓՄԱ)եւ
Ժնեւում գտնվող` Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջազգային միության (ԱՏՄՄ) միջեւ 
տեղափոխվող ՄՃՓ գրքույկների ձեւաթղթերի համար մաքսատուրքերի վճարումից 
ազատում 

КТ

«Ռազմական գերեզմանոցների պահպանման մասին» Ռուսաստանի Դաշնության
միջկառավարական համաձայնագրերի շրջանակներում տեղափոխվող ապրանքների 
համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

МУ

«Կրթական, գիտական եւ մշակութային բնույթի նյութերի մասին» համաձայնագրին եւ
դրան կից Արձանագրությանը համապատասխան ներմուծվող ապրանքների համար 
մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

МЯ

 



«Արտադրական կոոպերացիայի մասին» ԱՊՀ երկրների աշխաբադյան համաձայնագրին
համապատասխան տեղափոխվող ապրանքների համար մաքսատուրքի վճարումից 
ազատում 

МП

«Արդյունաբերության պաշտպանական ճյուղերի արտադրական ու գիտատեխնիկական
ձեռնարկությունների կոոպերացիայի մասին» Ռուսաստանի Դաշնության 
միջկառավարական համաձայնագրերին համապատասխան տեղափոխվող 
ապրանքների համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

МО

Տիեզերական տարածքի հետազոտման եւ օգտագործման ոլորտում Մաքսային միության
մասնակից պետությունների միջազգային համագործակցության, ինչպես նաեւ Մաքսային 
միության հանձնաժողովի կողմից հաստատվող ցանկի համաձայն տիեզերական 
ապարատները տիեզերք բաց թողնելու առնչությամբ ծառայությունների մատուցման 
մասին համաձայնագրերի շրջանակներում ներմուծվող ապրանքների համար 
մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

МК

«Ստուգաչափման եւ չափագիտական վկայագրման նպատակով նորմատիվային
փաստաթղթերի, չափանմուշների, չափման միջոցների եւ ստանդարտ նմուշների 
փոխադրման մասին» Ռուսաստանի Դաշնության համաձայնագրի շրջանակներում 
տեղափոխվող ապրանքների համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում  

МЭ

Սեւ ծովի հատակով անցնող «Երկնագույն հոսք» գազատարով Ռուսաստանի
Դաշնության կառավարության եւ Թուրքիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ 
կնքված համաձայնագրին համապատասխան Թուրքիայի Հանրապետություն 
արտահանվող ռուսական բնական գազի համար ներմուծման մաքսատուրքի վճարումից 
ազատում 

МТ

«Ռուս-մոնղոլական «Մոնղոլռոսցվետմետ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության գործունեության մասին» Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության եւ 
Մոնղոլիայի կառավարության միջեւ կնքված համաձայնագրին համապատասխան 
տեղափոխվող ապրանքների համար մաքսատուրքերի վճարումից ազատում 

ММ

«Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության եւ Չինաստանի Ժողովրդական
Հանրապետության կառավարության միջեւ նավթային ոլորտում համագործակցության 
մասին» համաձայնագրի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնության տարածք 
ներմուծվող ապրանքների համար մաքսատուրքի վճարումից ազատում 

МН

4.2.3. Մաքսատուրքի վճարման գծով այլ՝ 1.1. եւ 4.2. ենթաբաժիններում չնշված
արտոնություններ 

ПИ

4.3. Ռուսաստանի Դաշնության տարածք ենթաակցիզային ապրանքների ներմուծման
ժամանակ գանձվող ակցիզի վճարման գծով արտոնություններ 

4.3.1. Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրական ակտերով նախատեսված` ակցիզի վճարման գծով
արտոնություններ 

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող եւ ԱԲՀ–ի շրջանակներում աշխատանքների
իրականացման համար նախատեսված ապրանքների համար ակցիզի վճարումից 

Ч



ազատում 

– Սախալին–1 

– Սախալին–2 

- Խարյագինյան հանքավայր 

4.3.2. Ռուսաստանի Դաշնության միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված՝ ակցիզի
վճարման գծով արտոնություններ 

Միջազգային կազմակերպությունների, Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում նրանց
ներկայացուցչությունների, այդ կազմակերպությունների եւ ներկայացուցչությունների 
անձնակազմի, ինչպես նաեւ իրենց ընտանիքի անդամների կողմից Ռուսաստանի 
Դաշնություն ներմուծվող ենթաակցիզային ապրանքների համար ակցիզի վճարումից 
ազատում 

Ю

«Արտադրական կոոպերացիայի մասին» ԱՊՀ երկրների աշխաբադյան համաձայնագրին
համապատասխան Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ենթաակցիզային 
ապրանքների համար ակցիզի վճարումից ազատում 

К

4.3.2. Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող ենթաակցիզային 
ապրանքների համար ակցիզի վճարման գծով այլ՝ 1.2. եւ 4.3. ենթաբաժիններում չնշված 
արտոնություններ 

И

4.4. ԱԱՀ–ի վճարման գծով արտոնություններ 

4.4.1. Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրական ակտերով նախատեսված` ԱԱՀ-ի վճարման գծով
արտոնություններ 

Օրինական վճարման միջոց հանդիսացող՝ Ռուսաստանի Դաշնության արժույթի, 
արտարժույթի, թղթադրամի (բացառությամբ հավաքածուներ կազմելու համար 
նախատեսվածների), ինչպես նաեւ արժեթղթերի՝ բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի, 
հավաստագրերի, մուրհակների համար ԱԱՀ–ի վճարումից ազատում 

ВБ

Որպես մարդասիրական օգնություն Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող
ապրանքների համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում 

БГ

Որպես տեխնիկական օգնություն Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ապրանքների
համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում 

БТ

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող եւ ԱԲՀ–ի շրջանակներում աշխատանքների
իրականացման համար նախատեսված ապրանքների համար ԱԱՀ-ի վճարումից 
ազատում 

– Սախալին–1 

ЧА

– Սախալին–2 ЧБ

- Խարյագինյան հանքավայր ЧВ

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում անալոգը
չունեցող տեխնոլոգիական սարքավորումների (ներառյալ՝ դրանց կոմպլեկտավորող 

ТО



տարրերի եւ պահեստամասերի) համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում

Ռուսաստանի` նավերի միջազգային ռեեստրում գրանցման ենթակա Ռուսաստանի
Դաշնություն ներմուծվող նավերի համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում 

РС

Ռուսաստանի Դաշնության ձկնարդյունաբերությամբ զբաղվող ձեռնարկությունների
(կազմակերպությունների) կողմից որսված եւ (կամ) վերամշակված՝ խորջրյա գոտիներում 
արդյունագործական ձկնորսության՝ Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող 
արտադրանքի համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում 

ПМ

Սոչի քաղաքում 2014 թվականի ձմեռային XXII օլիմպիական եւ XI պարալիմպիկ խաղերի
անցկացման նպատակով Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ապրանքների համար , 
բացառությամբ ենթաակցիզային ապրանքների, ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում 

СО

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող չմշակված բնական ալմաստների համար ԱԱՀ-ի
վճարումից ազատում 

ПА

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող տոհմային խոշոր եղջերավոր անասունների, 
տոհմային խոզերի, ոչխարների ու այծերի, այդ կենդանիների սերմնահեղուկի ու 
սաղմերի, տոհմային ձիերի ու տոհմային թռչունների հավկիթների համար ԱԱՀ-ի 
վճարումից ազատում 

ПС

Միջազգային գրքափոխանակության շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնություն
ներմուծվող, պետական եւ մունիցիպալ գրադարանների ու թանգարանների կողմից 
ստացվող բոլոր տպագիր արտադրատեսակների, ինչպես նաեւ միջազգային ոչ 
առեւտրային փոխանակում իրականացնելու նպատակով մասնագիտացված պետական 
կազմակերպությունների կողմից ներմուծվող կինեմատոգրաֆիական 
ստեղծագործությունների համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում 

КО

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող՝ դաշնային բյուջեի, Ռուսաստանի Դաշնության
սուբյեկտների բյուջեների եւ տեղական բյուջեների միջոցների հաշվին ձեռք բերված 
մշակութային արժեքների, պետական եւ մունիցիպալ մշակութային հիմնարկությունների, 
պետական եւ մունիցիպալ արխիվների կողմից նվիրատվության կարգով ստացված 
մշակութային արժեքների, ինչպես նաեւ հիմնարկություններին որպես նվիրատվություն 
փոխանցվող՝ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան 
Ռուսաստանի Դաշնության ժողովուրդների մշակութային եւ ազգային ժառանգության 
առավել արժեքավոր օբյեկտների շարքին դասվող մշակութային արժեքների համար 
ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում  

КЦ

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող՝ հաշմանդամության կանխարգելման կամ
հաշմանդամների վերականգնման համար բացառապես օգտագործվող տեխնիկական 
միջոցների՝ ներառյալ ավտոմոտոտրանսպորտային միջոցների, նյութերի համար ԱԱՀ-ի 
վճարումից ազատում 

ГГ

Հաշմանդամության կանխարգելման կամ հաշմանդամների վերականգնման համար
բացառապես օգտագործվող տեխնիկական միջոցների՝ ներառյալ 
ավտոմոտոտրանսպորտային միջոցների արտադրության համար Ռուսաստանի 
Դաշնություն ներմուծվող հումքի եւ կոմպլեկտավորող տարրերի համար ԱԱՀ-ի 

ГК



վճարումից ազատում  

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների համար
ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում 

ГП

Պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների եւ դրանց կիսաֆաբրիկատների պատրաստման
համար Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող հումքի եւ նյութերի համար ԱԱՀ-ի 
վճարումից ազատում 

ГС

Վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման, կանխարգելման եւ (կամ) բուժման
նպատակով բժշկական իմունակենսաբանական պատրաստուկներ պատրաստելու 
համար Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող նյութերի համար ԱԱՀ-ի վճարումից 
ազատում 

ГИ

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող կարեւորագույն եւ կենսական նշանակության
բժշկական տեխնիկայի համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում 

ХТ

Կարեւորագույն եւ կենսական նշանակության բժշկական տեխնիկայի արտադրության
համար Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող հումքի եւ կոմպլեկտավորող տարրերի 
համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում 

ХС

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ակնոցների, ոսպնյակների ու ակնոցների
շրջանակների համար (բացառությամբ արեւային ակնոցների) ԱԱՀ-ի վճարումից 
ազատում 

ХО

Ոսպնյակների ու ակնոցների (բացառությամբ արեւային ակնոցների) Ռուսաստանի 
Դաշնություն ներմուծվող հումքի եւ կոմպլեկտավորող տարրերի համար ԱԱՀ-ի 
վճարումից ազատում  

ХК

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող՝ գիտությանը եւ մշակույթին առնչվող
պարբերականների, գրքային արտադրանքի նկատմամբ 10 տոկոսի չափով ԱԱՀ-ի 
դրույքաչափի կիրառում  

ЛК

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող դեղամիջոցների՝ ներառյալ դեղորայքային 
նյութերի նկատմամբ 10 տոկոսի չափով ԱԱՀ-ի դրույքաչափի կիրառում  

ЛС

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող բժշկական նշանակության իրերի նկատմամբ 10 
տոկոսի չափով ԱԱՀ-ի դրույքաչափի կիրառում 

ЛМ

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող պարենային ապրանքների նկատմամբ 10 
տոկոսի չափով ԱԱՀ-ի դրույքաչափի կիրառում: 

ЛП

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող մանկական ապրանքների նկատմամբ 10 տոկոսի
չափով ԱԱՀ-ի դրույքաչափի կիրառում: 

ЛД

4.4.2. Ռուսաստանի Դաշնության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված ԱԱՀ-ի վճարման
գծով արտոնություններ  

Ռուսաստանի Դաշնություն միջազգային կազմակերպությունների, Ռուսաստանի
Դաշնության տարածքում նրանց ներկայացուցիչների, այդ կազմակերպությունների եւ 
ներկայացուցիչների անձնակազմի, ինչպես նաեւ նրանց ընտանիքի անդամների կողմից 

МЮ



ներմուծվող ապրանքների համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում: 

«Օդային հաղորդակցության մասին» Ռուսաստանի Դաշնության միջազգային
պայմանագրերի շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ապրանքների 
համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում:  

МВ

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ՏԻՐ գրքույկների ձեւերի համար ԱԱՀ-ի
վճարումից ազատում, որոնք տեղափոխվում են Ռուսաստանի ավտոմոբիլային 
փոխադրողների միջազգային ասոցիացիայի (ՌԱՓՄԱ) եւ Ժնեւում ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի միջազգային միության (ԱՏՄՄ)միջեւ:  

КТ

«Ռազմական գերեզմանոցների պահպանման մասին» միջպետական համաձայնագրերի
շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ապրանքների համար ԱԱՀ-ի 
վճարումից ազատում: 

МУ

«Կրթական, գիտական եւ մշակութային բնույթի նյութերի մասին» համաձայնագրի եւ
դրան կից արձանագրության համաձայն Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող 
ապրանքների համար ԱԱՀ –ի վճարումից ազատում: 

МЯ

«Արտադրական կոոպերացիայի մասին» ԱՊՀ երկրների աշխաբադյան համաձայնագրին
համապատասխան Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ապրանքների համար ԱԱՀ-ի 
վճարումից ազատում 

МП

Տիեզերական տարածքի հետազոտման եւ օգտագործման ոլորտում Ռուսաստանի
Դաշնության հետ միջազգային համագործակցության, ինչպես նաեւ տիեզերական 
ապարատները տիեզերք բաց թողնելու առնչությամբ ծառայությունների մատուցման 
մասին համաձայնագրի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող 
ապրանքների՝ բացառությամբ ակցիզավորման ենթակա ապրանքների, համար ԱԱՀ-ի 
վճարումից ազատում:  

МК

«Ստուգաչափման եւ չափագիտական վկայագրման նպատակով չափանմուշների, 
չափման միջոցների, ստանդարտ նմուշների եւ նորմատիվ փաստաթղթերի փոխադրման 
մասին» համաձայնագրի շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող 
ապրանքների համար ԱԱՀ –ի վճարումից ազատում  

МЭ

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող այն ապրանքների համար ԱԱՀ-ի վճարումից
ազատում, որոնք արտադրվել են օտարերկրյա պետության հողատարածքներում 
ռուսական կազմակերպությունների կողմից իրականացված գյուղատնտեսական 
գործունեության արդյունքում, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը հողօգտագործման 
իրավունք ունի միջազգային պայմանագրի հիման վրա  

МШ

Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության եւ ՉԺՀ կառավարության միջեւ նավթային
ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագրի շրջանակում Ռուսաստանի 
Դաշնություն ներմուծվող ապրանքների համար ԱԱՀ-ի վճարումից ազատում 

МН

4.4.3. Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ
ԱԱՀ-ի մասով 1.3-րդ եւ 4.4-րդ բաժիններում չնշված այլ արտոնություններ 

НИ

  



Հավելված 8 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման  

 

Մաքսային հայտարարագրման ժամանակ օգտագործվող փաստաթղթերի տեսակների 

դասակարգիչ 

 

Ծածկագիրը Փաստաթղթի անվանումը 

1. Արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը հաստատող փաստաթղթեր 

01011 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմնի
կողմից տրված՝ Միասնական ցանկում ներառված ապրանքների մասով 
արտահանման-ներմուծման գործառնություններ իրականացնելու համար 
լիցենզիա(Ղազախստանի Դաշնության եւ Ռուսաստանի Դաշնության համար) 

01012 Բելառուսի Հանրապետության իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված՝
Միասնական ցանկի 2.2-րդ, 2.9-2․11-րդ, 2.13-2․15-րդ, 2.17-2.20-րդ, 2.23-2.27-րդ 
պարբերություններում ներառված ապրանքների մասով արտահանման-ներմուծման 
գործառնությունների իրականացման համար լիցենզիա(Բելառուսի 
Հանրապետության համար) 

01013 Բելառուսի Հանրապետության իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված՝
Միասնական ցանկի 2.1-րդ, 2.3-2.8-րդ պարբերություններում ներառված 
ապրանքների մասով արտահանման-ներմուծման գործառնությունների 
իրականացման համար լիցենզիա(Բելառուսի Հանրապետության համար) 

01014 Բելառուսի Հանրապետության իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված՝
Միասնական ցանկի 2.12-րդ, 2.21-րդ պարբերություններում ներառված 
ապրանքների մասով արտահանման-ներմուծման գործառնությունների 
իրականացման համար լիցենզիա(Բելառուսի Հանրապետության համար) 

01015 Բելառուսի Հանրապետության իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված՝
Միասնական ցանկի 2.16-րդ պարբերությունում ներառված ապրանքների մասով 
արտահանման-ներմուծման գործառնությունների իրականացման համար 
լիցենզիա(Բելառուսի Հանրապետության համար) 

01016 Բելառուսի Հանրապետության իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված՝
Միասնական ցանկի 2.22-րդ պարբերությունում ներառված ապրանքների մասով 
արտահանման-ներմուծման գործառնությունների իրականացման համար 
լիցենզիա(Բելառուսի Հանրապետության համար) 



Ծածկագիրը Փաստաթղթի անվանումը 

01017 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու պետական մարմնի կողմից
տրված՝ ապրանքների առանձին տեսակների մասով, որոնց նկատմամբ սահմանվել 
է հսկողություն, արտահանման-ներմուծման գործառնություններ իրականացնելու 
համար թույլտվություն 

01018 Մաքսային միության իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված լիցենզիայի
տրման հետ կապված հարցերի պարզաբանում (եզրակացություն) 

01021 Զենքի շրջանառության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող իրավասու
պետական մարմնի կողմից տրված՝ քաղաքացիական եւ ծառայողական զենքի, 
դրանց հիմնական մասերի եւ դրանց փամփուշտների, կառուցվածքով զենքի 
նմանվող արտադրատեսակի ներմուծման համար եզրակացություն (թույլատրագիր)  

01022 Զենքի շրջանառության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող իրավասու
պետական մարմնի եզրակացություն (թույլատրագիր)՝ ապրանքները 
քաղաքացիական եւ ծառայողական զենքին, դրանց հիմնական մասերին եւ դրանց 
փամփուշտներին, կառուցվածքով զենքի նմանվող արտադրատեսակին չդասելու 
մասին, որոնց նկատմամբ կիրառվում են արգելքներ եւ սահմանափակումներ 

01031 ՍԻՏԵՍ երկրի վարչական մարմնի կողմից արտահանողներին ՍԻՏԵՍ օբյեկտների
արտահանման համար տրվող թույլտվություն  

01041 Մաքսային միության անդամ պետությունների՝ կապի ոլորտում իրավասու մարմնի
կողմից տրված եզրակացություն (թույլատրագիր)՝ ռադիոէլեկտրոնային միջոցների 
եւ բարձր հաճախականության, այդ թվում՝ ներկառուցված կամ այլ ապրանքների 
մաս կազմող սարքերի ներմուծման համար  

01042 Մաքսային միության անդամ պետության՝ կապի ոլորտում պետական իրավասու
մարմնի եզրակացություն՝ ապրանքները ռադիոէլեկտրոնային միջոցներին եւ բարձր 
հաճախականության սարքերին չդասելու մասին, որոնց նկատմամբ կիրառվում են 
արգելքներ եւ սահմանափակումներ  

01051 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու մարմնի թույլտվություն
(եզրակացություն)՝ չգրանցված դեղորայքի ներմուծման համար, որն օգտագործվում 
է անասնաբուժության մեջ ՝ 

- կենդանաբանական այգիներում կենդանիներին բուժելու համար,  

- գրանցման փորձաքննություն իրականացնելու համար  

01053 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն
(որոշում)՝ ապրանքները դեղորայքային միջոցներին չդասելու մասին, որոնք 
օգտագործվում են անասնաբուժության ոլորտում, եւ որոնց նկատմամբ կիրառվում 
են արգելքներ եւ սահմանափակումներ 

01061 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն՝
գրանցման եւ արտադրական փորձաքննություն իրականացնելու համար բույսերի 
պաշտպանության չգրանցված քիմիական միջոցների նմուշների, հայտնաբերված 



Ծածկագիրը Փաստաթղթի անվանումը 

չգրանցված կարանտին վնասակար օրգանիզմների օջախները վերացնելու համար
բույսերի պաշտպանության սահմանափակ քանակով չգրանցված քիմիական 
նյութերի ներմուծման նպատակահարմարության մասին  

01062 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն
(որոշում)՝ ապրանքները բույսերի պաշտպանության քիմիական նյութերին չդասելու 
մասին, որոնց նկատմամբ կիրառվում են արգելքներ եւ սահմանափակումներ 

01071 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն՝
թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհանդիսացող, տիպային 
նմուշ համարվող թունավոր նյութերի ներմուծման (արտահանման) մասին 

01072 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն՝
Մաքսային միության մաքսային տարածքով թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի 
պրեկուրսորներ չհանդիսացող, տիպային նմուշ համարվող թունավոր նյութերի 
տարանցման մասին 

01073 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն՝
Մաքսային միության մաքսային տարածքով թափոնների տարանցման մասին 

01074 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն
(թույլտվություն)՝ թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող 
ապրանքները օզոնային շերտը քայքայող նյութերին, թափոններին, կայուն 
օրգանական աղտոտիչներին, որոնց նկատմամբ կիրառվում են արգելքներ եւ 
սահմանափակումներ, չդասելու մասին  

01081 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն
(թույլտվություն)՝ չգրանցված դեղորայքային միջոցների ներմուծման, ինչպես նաեւ 
գրանցված (չգրանցված) դեղորայքային միջոցների ներմուծման մասին, որոնք 
նախատեսված են՝  

- մարդասիրական օգնություն (աջակցություն) ցուցաբերելու,  

- արտակարգ իրավիճակներում օգնության,  

- միջազգային սպորտային միջոցառումների իրականացման ժամանակ բժշկական 
օգնություն ցուցաբերելու,  

- պետական գրանցում իրականացնելու,  

- հազվադեպ եւ (կամ) հատուկ ծանր հիվանդությունների անհատական բուժման,  

- կլինիկական փորձաքննություն եւ (կամ) փորձարարություն իրականացնելու 
համար 

01085 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն
(որոշում)՝ ապրանքներն այն դեղորայքային միջոցներին չդասելու մասին, որոնց 
նկատմամբ կիրառվում են արգելքներ եւ սահմանափակումներ  
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01091 Մաքսային միության անդամ պետության՝ պետական (ազգային) անվտանգության
ոլորտում իրավասու մարմնի եզրակացություն (թույլատրագիր)՝ ծածկագրման 
(կրիպտոգրաֆիկ) միջոցների ներմուծման մասին 

01092 Նոտիֆիկացիա (ծանուցում)՝ ծածկագրման (կրիպտոգրաֆիկ) միջոցների
ներմուծման (արտահանման) մասին (դրա մասին տեղեկություններ) 

01093 Մաքսային միության անդամ պետության՝ պետական (ազգային) անվտանգության
ոլորտում իրավասու մարմնի եզրակացություն (որոշում)՝ ծածկագրման 
(կրիպտոգրաֆիկ) միջոցները հատուկ տեխնիկական միջոցներին չդասելու մասին, 
որոնք նախատեսված են տեղեկությունների գաղտնի ձեռքբերման համար, որոնց 
նկատմամբ կիրառվում են սահմանափակումներ եւ արգելքներ  

01101 Մաքսային միության անդամ պետության՝ մշակութային արժեքների, ազգային
արխիվային ֆոնդերի փաստաթղթերի, արխիվային փաստաթղթերի բնօրինակների 
արտահանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմնի 
եզրակացություն (թույլատրագիր)՝ նման ապրանքների արտահանման համար 

01102 Մաքսային միության անդամ պետության՝ մշակութային արժեքների արտահանման
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմնի եզրակացություն 
(թույլատրագիր)՝ ապրանքներն այն մշակութային արժեքներին, ազգային 
արխիվային ֆոնդերի փաստաթղթերին եւ արխիվային փաստաթղթերի 
բնօրինակներին չդասելու մասին, որոնց նկատմամբ կիրառվում են 
սահմանափակումներ եւ արգելքներ 

01111 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն
(թույլատրագիր)՝ միներալոգիական, հնէաբանական հավաքածուների, բրածո 
կենդանիների ոսկորների արտահանում իրականացնելու հնարավորության մասին  

01112 Մաքսային միության անդամ պետության պետական մարմնի եզրակացություն
(որոշում)՝ ապրանքներն այն միներալոգիական, հնէաբանական հավաքածուներին, 
բրածո կենդանիների ոսկորներին չդասելու մասին, որոնց նկատմամբ կիրառվում 
են արգելքներ եւ սահմանափակումներ 

01121 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն
(թույլատրագիր)՝ վայրի կենդանիների եւ վայրի բույսերի ժամանակավոր 
արտահանման հնարավորության մասին 

01122 Մաքսային միության անդամ պետության պետական մարմնի եզրակացություն
(որոշում)՝ ապրանքներն այն վայրի կենդանիներին եւ վայրի բույսերին չդասելու 
մասին, որոնց նկատմամբ կիրառվում են արգելքներ եւ սահմանափակումներ 

01131 Մաքսային միության անդամ պետության իրավասու մարմնի եզրակացություն
(թույլատրագիր)՝ բժշկական օգտագործման համար դեղորայքային ապարատի 
կլինիկական հետազոտության ընթացքում ստացված կենսաբանական նյութերի 
(բջիջների, հյուսվածքների, կենսաբանական հեղուկների, մարդու 
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կենսագործունեության գաղտնիքների եւ ապրանքների, ֆիզիոլոգիական եւ
պաթոլոգիական արտաթորումների, քսուքների, քերուկների, ողողումների, 
միկրոօրգանիզմների, բիոպսիայի նյութերի նմուշների) արտահանման (ներմուծման) 
մասին 

01143 Մաքսային միության անդամ պետության պետական իրավասու մարմնի կողմից
տրվող՝ թանկարժեք մետաղների եւ թանկարժեք քարերի նկատմամբ պետական 
վերահսկողության ակտ 

01151 Մաքսային միության անդամ պետության պետական իրավասու մարմնի կողմից
տրված՝ արտահանման հսկողության ենթակա ապրանքների ներմուծման 
(արտահանման) լիցենզիա, լիցենզիայի ցանկ (հավելված)  

01152 Մաքսային միության անդամ պետության՝ արտահանման հսկողության ոլորտում
պետական իրավասու մարմնի կողմից տրվող թույլտվություն՝ արտահանման 
հսկողության ենթակա ապրանքների տարանցման համար 

01153 Մաքսային միության անդամ պետության՝ արտահանման հսկողության ոլորտում
պետական իրավասու մարմնի կողմից տրվող թույլտվություն (հաստատում)՝ 
արտահանման հսկողության ենթակա ապրանքների ներմուծման (արտահանման) 
համար 

01154 Մաքսային միության անդամ պետության՝ արտահանման հսկողության ոլորտում
օրենսդրության համապատասխան տրված եզրակացություն (նույնականացնող)՝ 
ապրանքները վերահսկվող ապրանքների եւ տեխնոլոգիայի միասնական ցանկում 
ներառված ապրանքներին չդասելու մասին 

01161 Մաքսային միության անդամ պետության պետական իրավասու մարմնի կողմից
տրված՝ ռազմական նշանակության ապրանքների ներմուծման (արտահանման) 
լիցենզիա, լիցենզիայի ցանկ (հավելված) 

01162 Մաքսային միության անդամ պետության պետական իրավասու մարմնի կողմից
տրված թույլտվություն՝ ռազմական նշանակության ապրանքների տարանցման 
համար 

01163 Մաքսային միության անդամ պետության պետական իրավասու մարմնի
եզրակացություն (նույնականացման)՝ ապրանքները ռազմական նշանակության 
ապրանքներին չդասելու մասին 

01171 Ռազմական անցագիր

01181 «Արդյունաբերության պաշտպանական ճյուղերի արտադրական ու
գիտատեխնիկական ձեռնարկությունների կոոպերացիայի մասին» 
միջկառավարական համաձայնագրերի շրջանակներում ներմուծվող 
(արտահանվող)ապրանքների ցանկ 

01191 Համապատասխանության հավաստագիր (տրանսպորտային միջոցի հաստատում, 
համապատասխանության մասին հայտարարագիր), որը նախատեսված է 
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Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ կամ ձեւակերպված
է պարտադիր համապատասխանության գնահատման (հաստատման) ենթակա 
ապրանքների միասնական ցանկում ընդգրկված ապրանքների համար ընդունված 
միասնական ձեւով  

01193 Հավաստագրման մարմնի կողմից տրված հայտարարություն-հայտարարագիր՝
ապրանքների համապատասխանության մասին (Ղազախստանի 
Հանրապետության համար) 

01201 Անասնաբուժական հավաստագիր (Ղազախստանի Հանրապետության համար)

01202 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմնի
կողմից տրված թույլտվություն՝ հսկողության տակ վերցված ապրանքների 
ներմուծման համար՝ ելնելով արտահանող երկրների անասնահամաճարակային 
վիճակից (Ղազախստանի Հանրապետության համար) 

01203 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմնի
կողմից տրված թույլտվություն՝ հսկողության տակ վերցված ապրանքների 
արտահանման համար՝ ելնելով արտահանող երկրների անասնահամաճարակային 
վիճակից (Ղազախստանի Հանրապետության համար) 

01204 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմնի
կողմից տրված թույլտվություն՝ հսկողության տակ վերցված ապրանքների 
տարանցման համար՝ ելնելով արտահանող երկրների անասնահամաճարակային 
վիճակից (Ղազախստանի Հանրապետության համար) 

01205 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմնի
սանիտարահամաճարակային եզրակացություն (Ղազախստանի Հանրապետության 
համար)  

01206 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմնի
կողմից տրված պետական գրանցման վկայական (Ղազախստանի 
Հանրապետության համար) 

01207 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմնի
կողմից տրված բուսասանիտարական հավաստագիր՝ հսկողության տակ վերցված 
ապրանքների ներմուծվող խմբաքանակի համար (Ղազախստանի 
Հանրապետության համար) 

01208 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմնի
կողմից տրված ներմուծման կարանտինային թույլտվություն՝ կարանտինի մեջ 
գտնվող ապրանքների ներմուծվող խմբաքանակի համար (Ղազախստանի 
Հանրապետության համար) 

01209 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմինների
կողմից տրված թույլտվություն՝ գիտահետազոտական նպատակներով կարանտին 
օբյեկտների (կարանտին վնասատու օրգանիզմների) ներմուծման համար 
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(Ղազախստանի Հանրապետության համար)

01211 Բելառուսի Հանրապետությունում միակողմանի կարգով ներմուծված արգելքների եւ
սահմանափակումների (ժամանակավոր միջոցառումներ) պահպանումը հավաստող 
փաստաթղթեր 

01221 Ղազախստանի Հանրապետությունում միակողմանի կարգով ներմուծված
արգելքների եւ սահմանափակումների (ժամանակավոր միջոցառումներ) 
պահպանումը հավաստող փաստաթղթեր 

01231 Ռուսաստանի Դաշնությունում միակողմանի կարգով ներմուծված արգելքների եւ
սահմանափակումների (ժամանակավոր միջոցառումներ) պահպանումը հավաստող 
փաստաթղթեր 

01241 Քիմբերլի գործընթացի հավաստագիր

01251 Լիցենզիա՝ ապրանքների առանձին կատեգորիաների ոլորտում գործունեության
տեսակների համար (Ռուսաստանի Դաշնության համար) 

01261 Ակցիզային դրոշմանիշների (հաշվարկային-հսկիչ նշանների, նշանների) 
ձեռքբերման փաստաթուղթ (անդորրագիր)(Ռուսաստանի Դաշնության համար) 

01271 Փաստաթուղթ, որի համաձայն ակցիզային դրոշմանիշներով (հաշվարկային-հսկիչ
նշաններով, նշաններով) դրոշմավորման ենթակա ենթակցիզային ապրանքները չեն 
դրոշմավորվում (Ռուսաստանի Դաշնության համար)  

01281 Էթիլ սպիրտի, ալկոհոլային եւ ալկոհոլ պարունակող ապրանքների արտադրության
եւ շրջանառության ծավալի հաշվառման միասնական պետական ավտոմատացված 
տեղեկատվական համակարգում արտադրանքը ներառելու մասին հաստատում 
(Ռուսաստանի Դաշնության համար) 

01291 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմնի
կողմից տրված թույլտվություն՝ արդյունաբերական նշանակության պայթուցիկ 
նյութերի, իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների համար (Բելառուսի 
Հանրապետություն) 

01301 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմնի
կողմից տրված թույլտվություն՝ պայմանական պաթոգեն եւ պաթոգեն 
գենետիկական ճարտարագիտության համար (Բելառուսի Հանրապետություն) 

01999 Արգելքների եւ սահմանափակումների պահպանումը հավաստող այլ փաստաթղթեր

2. Տրանսպորտային փաստաթղթեր (փոխադրագրեր) 

02011 Կոնոսամենտ 

02012 Փոխադրման բեռնագիր ջրային տրանսպորտով ապրանքները
տեղափոխելու ժամանակ 

02013 Երկաթուղային բեռնագիր
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02024 ՄՃՓ գրքույկ 

02025 ԱՏԱ կառնետ 

02022 Ուղեբեռային անդորրագիր

02014 Երկաթուղային ճանապարհով տեղափոխման կանոններով նախատեսված այլ
փաստաթղթեր  

02015 1956 թվականի «Բեռների միջազգային փոխադրման մասին» կոնվենցիայով
սահմանված տրանսպորտային բեռնագիր  

02016 Ավտոճանապարհային տրանսպորտով ապրանքները տեղափոխելու ժամանակ
օգտագործվող այլ տրանսպորտային բեռնագիր 

02017 Օդային բեռնագիր 

02018 Խողովակաշարերով կամ այլ էլեկտրահաղորդման գծերով ապրանքների
տեղափոխման ժամանակ օգտագործվող տրանսպորտային փաստաթղթեր 

02019 Փոստային բեռնագիր

02020 Էքսպրես առաքման ժամանակ ընդհանուր բեռնագիր

02021 Էքսպրես առաքման ժամանակ անհատական բեռնագիր 

02099 Այլ տրանսպորտային փաստաթղթեր (փոխադրագրեր)

3. Արտաքին տնտեսական գործարքի իրականացումը հաստատող փաստաթղթեր կամ
ապրանքների տիրապետման, օգտագործման եւ (կամ) տնօրինման իրավունքը 

հավաստող այլ փաստաթղթեր 

03011 Արտաքին տնտեսական գործարքի իրականացման ժամանակ կնքված
համաձայնագիր (պայմանագիր) 

03012 Փաստաթղթում, որի մասին տեղեկությունները նշված են 03011 ծածկագրի տակ, 
փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարող փաստաթուղթ  

03013 Միակողմանի արտաքին տնտեսական գործարքի իրականացումը հավաստող
փաստաթուղթ 

03014 Ապրանքների տիրապետման, օգտագործման եւ (կամ) տնօրինման իրավունքը
հավաստող փաստաթղթեր՝ արտաքին տնտեսական գործարքի բացակայության 
պարագայում 

03021 Մտավոր սեփականության իրավունքի (հեղինակային իրավունք, լիցենզիոն
պայմանագիր, մտավոր սեփականության օբյեկտի գրանցման վկայական, 
ապրանքային նշանի օգտագործման մասին պայմանագիր եւ նմանատիպ այլ 
փաստաթղթեր) փոխանցումը հավաստող փաստաթղթեր 

03022 Ապրանքային նշաններով նշված ապրանքներն իրավատիրոջ համաձայնությամբ
(դիլերային, դիստրիբյուտորի պայմանագիր, գրավոր համաձայնություն եւ 
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նմանատիպ այլ փաստաթղթեր) Մաքսային միության մաքսային տարածքում
քաղաքացիական շրջանառություն մտցնելու փաստը հավաստող փաստաթղթեր 

03031 Արժութային վերահսկողության ոլորտում պահանջների կատարումը հավաստող
փաստաթուղթ (գործարքի գրանցման համարը (գործարքի անձնագրի համարը)՝ 
ըստ արտաքին առեւտրային պայմանագրի (համաձայնագրի)) 

03999 Տրանսպորտային միջոցի տիրապետման, օգտագործման եւ (կամ) տնօրինման
իրավունքը հավաստող այլ փաստաթղթեր 

4. Առեւտրային փաստաթղթեր 

04021 Պայմանագրի հաշիվ-ապրանքագիր (ինվոյս), կանխավճարի վճարման հաշիվ
(պրոֆորմա ինվոյս) 

04022 Այլ վճարային կամ առեւտրային փաստաթղթեր (այդ թվում՝ մանրածախ ոլորտում
ապրանքների ձեռքբերման համար դրամարկղային կամ ապրանքային 
անդորրագրեր) 

04023 Բանկային փաստաթղթեր (եթե հաշիվ-ապրանքագիրը վճարվել է արտաքին
առեւտրային պայմանագրի պայմանների համաձայն), ինչպես նաեւ ապրանքի 
արժեքը ներկայացնող այլ վճարային փաստաթղթեր 

04031 Հաշիվ ապրանքագիր (ինվոյս)՝ ապրանքների տեղափոխման (փոխադրման), 
բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման համար  

04032 Տրանսպորտային ծախսերի վճարման բանկային կամ այլ վճարային
փաստաթղթեր, որտեղ երեւում է ապրանքների տեղափոխման (փոխադրման), 
բեռնման, բեռնաթափման կամ փոխաբեռնման արժեքը 

04041 Հաշիվ-ապրանքագիր (ինվոյս)՝ միջնորդական ծառայություններ մատուցելու համար

04042 Բանկային կամ այլ վճարային փաստաթղթեր՝ միջնորդական ծառայություններ
մատուցելու համար 

04051 Գնորդներին անվճար կամ զեղչված գներով, արտադրության եւ վաճառքի
նպատակով օգտագործման համար տրամադրված ապրանքների եւ 
ծառայությունների արժեքի մասին փաստաթղթեր 

04061 Մտավոր սեփականության օբյեկտների օգտագործման համար կատարված
վճարումների մասին տեղեկություններ պարունակող հաշիվ-ապրանքագիր (ինվոյս) 

04062 Մտավոր սեփականության օբյեկտների օգտագործման համար կատարված
վճարումների մասին տեղեկություններ պարունակող բանկային վճարային 
փաստաթղթեր, հաշվապահական եւ այլ փաստաթղթեր 

04071 Ապրանքների հետագա վաճառքի, դրանք այլ եղանակով տնօրինելու կամ
օգտագործելու արդյունքում վաճառողին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 
հատկացվելիք եկամտի (հասույթի) մասի վերաբերյալ տվյալներ պարունակող 
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փաստաթղթեր 

04081 Փաթեթավորման նյութերի եւ (կամ) փաթեթավորման աշխատանքների արժեքի
մասին տեղեկություններ պարունակող հաշիվ-ապրանքագիր (ինվոյս) 

04082 Փաթեթավորման նյութերի եւ (կամ) փաթեթավորման աշխատանքների արժեքի
մասին բանկային կամ այլ վճարային փաստաթղթեր 

04091 Գնահատվող ապրանքներ արտադրողի հաշվապահական փաստաթղթեր, որոնք
պարունակում են տեղեկություններ՝ նյութերի պատրաստման կամ ձեռքբերման 
ծախսերի, արտադրության վրա կատարվող ծախսերի, ինչպես նաեւ ներմուծվող 
(ներմուծված) ապրանքների արտադրության հետ կապված այլ գործառնությունների 
վերաբերյալ, գնահատվող ապրանքներ արտադրողի՝ հաշվապահական 
հաշվառման համընդհանուր սկզբունքներին համապատասխան կազմված 
առեւտրային հաշիվներ 

04101 Հաշիվ-ապրանքագիր (ինվոյս)՝ նախագծման, մշակման, 
ինժեներակոնստրուկտորական աշխատանքների, դիզայնի, գեղարվեստական 
ձեւավորման, գծագրերի եւ էսքիզների համար 

04102 Բանկային կամ այլ վճարային փաստաթղթեր՝ նախագծման, մշակման, 
ինժեներակոնստրուկտորական աշխատանքների, դիզայնի, գեղարվեստական 
ձեւավորման, գծագրերի եւ էսքիզների համար 

04111 Հաշիվ-ապրանքագիր (ինվոյս)՝ ապահովագրական ծառայություն մատուցելու
համար 

04112 Բանկային կամ այլ վճարային փաստաթղթեր՝ ապահովագրական
ծառայությունների արժեքի մասին 

04999 Հայտարարված մաքսային արժեքը հաստատելու համար հայտարարատուի կողմից
ներկայացվող այլ փաստաթղթեր եւ տեղեկություններ 

5. Փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա հայտարարագրվել է ապրանքի դասակարգման
ծածկագիրը՝ ըստ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի 

05012 Մաքսային մարմնի որոշում՝ չհավաքված կամ կազմատված, այդ թվում՝
չկոմպլեկտավորված կամ անավարտ վիճակում ապրանքը ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի 
համաձայն դասակարգելու մասին, որոնց ներմուծումը կամ արտահանումը 
նախատեսվում է իրականացնել սահմանված ժամանակահատվածում մի քանի 
ապրանքային խմբաքանակով  

05013 Նախնական որոշում՝ ապրանքը ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան դասակարգելու
մասին 

05014 Մաքսային մարմնի որոշում՝ ապրանքը դասակարգելու մասին նախնական որոշումը
կամ չհավաքված կամ կազմատված, այդ թվում՝ չկոմպլեկտավորված կամ 
անավարտ վիճակում ապրանքը ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի համաձայն դասակարգելու մասին 
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որոշումը փոխելու մասին, որոնց ներմուծումը կամ արտահանումը նախատեսվում է
իրականացնել սահմանված ժամանակահատվածում մի քանի ապրանքային 
խմբաքանակով 

05021 Մաքսային միության միասնական մաքսային սակագների վերաբերյալ
ծանոթագրությունների համաձայն ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան 
դասակարգված ծածկագրի հավաստման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

05999 Ապրանքի դասակարգման նպատակով անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր, 
տեղեկություններ 

6. Ծագման երկրի մասին տեղեկություններ հաստատող եւ (կամ) պարունակող
փաստաթղթեր 

06011 CT-1 ձեւի ապրանքների ծագման հավաստագիր

06013 Ապրանքների ծագման հայտարարագիր-հավաստագիր՝ ըստ «Ա» ձեւի

06015 Ապրանքի ծագման երկրի մասին նախնական որոշում

06016 Ապրանքի ծագման հայտարարագիրը

06999 Ապրանքի ծագումը հավաստող այլ փաստաթղթեր

7. Փաստաթղթեր, որոնցով հաստատվում է մաքսային վճարների վճարման
ապահովումը, սահմանված մաքսային ընթացակարգերին համապատասխան՝ 
մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ամբողջական կամ մասնակի ազատում 

կիրառելու կամ մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման բազայի (հարկման բազայի) 
կրճատման համար սահմանված արտոնությունների իրավունքը՝ մաքսատուրքերի, 

հարկերի հաշվարկման կամ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ժամկետը 
փոփոխելու համար 

07011 Փաստաթղթեր, որոնցով հաստատվում է մաքսային վճարների վճարման կամ
դրանց չվճարման այլ հիմքերի կամ մաքսային ընթացակարգերին 
համապատասխան՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ամբողջական կամ 
մասնակի ազատում կիրառելու կամ մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման 
բազայի (հարկման բազայի) կրճատման համար սահմանված արտոնությունների 
իրավունքը՝ մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման համար 

07012 Փաստաթղթեր, որոնցով հաստատվում է մաքսային վճարների վճարման կամ
դրանց չվճարման այլ հիմքերի կամ մաքսային ընթացակարգերին 
համապատասխան՝ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից ամբողջական կամ 
մասնակի ազատում կիրառելու կամ մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման 
բազայի (հարկման բազայի) կրճատման համար սահմանված արտոնություններ 
կիրառելու պայմանների պահպանումը՝ մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման 
համար 
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07021 Մաքսային մարմնի որոշում՝ մաքսատուրքերի վճարումը հետաձգելու կամ
տարաժամկետ կատարելու հնարավորություն տրամադրելու մասին 

07022 Ապրանքների ներմուծման ժամանակ գանձվող հարկերի վճարման ժամկետը
փոփոխելու մասին որոշում 

07031 Մաքսային վճարների վճարման համար դրամական միջոցները (դրամը) որպես
ապահովում մուտքագրելու մասին փաստաթուղթ 

07032 Բանկային երաշխիք 

07033 Երաշխավորության պայմանագիր

07034 Գույքի գրավի պայմանագիր

07035 Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված՝
մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման համար ապահովման այլ կերպ տրամադրումը 
հավաստող փաստաթուղթ  

8. Մաքսային ընթացակարգերի պայմանների համաձայն ներկայացվող
փաստաթղթեր 

08011 Մաքսային տարածքում վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթ

08012 Մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթ

08013 Ներքին սպառման համար վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթ

08021 Մաքսային միության անդամ պետությունների իրավասու պետական մարմնի
եզրակացություն՝ ապրանքները ոչնչացնելու հնարավորության, եղանակի եւ վայրի 
մասին 

08031 ՀՏԳ-ի տարածքում պատրաստված կամ «ազատ պահեստ» մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները որպես Մաքսային միության 
ապրանք ճանաչելու մասին եզրակացություն 

08032 ՀՏԳ-ի տարածքում պատրաստված կամ «ազատ պահեստ» մաքսային
ընթացակարգով ձեւակերպված ապրանքները որպես օտարերկրյա ապրանք 
ճանաչելու մասին եզրակացություն 

08033 Ազատ պահեստների տիրապետողների ռեեստրում անձի գրանցումը վկայող
փաստաթուղթ 

08034 Անձի՝ որպես ՀՏԳ-ի ռեզիդենտ (մասնակից) գրանցումը վկայող փաստաթուղթ

08999 Մաքսային ընթացակարգերի պայմաններին համապատասխան նախատեսված այլ
պարտադիր փաստաթղթեր 

 



Ծածկագիրը Փաստաթղթի անվանումը 

9. Ապրանքների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ ներկայացվող լրացուցիչ
փաստաթղթեր 

09011 Լիազորված տնտեսական օպերատորների ռեեստրում անձի գրանցումը վկայող
փաստաթուղթ 

09012 Լրացուցիչ փաստաթղթեր եւ տեղեկություններ, որոնց ներկայացնելու պահանջը
նախատեսված է Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային 
օրենսդրությամբ 

09013 Տարանցիկ փոխադրման հայտարարագիր

09014 Սխեմաներ, գծագրեր, լուսանկարներ եւ այլ գրաֆիկական նյութեր 

09015 Մաքսային միության անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերի եւ
Մաքսային միության անդամ պետությունների եւ օտարերկրյա պետությունների 
միջեւ կնքված միջազգային պայմանագրերի համաձայն մաքսային նպատակներով 
օգտագործվող օտարերկրյա պետությունների մաքսային փաստաթղթեր  

09016 Ենթակցիզային (դրոշմավորվող) ապրանքների դրոշմավորման համար ակցիզային
(հատուկ) դրոշմանիշերի ձեռքբերումը հավաստող փաստաթղթեր 

10. Մաքսային հայտարարագրման ժամանակ հայտարարվող տեղեկություններ 

10011 Ժամանակավոր ներմուծման հայտարարված ժամկետը

10012 Ժամանակավոր արտահանման հայտարարված ժամկետը 

10013 Ապրանքների վերամշակման հայտարարագրված ժամկետը, եթե ապրանքների
մասին հայտարարագիրն օգտագործվում է որպես ապրանքների վերամշակման 
պայմանների մասին փաստաթուղթ 

10014 Ապրանքների վերամշակման գործընթացի արժեքը, որոնց նկատմամբ սահմանվել
է «մաքսային տարածքից դուրս վերամշակում» մաքսային ընթացակարգը 
Մաքսային միության այն անդամ պետության արժույթով, որի տարածքում 
հայտարարագրվում են այդ ապրանքների վերամշակման արտադրանքը՝ դրանց 
նկատմամբ «ներքին սպառման համար բացթողում» մաքսային ընթացակարգ 
սահմանելու նպատակով  

10021 Մաքսային հայտարարագրման ժամանակ հայտարարվող այլ տեղեկություններ, 
եթե նախատեսված է Բելառուսի Հանրապետության մաքսային օրենսդրությամբ:  

10022 Մաքսային հայտարարագրման ժամանակ հայտարարվող այլ տեղեկություններ, 
եթե նախատեսված է Ղազախստանի Հանրապետության մաքսային 
օրենսդրությամբ: 

10023 Մաքսային հայտարարագրման ժամանակ հայտարարվող այլ տեղեկություններ, 
եթե նախատեսված է Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային օրենսդրությամբ: 

  



Հավելված 9 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի 

սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Այն հարկերի, գանձումների եւ այլ վճարների տեսակների դասակարգիչը, որոնց գանձումը 

վերապահված է մաքսային մարմիններին 

 

Վճարման տեսակի անվանումը Վճարման տեսակի
ծածկագիրը 

1. Մաքսային միության ամբողջ մաքսային տարածքում կիրառվող վճարների
տեսակներ 

Մաքսային գործարքների համար մաքսավճարներ (ապրանքների 
մաքսային հայտարարագրման համար, մաքսային ձեւակերպման 
համար)1 

1010 

Մաքսային ուղեկցման համար մաքսավճարներ 1020 

«Մաքսային միությունում ներմուծման մաքսատուրքերի
(համարժեք ազդեցություն ունեցող այլ մաքսատուրքերի, հարկերի 
եւ գանձումների) հաշվեգրման եւ բաշխման կարգի սահմանման 
եւ կիրառման մասին» 2010 թվականի մայիսի 20-ի 
համաձայնագրի համաձայն վճարվող ներմուծման 
մաքսատուրքեր (համարժեք ազդեցություն ունեցող այլ տուրքեր, 
հարկեր եւ գանձումներ) 

2010 

Ներմուծման մաքսատուրք, որի վճարման պարտավորությունը
ծագել է մինչեւ «Մաքսային միությունում ներմուծման 
մաքսատուրքերի (համարժեք ազդեցություն ունեցող այլ 
մաքսատուրքերի, հարկերի եւ գանձումների) հաշվեգրման եւ 
բաշխման կարգի սահմանման եւ կիրառման մասին» 2010 
թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը 

2020 

Մաքսային միության անդամ պետությունների միջազգային
պայմանագրերի համաձայն սահմանված հատուկ տուրքեր 

2040

Մաքսային միության անդամ պետությունների միջազգային
պայմանագրերի համաձայն սահմանված հակագնագցման 

2050

                                                            
1 Բացառությամբ անձնական նպատակով ֆիզիկական անձանց կողմից տեղափոխելու դեպքում 
Բելառուսի Հանրապետությունում մաքսային գործարքների համար գանձվող մաքսավճարներից 



տուրքեր 

Մաքսային միության անդամ պետությունների միջազգային
պայմանագրերի համաձայն սահմանված փոխհատուցման 
տուրքեր 

2060

Ավելացված արժեքի հարկ2 5010

Անձնական օգտագործման նպատակով ապրանքների համար
մաքսատուրքեր, հարկեր՝ միասնական դրույքաչափերով 

6010

Անձնական օգտագործման ապրանքների համար միագումար
մաքսային վճար 

6020

Տույժեր3 ХХХ1

2. Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային գործին առնչվող օրենսդրությամբ
նախատեսված վճարների տեսակներ 

2.1. Մաքսավճարներ

Պահպանման համար մաքսավճարներ 1030 

Այլ մաքսավճարներ 17Х0 <1>

2.2. Ներմուծման մաքսատուրք

Վերաներմուծման դեպքում գանձվող ներմուծման մաքսատուրք 2030 

Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության համապատասխան
սահմանված հատուկ տուրք 

2070 

Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության համապատասխան
սահմանված հակագնագցման տուրք 

2080 

Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության համապատասխան
սահմանված փոխհատուցման տուրք 

2090 

Օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող այլ
ներմուծման մաքսատուրքեր 

27Х0 <1>

2.3. Արտահանման մաքսատուրք

Մաքսային միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս
արտահանվող հում նավթի համար արտահանման մաքսատուրք 

3010 

Մաքսային միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս
արտահանվող հում նավթի, բացառությամբ նավթի, համար 
արտահանման մաքսատուրք 

3020 

                                                            
2 Բացառությամբ Ղազախստանի Հանրապետությունում գանձվող ավելացված արժեքի հարկից 
3 Տույժերի ծածկագրի առաջին երեք դիրքերի նշանակությունը համապատասխանում է վճարման 
տեսակի ծածկագրի առաջին երեք դիրքերի նշանակությանը, որոնց վրա հաշվեգրվում են տույժեր  



Բնական գազի համար արտահանման մաքսատուրք 3030 

Նավթից ստացված ապրանքների համար արտահանման
մաքսատուրք 

3040 

Այլ արտահանման մաքսատուրքեր 37Х0 <1>

2.4. Ակցիզ հարկեր

Բոլոր տեսակի հումքից էթիլ սպիրտի համար ակցիզ հարկ 4010 <4>

Սպիրտ պարունակող արտադրանքի համար ակցիզ հարկ 4020 <4>

Ծխախոտային արտադրանքի համար ակցիզ հարկ 4030 <4>

Ավտոմոբիլային բենզինի համար ակցիզ հարկ 4040 <4>

Նավթի համար ակցիզ հարկ 4050 

Մարդատար ավտոմեքենաների եւ մոտոցիկլների համար ակցիզ
հարկ 

4060 <4>

Դիզելային վառելիքի համար ակցիզ հարկ 4070 <4>

Դիզելային եւ (կամ) կարբյուրատորային (ինժեկտորային) յուղի
համար ակցիզ հարկ 

4080 <4>

Գինու համար ակցիզ հարկ 4090 <4>

Գարեջրի համար ակցիզ հարկ 4100 <4>

 

Էթիլ սպիրտի 25 տոկոսից ավելի ծավալային զանգված
պարունակող ալկոհոլային արտադրանքի համար ակցիզ հարկ 
(բացառությամբ գինիների) 

4110 <4>

Էթիլ սպիրտի 9-ից մինչեւ 25 տոկոս ներառյալ ծավալային
զանգված պարունակող ալկոհոլային արտադրանքի համար 
ակցիզ հարկ (բացառությամբ գինիների) 

4120 <4>

Էթիլ սպիրտի մինչեւ 9 տոկոս ծավալային զանգված պարունակող
ալկոհոլային արտադրանքի համար ակցիզ հարկ (բացառությամբ 
գինիների) 

4130 <4>

Այլ ակցիզ հարկեր 47Х0 <1> <4>

2.5. Տոկոսներ

Հետաձգման հնարավորության տրամադրման համար տոկոսներ 2012 <2>

2022 

2032 

2042 



2052 

2062 

27Х2 <1> 

28Х2 <1> 

29Х2 <1> 

3012 

3022 

3032 

3042 

3052 

4012 

4022 

4032 

4042 

4052 

4062 

4072 

4082 

4092 

4102 

4112 

4122 

4132 

47Х2 <1> 

48Х2 <1> 

49Х2 <1> 

5012 

Մաքսավճարի տարաժամկետ վճարման համար տոկոսներ 2013 <2>

2023 

2033 

2043 



 2053 

2063 

27Х3 <1> 

28Х3 <1> 

29Х3 <1> 

3013 

3023 

3033 

3043 

3053 

4013 

4023 

4033 

4043 

4053 

4063 

4073 

4083 

4093 

4103 

4113 

4123 

4133 

47Х3 <1> 

48Х3 <1> 

49Х3 <1> 

5013 

2.6. Միջոցներ եւ տուգանքներ

Առգրավված ապրանքների իրացումից միջոցներ 7010 

Տուգանքներ 7024 <3>

1014 



1024 

1034 

17Х4 <1> 

18Х4 <1> 

19Х4 <1> 

2014 

2024 

27Х4 <1> 

28Х4 <1> 

29Х4 <1> 

3014 

3024 

3034 

 

 3044 

3054 

37Х4  <1> 

38Х4  <1> 

39Х4  <1> 

4014 

4024 

4034 

4044 

4054 

4064 

4074 

4084 

4094 

4104 

4114 

4124 



4134 

47Х4  <1>  

48Х4  <1>  

49Х4  <1>  

5014 

2.7. Վճարների այլ տեսակներ, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին

Սուբսիդիաներ եւ այլ գումարներ, որոնք չեն վճարվել կամ
ստացվել են ուղղակի կամ անուղղակի որպես վճար, 
արտոնություն կամ փոխհատուցում՝ մաքսային տարածքից 
ապրանքներն արտահանելու համար 

9010 

Վճարների այլ տեսակներ, որոնց գանձումը վերապահված է
մաքսային մարմիններին 

9020 

Միջոցները ստացողների կողմից վճարովի ծառայությունների
մատուցումից կամ ծախսերի փոխհատուցումից ստացվող այլ 
եկամուտներ 

9030 

Այլ ոչ հարկային եկամուտներ 9040 

Արտաքին տնտեսական գործունեությունից այլ մուտքեր 9050 

Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության եւ Բելառուսի
Հանրապետության կառավարության միջեւ միջպետական 
համաձայնության շրջանակներում արտաքին տնտեսական 
գործունեությունից մուտքեր 

9060 

Հետագա մաքսային եւ այլ վճարների գծով կանխավճարներ 9070 

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում՝
բացառությամբ դրամական միջոցներով (դրամով) արվող 
ապահովման կամ մաքսային գործի բնագավառում 
գործունեություն իրականացնելու դեպքի 

9080 

 

Որպես մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում մուտք
արված դրամական միջոցները (դրամը)՝ բացառությամբ 
մաքսային գործի ոլորտում գործունեություն իրականացնելու 
համար մուտք արվող դրամական միջոցների (դրամի) 

9090 

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում, որը
տրամադրվում է մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն 
իրականացվելու դեպքում 

9910 

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում, որը
տրամադրվում է որպես մաքսային փոխադրող գործունեություն 

9920 



իրականացվելու դեպքում 

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում, որը
տրամադրվում է որպես ժամանակավոր պահպանման պահեստը 
տիրապետողի գործունեություն իրականացվելու դեպքում 

9930 

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում, որը
տրամադրվում է որպես մաքսային պահեստի տիրապետողի 
գործունեություն իրականացվելու դեպքում 

9940 

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում, որը
տրամադրվում է որպես անմաքս առեւտրի խանութի տիրոջ 
գործունեություն իրականացվելու դեպքում 

9950 

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում, որը
տրամադրվում է որպես լիազոր տնտեսական օպերատորի 
գործունեություն իրականացվելու դեպքում 

9960 

Դրամական միջոցներ, որոնք մուտք են արվել կազմակերպության 
կողմից՝ ձեռքբերված ակցիզային դրոշմների օգտագործման 
պարտավորության կատարման ապահովում, որի գծով 
կազմակերպությունը չի կատարել պարտավորությունը  

9100 

Ներմուծողների կողմից մաքսային մարմիններին ակցիզային
դրոշմների տրամադրման համար վճարվող միջոցներ 

9110 

3. Վճարումների տեսակներ, որոնց վճարումը սահմանված է Բելառուսի
Հանրապետության մաքսային օրենսդրությամբ 

3.1. Մաքսավճարներ 

Մաքսային գործի ոլորտում մասնագետի որակավորման
ատեստատ տրամադրելու համար մաքսավճարներ (մաքսային 
գործառնությունների գծով մասնագետ, մաքսային 
ձեւակերպումների գծով մասնագետ) 

1040 

Մաքսային մարմնի կողմից նախնական որոշում ընդունելու
համար մաքսատուրքեր 

1050 

Մաքսային մարմինների կողմից մաքսատուրքերի, հարկերի
վճարման երաշխավոր ճանաչված բանկերի եւ ոչ բանկային 
ֆինանսավարկային կազմակերպությունները ռեեստրում 
գրանցելու համար մաքսատուրքեր 

1060 

Մաքսային գործառնություններ (մաքսային ձեւակերպումներ) 
իրականացնելու համար մաքսատուրքեր, որոնք գանձվում են 
ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման 
նպատակով ապրանքներ տեղափոխելիս, որոնք ենթակա են 
հարկման՝ մաքսատուրքերով, հարկերով  

1070 



Այլ մաքսավճարներ 18Х0  <1>

3.2. Ներմուծման մաքսատուրք

Օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող այլ
ներմուծման մաքսատուրքեր 

28Х0  <1>

3.3. Արտահանման մաքսատուրք

Ապրանքների նկատմամբ կիրառվող արտահանման
մաքսատուրք, որոնց նկատմամբ չի սահմանվում արտահանման 
մաքսատուրքի տեսակի առանձին ծածկագիր 

3010 

Նավթամթերքի արտահանման ժամանակ կիրառվող
արտահանման մաքսատուրք 

3040 

Պոտաշի համար արտահանման մաքսատուրք 3050 

Երրորդ երկրներում ծագող եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից
ներմուծվող ապրանքների համար արտահանման մաքսատուրքեր 

3060 

Այլ արտահանման մաքսատուրքեր 38Х0  <1>

3.4. Ակցիզ հարկեր, որոնք գանձվում են Մաքսային միության մաքսային տարածք
ապրանքների ներմուծման ժամանակ 

Ալկոհոլային արտադրանքի եւ ալկոհոլային լուծումների
նկատմամբ ակցիզ հարկեր 

4180 

Գարեջրի համար ակցիզ հարկեր 4190 

Ծխախոտային արտադրանքի համար ակցիզ հարկեր 4200 

Ավտոմոբիլի համար ակցիզ հարկեր 4210 

Ավտոմոբիլային վառելիքի եւ որպես ավտոմոբիլային վառելիք
օգտագործվող այլ վառելիքի համար ակցիզ հարկեր  

4220 

Ակցիզային հարկ՝ շարժիչային յուղերի համար 4230 

Այլ ակցիզ հարկեր 48Х0  <1>

3.5. Տոկոսներ

Մաքսային վճարի հետաձգման հնարավորության տրամադրման
համար տոկոսներ 

ХХХ24 

Մաքսավճարի տարաժամկետ վճարման համար տոկոսներ ХХХ34 

3.6. Վճարների այլ տեսակներ, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում (բացառությամբ 
այն մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովման, որոնք 

9200 

                                                            
4 Տոկոսների ծածկագրի առաջին երեք դիրքերի նշանակությունը համապատասխանում է վճարման 
տեսակի ծածկագրի առաջին երեք դիրքերի նշանակությանը, որոնց վրա հաշվեգրվում են տոկոսներ 



վճարվում են մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն
իրականացվելու դեպքում) 

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովում, որը
տրամադրվում է մաքսային գործի բնագավառում գործունեություն 
իրականացվելու դեպքում 

9910 

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովման այլ
գումարներ 

98Х0  <1>

4. Վճարումների տեսակները, որոնց վճարումը սահմանված է Ղազախստանի
Հանրապետության մաքսային օրենսդրությամբ 

4.1. Մաքսավճարներ

Մաքսային մարմնի կողմից նախնական որոշում կայացվելու
համար վճար 

1039 

Այլ մաքսավճարներ 1049 

4.2 Արտահանման մաքսատուրք

Արտահանման մաքսատուրք 3010 

4.3 Ակցիզներ

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
սիգարների համար, բացի Մաքսային միության այն 
ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության 
եւ Բելառուսի Հանրապետության տարածքներից 

4310 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող՝
էթիլային սպիրտի 1,5-ից մինչեւ 12 տոկոս ծավալային մասով թույլ 
աստիճանի լիկյոր–օղու արտադրատեսակների համար, բացի 
Մաքսային միության այն ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են 
Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բելառուսի Հանրապետության 
տարածքներից 

4320 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
սիգարիլլաների համար, բացի Մաքսային միության այն 
ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության 
եւ Բելառուսի Հանրապետության տարածքներից 

4330 

Ակցիզ՝ ծխամորճի, ծխելու, ծամելու, ծծելու, քթով ներշնչելու, 
նարգիլեի համար նախատեսված եւ այլ ծխախոտի համար, որը 
փաթեթավորված է սպառողական տարայում եւ նախատեսված է 
վերջնական սպառման համար, բացառությամբ նիկոտին 
պարունակող դեղագործական արտադրանքից, որը ներկրվում է 
Ղազախստանի Հանրապետության տարածք, բացի Մաքսային 
միության այն ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի 

4340 



Դաշնության եւ Բելառուսի Հանրապետության տարածքներից

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
սպիրտի բոլոր տեսակների եւ սպիրտ պարունակող արտադրանքի 
համար, բացի Մաքսային միության այն ապրանքներից, որոնք 
ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բելառուսի 
Հանրապետության տարածքներից 

4350 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
օղու համար, բացի Մաքսային միության այն ապրանքներից, որոնք 
ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բելառուսի 
Հանրապետության տարածքներից 

4360 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող՝
էթիլային սպիրտի 30-ից մինչեւ 60 տոկոս ծավալային մասով 
թունդ լիկյոր–օղու արտադրատեսակների համար, բացի Մաքսային 
միության այն ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի 
Դաշնության եւ Բելառուսի Հանրապետության տարածքներից 

4370 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
գինու համար, բացի Մաքսային միության այն ապրանքներից, 
որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բելառուսի 
Հանրապետության տարածքներից 

4380 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
կոնյակի, բրենդիի համար, բացի Մաքսային միության այն 
ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության 
եւ Բելառուսի Հանրապետության տարածքներից 

4390 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
գարեջրի համար, բացի Մաքսային միության այն ապրանքներից, 
որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բելառուսի 
Հանրապետության տարածքներից 

4400 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող՝
էթիլային սպիրտի 12-ից մինչեւ 30 տոկոս ծավալային մասով թույլ 
աստիճանի լիկյոր–օղու արտադրատեսակների համար, բացի 
Մաքսային միության այն ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են 
Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բելառուսի Հանրապետության 
տարածքներից 

4410 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող՝
ֆիլտրով սիգարետի համար, բացի Մաքսային միության այն 
ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության 
եւ Բելառուսի Հանրապետության տարածքներից 

4420 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող՝
առանց ֆիլտրի սիգարետի համար, բացի Մաքսային միության այն 

4430 



ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության
եւ Բելառուսի Հանրապետության տարածքներից 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլների համար (բացի ձեռքի 
կառավարմամբ կամ ձեռքի կառավարման ադապտերով 
ավտոմոբիլներից, որոնք հատուկ նախատեսված են 
հաշմանդամների համար), բացի Մաքսային միության այն 
ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության 
եւ Բելառուսի Հանրապետության տարածքներից 

4440 

 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
գինենյութերի համար, բացի Մաքսային միության այն 
ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության 
եւ Բելառուսի Հանրապետության տարածքներից 

4450 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
դիզելային վառելիքի համար, բացի Մաքսային միության այն 
ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնության 
եւ Բելառուսի Հանրապետության տարածքներից 

4460 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
բենզինի համար (բացառությամբ ավիացիոն բենզինի), բացի 
Մաքսային միության այն ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են 
Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բելառուսի Հանրապետության 
տարածքներից 

4470 

Ակցիզ՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք ներկրվող
հում նավթի, գազային կոնդենսատի համար, բացի Մաքսային 
միության այն ապրանքներից, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի 
Դաշնության եւ Բելառուսի Հանրապետության տարածքներից 

4480 

Ակցիզներ, որոնք հավելագրվել են Ղազախստանի
Հանրապետության տարածք ներկրվող ապրանքների մաքսային 
արժեքի անկախ փորձաքննություն կատարելու հետեւանքով 

4490 

Այլ ակցիզներ 49Х0  <1>

4.4 Ավելացված արժեքի հարկ

Ավելացված արժեքի հարկ՝ մինչեւ միասնական մաքսային
տարածքի ստեղծումը Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից 
ծագող եւ ներկրվող ապրանքների համար 

5020 

Ավելացված արժեքի հարկ՝ մինչեւ միասնական մաքսային
տարածքի ստեղծումը Բելառուսի Հանրապետության տարածքից 

5030 



ծագող եւ ներկրվող ապրանքների համար

Ավելացված արժեքի հարկ, որը հավելագրվել է Ղազախստանի
Հանրապետության տարածք ներկրվող ապրանքների մաքսային 
արժեքի անկախ փորձաքննություն կատարելու հետեւանքով, բացի 
Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից ծագող եւ ներկրվող 
ապրանքների համար ավելացված արժեքի հարկից 

5040 

Ավելացված արժեքի հարկ, որը հավելագրվել է Ռուսաստանի
Դաշնության տարածքից ծագող եւ ներկրվող ապրանքների 
մաքսային արժեքի անկախ փորձաքննություն կատարելու 
հետեւանքով 

5050 

Ավելացված արժեքի հարկի այլ տեսակներ 5060 

4.5 Վճարների այլ տեսակներ, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին

Մաքսային մարմինների կողմից կիրառվող վարչական
տուգանքներ, պատժամիջոցներ, գանձումներ՝ բացառությամբ 
նավթային ոլորտի կազմակերպություններից ստացվող մուտքերի 

7020 

Վճար՝ ավտոտրանսպորտային միջոցները Ղազախստանի
Հանրապետության տարածքով անցնելու համար, բացի տեղական 
նշանակության պետական վճարովի ավտոմոբիլային 
ճանապարհներով ավտոտրանսպորտային միջոցներն անցնելու 
համար վճարից 

9300 

Վճարների այլ տեսակներ, որոնց գանձումը վերապահված է
մաքսային մարմիններին 

9400 

 

<1> Պահուստային ծածկագրեր՝ վճարների՝ կրկին հայտնվող կամ առանձին չնշված 

տեսակների համար: 

<2> Կախված այն մաքսային վճարի տեսակից, որին տոկոսներ են հաշվեգրվում: 

<3> Կախված այն մաքսային վճարի տեսակից, որին տուգանքներ են հաշվեգրվում: 

<4> Կիրառվում է այդ թվում այն հարկերի նկատմամբ, որոնք վճարվում են ապրանքների 

նկատմամբ «վերաներմուծում» մաքսային ընթացակարգ սահմանելու դեպքում, եթե այդպիսի 

վճարումը սահմանված է Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ: 

 

  



Հավելված 10 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկությունների դասակարգիչը, 

որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին 

Այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկությունների 
անվանումը, որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին 

Ծածկագիրը

1 2

Վճարը վճարվում է մինչեւ ապրանքների բացթողումը՝ հաշվարկված գումարի 
լրիվ չափով 

ИУ

Վճարը վճարվել (գանձվել) է ապրանքների բացթողումից հետո՝ հաշվարկված 
գումարի լրիվ չափով 

ВУ

Մաքսատուրքերի վճարման հետաձգում, հարկերի կամ մաքսավճարների 
վճարման ժամկետի փոփոխում՝ վճարի գումարի միանվագ մարումով 

ОП

Մաքսատուրքերի տարաժամկետ վճարում, հարկերի կամ մաքսավճարների 
վճարման ժամկետի փոփոխում՝ վճարի գումարի փուլ առ փուլ մարումով 

РП

Այն մաքսատուրքերի, հարկերի եւ մաքսավճարների պայմանական
հաշվարկումը, որոնցից ազատումը նախատեսված է Մաքսային միության 
մաքսային օրենսդրության ակտերով եւ Միության անդամ պետությունների 
օրենսդրությամբ 

УН

Մաքսատուրքերի, հարկերի եւ մաքսավճարների պայմանական հաշվարկում՝ 
ելնելով այն մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունից, որի 
պայմաններով նախատեսվում է մաքսատուրքերի, հարկերի եւ 
մաքսավճարների վճարումից ազատում 

УР

Վճարը չի վճարվում կամ վճարվում է հաշվարկված գումարից պակաս չափով УМ

Վճարը վճարվում (գանձվում) է մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումից 
մասնակի պայմանական ազատման դեպքում՝ «Ժամանակավոր ներմուծում 
(թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան 

ВВ

Ավելացված արժեքի հարկի վճարում հաշվանցման մեթոդով* ЗН

* Բելառուսի Հանրապետության տարածքում ապրանքների հայտարարագրման դեպքում 

  



Հավելված 11 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման առանձնահատկությունների դասակարգիչը, 

որոնց գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին 

Այն մաքսային եւ այլ վճարների վճարման եղանակների անվանումը, որոնց 
գանձումը վերապահված է մաքսային մարմիններին 

Ծածկագիրը

1 2

Անկանխիկ ձեւով՝ բյուջետային դասակարգման համապատասխան
ծածկագրին 

БН

Բյուջետային դասակարգման այլ ծածկագրին անկանխիկ ձեւով վճարված 
վճարի հաշվանցումով* 

БЗ

Կանխիկ ձեւով НР

Բյուջետային դասակարգման այլ ծածկագրին կանխիկ ձեւով վճարված 
վճարի հաշվանցումով* 

НЗ

Միկրոպրոցեսորային պլաստիկ քարտերի կիրառմամբ ПК

Բյուջետային դասակարգման այլ ծածկագրին միկրոպրոցեսորային
պլաստիկ քարտերի կիրառմամբ վճարված վճարի հաշվանցումով* 

КЗ

Կապի ձեռնարկությանը ПС

Բյուջետային դասակարգման այլ ծածկագրին կապի ձեռնարկությանը 
վճարված վճարի հաշվանցումով* 

СЗ

Մաքսային վճարների գումարների հաշվեգրման համար չնախատեսված 
հաշիվներին մուտքագրված գումարները մաքսային վճարների վերածելու 
միջոցով*  

ОБ

Վճարողի կողմից վճարման ենթակա մաքսային վճարների եւ այդ վճարողի 
նկատմամբ Մաքսային միության անդամ պետության պետական 
կառավարման մարմինների, գործադիր եւ կարգադրիչ մարմինների 
ֆինանսական պարտավորությունների փոխադարձ հաշվանցումով ** 

ВЗ

* Բելառուսի Հանրապետության կամ Ղազախստանի Հանրապետության տարածքում 

ապրանքների հայտարարագրման դեպքում 

** Բելառուսի Հանրապետության տարածքում ապրանքների հայտարարագրման դեպքում 

  



Հավելված 12 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Բեռի, փաթեթվածքի եւ փաթեթավորման նյութերի տեսակների դասակարգիչ 

Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

1A Թմբուկ պողպատե Drum, steel 

1B Թմբուկ ալյումինե Drum, aluminium 

1D Թմբուկ նրբատախտակե Drum, plywood 

1F Կոնտեյներ ճկուն Container, flexible 

1G Թմբուկ ֆիբրե Drum, fibre 

1W Թմբուկ փայտե Drum, wooden 

2C Տակառ (մոտավորապես 164 լ 
տարողությամբ) փայտե 

Barrel, wooden 

3A Կանիստր պողպատե Jerrycan, steel 

3H Կանիստր պլաստմասսայե Jerrycan, plastic 

43 Պարկ մեծ՝ նախատեսված խոշորաչափ 
խուռնային բեռների համար  

Bag, super bulk 

44 Պարկ պոլիէթիլենային Bag, polybag 

4A Տուփ պողպատե Box, steel 

4B Տուփ ալյումինե Box, aluminium 

4C Տուփ՝ բնական փայտից Box, natural wood 

4D Տուփ նրբատախտակե Box, plywood 

4F Տուփ փայտանյութից Box, reconstituted wood 

4G Տուփ՝ ֆիբրե ստվարաթղթից Box, fibreboard 

4H Տուփ պլաստմասսայե Box, plastic 

5H Պարկ՝ պոլիմերային գործվածքից  Bag, woven plastic 

5L Պարկ մանածագործական (տեքստիլ)  Bag, textile 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

5M Պարկ թղթե Bag, paper 

6H Համակցված փաթեթվածք. 
պլաստմասսայե անոթ 

Composite packaging, plastic receptacle 

6P Համակցված փաթեթվածք. ապակե անոթ Composite packaging, glass receptacle 

7A Արկղ ավտոմոբիլային Case, car 

7B Արկղ փայտե Case, wooden 

8A Տակդիր փայտե Pallet, wooden 

8B Արկղ փայտե Crate, wooden 

8C Տուփ (արկղիկ) փայտե Bundle, wooden 

AA Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, կոշտ 
պլաստմասսայից 

Intermediate bulk container, rigid plastic

AB Անոթ ֆիբրե Receptacle, fibre 

AC Անոթ թղթե Receptacle, paper 

AD Անոթ փայտե Receptacle, wooden 

AE Աերոզոլային փաթեթվածք Aerosol 

AF Տակդիր մոդուլային՝ 80 x 60 սմ խեմով Pallet, modular, collars 80 cm x 60 cm 

AG Տակդիր՝ ջերմակծկումային թաղանթով Pallet, shrink-wrapped 

AH Տակդիր 100 x 110 սմ Pallet, 100 cm x 110 cm 

AI Գրեյֆերային բռնիչ Clamshell 

AJ Կոնաձեւ տարա Cone 

AL Գունդ Ball 

AM Սրվակիկ (ամպուլա) չպաշտպանված Ampoule, non-protected 

AP Սրվակիկ (ամպուլա) պաշտպանված Ampoule, protected 

AT Հեղուկացիր (պուլվերիզատոր) Atomizer 

AV Դեղապատիճ Capsule 

B4 Ժապավեն Belt 

BA Տակառ (մոտավորապես 164 լ Barrel 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

տարողությամբ) 

BB Հենքակոճ Bobbin 

BC Արկղ վանդակավոր՝ շշիկների համար Bottlecrate/bottlerack 

BD Տախտակ Board 

BE Փաթեթ (տուփ(արկղիկ)/կապոց) Bundle 

BF Գլանանոթ (բալոն) չպաշտպանված Balloon, non-protected 

BG Պարկ Bag 

BH Տուփ (արկղիկ) (փաթեթ/կապոց) Bunch 

BI Զետեղարան (բունկեր) Bin 

BJ Բադյա Bucket 

BK Զամբյուղ Basket 

BL Հակ մամլած Bale, compressed 

BM Գուռ Basin 

BN Հակ չմամլած Bale, non-compressed 

BO Շշիկ գլանաձեւ, չպաշտպանված Bottle, non-protected, cylindrical 

BP Գլանանոթ (բալոն) պաշտպանված Balloon, protected 

BQ Շշիկ գլանաձեւ, պաշտպանված Bottle, protected cylindrical 

BR Չորսու (քառակողիկ) Bar 

BS Շշիկ՝ ուռուցիկ ապակիներով, 
չպաշտպանված 

Bottle, non-protected, bulbous 

BT Գլանափաթեթ (պաստառապատման կամ
երեսարկման նյութի) 

Bolt 

BU Տակառ՝ գինու կամ գարեջրի համար Butt 

BV Շշիկ՝ ուռուցիկ ապակիներով, 
պաշտպանված 

Bottle, protected bulbous 

BW Տուփ՝ հեղուկների համար Box, for liquids 

BX Տուփ Box 

BY Տախտակ՝ Board, in bundle/bunch/truss 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

փաթեթով/տուփով(արկղիկով)/կապոցով 

BZ Չորսու (քառակողիկ) 
փաթեթով/տուփով(արկղիկով)/կապոցով 

Bars, in bundle/bunch/truss 

CA Բանկա (5 լ–ից պակաս տարողությամբ) 
թիթեղյա, ուղղանկյուն 

Can, rectangular 

CB Արկղ վանդակավոր՝ գարեջրի համար Crate, beer 

CC Թիթեղաման (բիդոն) Churn 

CD Բանկա (5 լ–ից պակաս տարողությամբ) 
թիթեղյա՝ բռնակով եւ արտաթող 
բացվածքով  

Can, with handle and spout 

CE Զամբյուղ ձկնորսական Creel 

CF Սնդուկ (կոֆր) Coffer 

CG Վանդակ Cage 

CH Սնդուկ Chest 

CI Բանկա թիթեղյա՝ չոր մթերքի համար 
(մինչեւ 2.2 կգ զանգվածով) 

Canister 

CJ Դագաղ Coffin 

CK Տակառ Cask 

CL Կաժ Coil 

CM Սանդերքի ժապավեն Card 

CN Կոնտեյներ, փոխադրման այլ 
սարքավորում՝ բացի նշվածից 

Container, not otherwise specified as 
transport equipment 

CO Շիշ՝ հյուսվածապատ, չպաշտպանված Carboy, non-protected 

CP Շիշ՝ հյուսվածապատ, պաշտպանված Carboy, protected 

CQ Պարկուճ Cartridge 

CR Արկղ վանդակավոր (կամ կավարամած) Crate 

CS Արկղ Case 

CT Տուփ ստվարաթղթե Carton 

CU Գավաթ Cup 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

CV Պատյան (ծածկոց) Cover 

CW Վանդակ հոլովակավոր Cage, roll 

CX Բանկա (5 լ–ից պակաս տարողությամբ) 
թիթեղյա, գլանաձեւ 

Can, cylindrical 

CY Գլան Cylinder 

CZ Բրեզենտ Canvas 

DA Արկղ վանդակավոր (կամ կավարամած), 
բազմաշերտ, պլաստմասսայե 

Crate, multiple layer, plastic 

DB Արկղ վանդակավոր (կամ կավարամած), 
բազմաշերտ, փայտե 

Crate, multiple layer, wooden 

DC Արկղ վանդակավոր (կամ կավարամած), 
բազմաշերտ, ստվարաթղթե 

Crate, multiple layer, cardboard 

DG Վանդակ (բազմապտույտ) ԵՄ 
փոխադրման սարքավորումների 
ընդհանուր ֆոնդի 

Cage, Commonwealth Handling 
Equipment Pool (CHEP) 

DH Վանդակ (բազմապտույտ) ԵՄ 
փոխադրման սարքավորումների 
ընդհանուր ֆոնդից, եվրատուփ 

Box, Commonwealth Handling 
Equipment Pool (CHEP), Eurobox 

DI Թմբուկ երկաթե Drum, iron 

DJ Շիշ՝ հյուսվածապատ, մեծ (9-ից մինչեւ 54 
լ տարողությամբ), չպաշտպանված 

Demijohn, non-protected 

DK Արկղ վանդակավոր՝ զանգվածային 
բեռների համար, ստվարաթղթե 

Crate, bulk, cardboard 

DL Արկղ վանդակավոր՝ զանգվածային 
բեռների համար, պլաստմասսայե 

Crate, bulk, plastic 

DM Արկղ վանդակավոր՝ զանգվածային 
բեռների համար, փայտե 

Crate, bulk, wooden 

DN Բաժնաչափիչ (դոզատոր) Dispenser 

DP Շիշ՝ հյուսվածապատ, մեծ (9-ից մինչեւ 54 
լ տարողությամբ), պաշտպանված 

Demijohn, protected 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

DR Թմբուկ Drum 

DS Վաք՝ մեկ վրաքաշով, առանց 
պատվածքի, պլաստմասսայե 

Tray, one layer no cover, plastic 

DT Վաք՝ մեկ վրաքաշով, առանց 
պատվածքի, փայտե 

Tray, one layer no cover, wooden 

DU Վաք՝ մեկ վրաքաշով, առանց 
պատվածքի, պոլիստիրոլային  

Tray, one layer no cover, polystyrene 

DV Վաք՝ մեկ վրաքաշով, առանց 
պատվածքի, ստվարաթղթե 

Tray, one layer no cover, cardboard 

DW Վաք՝ երկու վրաքաշով, առանց 
պատվածքի, պլաստմասսայե 

Tray, two layers no cover, plastic tray 

DX Վաք՝ երկու վրաքաշով, առանց 
պատվածքի, փայտե 

Tray, two layers no cover, wooden 

DY Վաք՝ երկու վրաքաշով, առանց 
պատվածքի, ստվարաթղթե 

Tray, two layers no cover, cardboard 

EC Պարկ պլաստմասսայե Bag, plastic 

ED Արկղ տակդիրով  Case, with pallet base 

EE Արկղ՝ տակդիրով, փայտե Case, with pallet base, wooden 

EF Արկղ՝ տակդիրով, ստվարաթղթե  Case, with pallet base, cardboard 

EG Արկղ՝ տակդիրով, պլաստմասսայե  Case, with pallet base, plastic 

EH Արկղ՝ տակդիրով, մետաղե Case, with pallet base, metal 

EI Արկղ իզոթերմիկ  Case, isothermic 

EN Ծրար Envelope 

FC Արկղ վանդակավոր՝ մրգերի համար Crate, fruit 

FD Արկղ վանդակավոր (կամ կավարամած), 
շրջանակավոր 

Crate, framed 

FE Փափուկ պարկ, ճկուն ցիստեռն Flexitank, Flexibag 

FI Տակառիկ (մոտավորապես 41 լ 
տարողությամբ) 

Firkin 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

FL Տափաշիշ Flask 

FO Սնդուկիկ Footlocker 

FP Ժապավենատուփ ժապավենով 
(ֆիլմպակ) 

Filmpack 

FR Շրջանակ Frame 

FT Կոնտեյներ՝ սննդամթերքի համար Foodtainer 

FX Պարկ, ճկուն կոնտեյներ Bag, flexible container 

GB Գլանանոթ (բալոն) գազային Bottle, gas 

GI Հեծան Girder 

GL Կոնտեյներ, գալոն Container, gallon 

GR Անոթ ապակե Receptacle, glass 

GY Պարկ պարկագործվածքից Bag, gunny 

GZ Հեծան՝ 
փաթեթով/տուփով(արկղիկով)/կապոցով 

Girders, in bundle/bunch/truss 

HA Զամբյուղ՝ բռնակով, պլաստմասսայե Basket, with handle, plastic 

HB Զամբյուղ՝ բռնակով, փայտից Basket, with handle, wooden 

HC Զամբյուղ՝ բռնակով, ստվարաթղթե Basket, with handle, cardboard 

HG Տակառ՝ 238 լ տարողությամբ (հոգսհեդ) Hogshead 

HN Կեռ Hanger 

HR Զամբյուղ կափարիչով Hamper 

IA Փաթեթվածք ցուցադրության, փայտե Package, display, wooden 

IB Փաթեթվածք ցուցադրության, 
ստվարաթղթե 

Package, display, cardboard 

IC Փաթեթվածք ցուցադրության, 
պլաստմասսայե 

Package, display, plastic 

ID Փաթեթվածք ցուցադրության, մետաղե Package, display, metal 

IE Փաթեթվածք ցուցահանդեսային Package, show 

IF Փաթեթվածք արտամամլած Package, flow 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

IG Փաթեթվածք՝ փաթաթված թղթով  Package, paper wrapped 

IH Թմբուկ պլաստմասսայե Drum, plastic 

IK Փաթեթվածք ստվարաթղթե՝ շշիկների 
համար բացվածքով  

Package, cardboard, with bottle grip-
holes 

IN Ձուլակտոր Ingot 

IZ Ձուլակտորներ՝ 
փաթեթով/տուփով(արկղիկով)/կապոցով 

Ingots, in bundle/bunch/truss 

JB Պարկ մեծ Bag, jumbo 

JC Կանիստր ուղղանկյուն Jerrican, rectangular 

JG Սափոր փոքր Jug 

JR Բանկա լայնաբերան (մոտավորապես 4.5 
լիտր տարողությամբ) 

Jar 

JT Պարկ ջութե Jute bag 

JY Կանիստր գլանաձեւ Jerrican, cylindrical 

KG Տակառիկ (մոտավորապես 46 լ 
տարողությամբ) 

Keg 

KI Հավաքածու Kit 

LE Ուղեբեռ Luggage 

LG Գերան Log 

LT Բեռի խմբաքանակ (լոտ) Lot 

LU Արկղ Lug 

LV Տուփախողովակ փայտե (լիֆտվան)՝ 
մոտավորապես 220 սմ (երկարություն) х 
115 սմ (լայնություն) х 220 սմ 
(բարձրություն) չափերով  

Liftvan 

LZ Գերան՝ 
փաթեթով/տուփով(արկղիկով)/կապոցով 

Logs, in bundle/bunch/truss 

MA Արկղ մետաղե Crate, metal 

MB Փաթեթ (տոպրակ) թղթե, բազմաշերտ Bag, multiply 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

MC Արկղ վանդակավոր՝ կաթի համար Crate, milk 

ME Կոնտեյներ մետաղե Container, metal 

MR Անոթ մետաղե Receptacle, metal 

MS Պարկ (ջվալ) բազմաշերտ Sack, multi-wall 

MT Պարկ խսիրե Mat 

MW Անոթ՝ պլաստմասսայե պատվածքով Receptacle, plastic wrapped 

MX Լուցկու տուփ Matchbox 

NA Տեղեկություններ չկան Not available 

NE Չփաթեթավորված կամ չբաժնեծրարված Unpacked or unpackaged 

NF Չփաթեթավորված կամ չբաժնեծրարված 
միատեղ բեռ  

Unpacked or unpackaged, single unit 

NG Չփաթեթավորված կամ չբաժնեծրարված 
բազմատեղ բեռ 

Unpacked or unpackaged, multiple units

NS Բույն (խորշ) Nest 

NT Ցանց Net 

NU Ցանց խողովակավոր, պլաստմասսայե Net, tube, plastic 

NV Ցանց խողովակավոր, 
մանածագործական (տեքստիլ)  

Net, tube, textile 

OT Օկտաբին Octabin 

OU Կոնտեյներ արտաքին Container, outer 

P2 Վաք Pan 

PA Փաթեթ (տոպրակ) Packet 

PB Տակդիր արկղի Pallet, box 

PC Ծանրոցածրար (բանդերոլ) Parcel 

PD Տակդիր մոդուլային՝ 80 x 100 սմ խեմով Pallet, modular, collars 80 cm x 100 cm

PE Տակդիր մոդուլային՝ 80 x 120 սմ խեմով Pallet, modular, collars 80 cm x 120 cm 

PF Դարսակ Pen 

PG Սալաքար Plate 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

PH Սափոր մեծ Pitcher 

PI Խողովակ Pipe 

PJ Զամբյուղ միաշերտ նրբատախտակից՝ 
հատապտուղների եւ մրգերի համար 

Punnet 

PK Փաթեթվածք Package 

PL Դույլ Pail 

PN Տախտակ հաստ Plank 

PO Փաթեթ (պարկիկ) Pouch 

PP Հատ Piece 

PR Անոթ պլաստմասսայե Receptacle, plastic 

PT Թաղար Pot 

PU Վաք Tray 

PV Խողովակ՝ 
փաթեթով/տուփով(արկղիկով)/կապոցով 

Pipes, in bundle/bunch/truss 

PX Տակդիր Pallet 

PY Սալաքարեր՝ 
փաթեթով/տուփով(արկղիկով)/կապոցով 

Plates, in bundle/bunch/truss 

PZ Տախտակ հաստ՝ 
փաթեթով/տուփով(արկղիկով)/կապոցով 

Planks, in bundle/bunch/truss 

QA Թմբուկ պողպատե՝ ոչ հանովի հատակով Drum, steel, non - removable head 

QB Թմբուկ պողպատե՝ հանովի հատակով Drum, steel, removable head 

QC Թմբուկ ալյումինե՝ ոչ հանովի հատակով Drum, aluminium, non-removable head 

QD Թմբուկ ալյումինե՝ հանովի հատակով Drum, aluminium, removable head 

QF Թմբուկ պլաստմասսայե՝ ոչ հանովի 
հատակով 

Drum, plastic, non-removable head 

QG Թմբուկ պլաստմասսայե՝ հանովի 
հատակով 

Drum, plastic, removable head 

QH Տակառ (մոտավորապես 164 լ 
տարողությամբ) փայտե, ագուցավոր 

Barrel, wooden, bung type 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

QJ Տակառ (մոտավորապես 164 լ 
տարողությամբ) փայտե՝ հանովի 
հատակով 

Barrel, wooden, removable head 

QK Կանիստր պողպատե՝ ոչ հանովի 
հատակով 

Jerrican, steel, non-removable head 

QL Կանիստր պողպատե՝ հանովի հատակով Jerrican, steel, removable head 

QM Կանիստր պլաստմասսայե՝ ոչ հանովի 
հատակով 

Jerrican, plastic, non-removable head 

QN Կանիստր պլաստմասսայե՝ հանովի 
հատակով 

Jerrican, plastic, removable head 

QP Տուփ փայտե՝ բնական փայտից, 
սովորական 

Box, wooden, natural wood, ordinary 

QQ Տուփ փայտե՝ բնական փայտից, կպի 
հարմարակցված կողերով  

Box, wooden, natural wood, with sift 
proof walls 

QR Տուփ փրփրապլաստե  Box, plastic, expanded 

QS Տուփ պինդ պլաստմասսայից  Box, plastic, solid 

RD Ձող Rod 

RG Օղ Ring 

RJ Կանգնակ, կախոց՝ հագուստի համար Rack, clothing hanger 

RK Կանգնակ Rack 

RL Կոճ Reel 

RO Գլանափաթեթ (շերտավոր նյութի) Roll 

RT Ցանց՝ բանջարեղենի կամ մրգերի համար
օգտագործվող տիպի 

Rednet 

RZ Ձող՝ 
փաթեթով/տուփով(արկղիկով)/կապոցով 

Rods, in bundle/bunch/truss 

SA Պարկ (ջվալ) Sack 

SB Մետաղասալ (սլյաբ) Slab 

SC Արկղ վանդակավոր (կամ կավարամած) 
մանր 

Crate, shallow 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

SD Իլ Spindle 

SE Սնդուկ ծովային Sea-chest 

SH Փաթեթիկ Sachet 

SI Դարակաշար (ստելլաժ) Skid 

SK Արկղ հիմնակմախքային  Case, skeleton 

SL Թերթ միջադիր Slipsheet 

SM Թերթ մետաղե Sheet metal 

SO Մասրա Spool 

SP Թերթ՝ պլաստմասսայե պատվածքով Sheet, plastic wrapping 

SS Արկղ պողպատե Case, steel 

ST Թերթ Sheet 

SU Ճամպրուկ Suitcase 

SV Ծրար պողպատե Envelope, steel 

SW Ջերմակծկումային թաղանթով Shrink-wrapped 

SX Լրակազմ Set 

SY Պարկուճ Sleeve 

SZ Թերթ՝ 
փաթեթով/տուփով(արկղիկով)/կապոցով 

Sheets, in bundle/bunch/truss 

T1 Դեղահատ Tablet 

TB Լայնաբերան մեծ տակառ (կադկա) Tub 

TC Թեյի տուփ Tea-chest 

TD Փողակ կամ տուբա, ծալվող Tube, collapsible 

TE Անվադող Tyre 

TG Ցիստեռն կոնտեյներ ունիվերսալ Tank container, generic 

TI Տակառ փայտե (մոտավորապես 200 լ 
տարողությամբ) 

Tierce 

TK Ցիստեռն ուղղանկյուն Tank, rectangular 

TL Լայնաբերան մեծ տակառ (կադկա) Tub, with lid 
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կափարիչով 

TN Բանկա թիթեղյա (պահածոյի) Tin 

TO Տակառ՝ գինու կամ գարեջրի համար, մեծ 
(մոտավորապես 1146 լ տարողությամբ) 
(թան) 

Tun 

TR Սնդուկ ճամփորդական Trunk 

TS Կապոց Truss 

TT Պարկ Bag, tote 

TU Փողակ կամ տուբա Tube 

TV Փողակ կամ տուբա՝ գլխադիրով Tube, with nozzle 

TW Տակդիր Pallet, triwall 

TY Ցիստեռն գլանաձեւ Tank, cylindrical 

TZ Փողակ կամ տուբա՝ 
փաթեթով/տուփով(արկղիկով)/կապոցով 

Tubes, in bundle/bunch/truss 

UC Առանց վանդակի  Uncaged 

UN Միավոր Unit 

VA Բաք Vat 

VG Գազ լցնելով (1031 մբար եւ 15°С 
պայմաններում) 

Bulk, gas (at 1 031 mbar and 15° C) 

VI Սրվակ Vial 

VK Բարձակ՝ մինիֆուրգոնի մեջ տեղավորվող
սարքավորման համար 

Vanpack 

VL Հեղուկ լցնելով Bulk, liquid 

VO Պինդ խոշոր մասնիկները (մանր 
կտորները) կիտելով 

Bulk, solid, large particles (nodules) 

VP Վակուումային փաթեթվածքում Vacuum-packed 

VQ Հեղուկացված գազ լցնելով (ոչ նորմալ 
ջերմաստիճանի/ճնշման պայմաններում) 

Bulk, liquefied gas (at abnormal 
temperature/pressure) 

VR Պինդ հատիկավորված մասնիկներ Bulk, solid, granular particles (grains) 
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(հատիկներ(գրանուլներ)) կիտելով 

VS Խուռնաբեռն մետաղաջարդոն Bulk, scrap metal 

VY Պինդ մանր մասնիկներ (փոշիներ) 
կիտելով 

Bulk, solid, fine particles (powders) 

WA Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար 

Intermediate bulk container 

WB Շշիկ հյուսվածապատ Wicker bottle 

WC Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
պողպատե 

Intermediate bulk container, steel 

WD Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, ալյումինե

Intermediate bulk container, aluminium 

WF Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, մետաղե 

Intermediate bulk container, metal 

WG Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
հերմետիկացված, 10 կՊա-ից բարձր 

Intermediate bulk container, steel, 
pressurised > 10 kpa 

WH Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
ալյումինե, հերմետիկացված, 10 կՊա-ից 
բարձր 

Intermediate bulk container, aluminium, 
pressurised > 10 kpa 

WJ Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
հերմետիկացված, 10 կՊա 

Intermediate bulk container, metal, 
pressure 10 kpa 

WK Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
լցովի բեռների համար, պողպատե 

Intermediate bulk container, steel, liquid

WL Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
լցովի բեռների համար, ալյումինե 

Intermediate bulk container, aluminium, 
liquid 

WM Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
լցովի բեռների համար, մետաղե 

Intermediate bulk container, metal, 
liquid 

WN Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 

Intermediate bulk container, woven 
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պոլիմերային գործվածքից, առանց 
պատվածքի/ներդրակի  

plastic, without coat/liner 

WP Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
պոլիմերային գործվածքից, պատվածքով 

Intermediate bulk container, woven 
plastic, coated 

WQ Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
պոլիմերային գործվածքից, ներդրակով 

Intermediate bulk container, woven 
plastic, with liner 

WR Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝
զանգվածային բեռների համար, 
պլաստիկական թելքից, պատվածքով եւ
ներդրակով 

Intermediate bulk container, woven 
plastic, coated and liner 

WS Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
պոլիմերային ժապավենից 

Intermediate bulk container, plastic film 

WT Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
մանածագործական (տեքստիլ), առանց 
պատվածքի/ներդրակի 

Intermediate bulk container, textile 
without coat/liner 

WU Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, բնական 
փայտից, ներքին ներդրակով 

Intermediate bulk container, natural 
wood, with inner liner 

WV Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
մանածագործական (տեքստիլ), 
պատվածքով 

Intermediate bulk container, textile, 
coated 

WW Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
մանածագործական (տեքստիլ), 
ներդրակով  

Intermediate bulk container, textile, with 
liner 

WX Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
մանածագործական (տեքստիլ), 

Intermediate bulk container, textile, 
coated and liner 
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պատվածքով եւ ներդրակով 

WY Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
նրբատախտակե, ներքին ներդրակով 

Intermediate bulk container, plywood, 
with inner liner 

WZ Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
փայտանյութից, ներքին ներդրակով 

Intermediate bulk container, 
reconstituted wood, with inner liner 

XA Պարկ՝ պոլիմերային գործվածքից, առանց 
ներքին պատվածքի/ներդրակի 

Bag, woven plastic, without inner 
coat/liner 

XB Պարկ՝ պոլիմերային գործվածքից, խիտ Bag, woven plastic, sift proof 

XC Պարկ՝ պոլիմերային գործվածքից, 
անխոնավաթափանց  

Bag, woven plastic, water resistant 

XD Պարկ՝ պոլիմերային ժապավենից Bag, plastics film 

XF Պարկ մանածագործական (տեքստիլ), 
առանց ներքին պատվածքի/ներդրակի 

Bag, textile, without inner coat/liner 

XG Պարկ մանածագործական (տեքստիլ), 
խիտ 

Bag, textile, sift proof 

XH Պարկ մանածագործական (տեքստիլ), 
անխոնավաթափանց  

Bag, textile, water resistant 

XJ Պարկ թղթե, բազմաշերտ Bag, paper, multi-wall 

XK Պարկ թղթե, բազմաշերտ, 
անխոնավաթափանց 

Bag, paper, multi-wall, water resistant 

YA Համակցված փաթեթվածք. 
պլաստմասսայե անոթ՝ պողպատե թմբուկի
մեջ 

Composite packaging, plastic receptacle 
in steel drum 

YB Համակցված փաթեթվածք. 
պլաստմասսայե անոթ՝ վանդակավոր, 
պողպատե արկղում (կամ կավարամածի 
մեջ) 

Composite packaging, plastic receptacle 
in steel crate box 

YC Համակցված փաթեթվածք. 
պլաստմասսայե անոթ՝ ալյումինե թմբուկի 

Composite packaging, plastic receptacle 
in aluminium drum 
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մեջ 

YD Համակցված փաթեթվածք. 
պլաստմասսայե անոթ՝ վանդակավոր, 
ալյումինե արկղում (կամ կավարամածի 
մեջ) 

Composite packaging, plastic receptacle 
in aluminium crate 

YF Համակցված փաթեթվածք. 
պլաստմասսայե անոթ՝ փայտե տուփի մեջ 

Composite packaging, plastic receptacle 
in wooden box 

YH Համակցված փաթեթվածք. 
պլաստմասսայե անոթ՝ նրբատախտակե 
տուփի մեջ 

Composite packaging, plastic receptacle 
in plywood box 

YJ Համակցված փաթեթվածք. 
պլաստմասսայե անոթ՝ ֆիբրե թմբուկի մեջ

Composite packaging, plastic receptacle 
in fibre drum 

YK Համակցված փաթեթվածք. 
պլաստմասսայե անոթ՝ ֆիբրե 
ստվարաթղթից տուփի մեջ 

Composite packaging, plastic receptacle 
in fibreboard box 

YL Համակցված փաթեթվածք. 
պլաստմասսայե անոթ՝ պլաստմասսայե 
թմբուկի մեջ 

Composite packaging, plastic receptacle 
in plastic drum 

YM Համակցված փաթեթվածք. 
պլաստմասսայե անոթ՝ պինդ 
պլաստմասսայից տուփի մեջ 

Composite packaging, plastic receptacle 
in solid plastic box 

YN Համակցված փաթեթվածք. ապակե 
անոթ՝ պողպատե թմբուկի մեջ 

Composite packaging, glass receptacle in 
steel drum 

YP Համակցված փաթեթվածք. ապակե 
անոթ՝ վանդակավոր, պողպատե արկղում
(կամ կավարամածի մեջ) 

Composite packaging, glass receptacle in 
steel crate box 

YQ Համակցված փաթեթվածք. ապակե 
անոթ՝ ալյումինե թմբուկի մեջ 

Composite packaging, glass receptacle in 
aluminium drum 

YR Համակցված փաթեթվածք. ապակե 
անոթ՝ վանդակավոր, ալյումինե արկղում 
(կամ կավարամածի մեջ) 

Composite packaging, glass receptacle in 
aluminium crate 

YS Համակցված փաթեթվածք. ապակե անոթ՝ Composite packaging, glass receptacle in 
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փայտե տուփի մեջ wooden box 

YT Համակցված փաթեթվածք. ապակե անոթ՝ 
նրբատախտակե թմբուկի մեջ 

Composite packaging, glass receptacle in 
plywood drum 

YV Համակցված փաթեթվածք. ապակե անոթ՝ 
հյուսված, կափարիչով զամբյուղի մեջ 

Composite packaging, glass receptacle in 
wickerwork hamper 

YW Համակցված փաթեթվածք. ապակե անոթ՝ 
ֆիբրե թմբուկի մեջ 

Composite packaging, glass receptacle in 
fibre drum 

YX Համակցված փաթեթվածք. ապակե անոթ՝ 
ֆիբրե ստվարաթղթից տուփի մեջ 

Composite packaging, glass receptacle in 
fibreboard box 

YY Համակցված փաթեթվածք. ապակե անոթ՝ 
փրփրապլաստե փաթեթի մեջ  

Composite packaging, glass receptacle in 
expandable plastic pack 

YZ Համակցված փաթեթվածք. ապակե անոթ՝ 
պինդ պլաստմասսայից փաթեթի մեջ 

Composite packaging, glass receptacle in 
solid plastic pack 

ZA Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, թղթե, 
բազմաշերտ 

Intermediate bulk container, paper, 
multi-wall 

ZB Պարկ մեծ Bag, large 

ZC Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, թղթե, 
բազմաշերտ, անխոնավաթափանց  

Intermediate bulk container, paper, 
multi-wall, water resistant 

ZD Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
պինդ խուռնային/ածվող բեռների համար, 
կոշտ պլաստմասսայից, կառուցվածքային 
(կոնստրուկցիոն) հագեցվածությամբ 

Intermediate bulk container, rigid 
plastic, with structural equipment, solids

ZF Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
պինդ խուռնային/ածվող բեռների համար, 
կոշտ պլաստմասսայից, ինքնավար 
(ավտոնոմ)  

Intermediate bulk container, rigid 
plastic, freestanding, solids 

ZG Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, կոշտ 
պլաստմասսայից, կառուցվածքային 
(կոնստրուկցիոն) հագեցվածությամբ, 

Intermediate bulk container, rigid 
plastic, with structural equipment, 
pressurised 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

հերմետիկացված 

ZH Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, կոշտ 
պլաստմասսայից, ինքնավար (ավտոնոմ), 
հերմետիկացված 

Intermediate bulk container, rigid 
plastic, freestanding, pressurised 

ZJ Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
լցովի բեռների համար, կոշտ 
պլաստմասսայից, կառուցվածքային 
(կոնստրուկցիոն) հագեցվածությամբ 

Intermediate bulk container, rigid 
plastic, with structural equipment, 
liquids 

ZK Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
լցովի բեռների համար, կոշտ 
պլաստմասսայից, ինքնավար (ավտոնոմ) 

Intermediate bulk container, rigid 
plastic, freestanding, liquids 

ZL Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
պինդ խուռնային/ածվող բեռների համար, 
բաղադրյալ, կոշտ պլաստմասսայից 

Intermediate bulk container, composite, 
rigid plastic, solids 

ZM Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
պինդ խուռնային/ածվող բեռների համար, 
բաղադրյալ, ճկուն պլաստմասսայից 

Intermediate bulk container, composite, 
flexible plastic, solids 

ZN Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
բաղադրյալ, կոշտ պլաստմասսայից, 
հերմետիկացված 

Intermediate bulk container, composite, 
rigid plastic, pressurised 

ZP Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
բաղադրյալ, ճկուն պլաստմասսայից, 
հերմետիկացված 

Intermediate bulk container, composite, 
flexible plastic, pressurised 

ZQ Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
լցովի բեռների համար, բաղադրյալ, կոշտ 
պլաստմասսայից 

Intermediate bulk container, composite, 
rigid plastic, liquids 

ZR Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
լցովի բեռների համար, բաղադրյալ, ճկուն
պլաստմասսայից 

Intermediate bulk container, composite, 
flexible plastic, liquids 

ZS Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ Intermediate bulk container, composite 



Ծած-
կագիրը 

Անվանումը՝ ռուսերենով Անվանումը՝ անգլերենով 

զանգվածային բեռների համար, 
բաղադրյալ 

ZT Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, ֆիբրե 
ստվարաթղթից 

Intermediate bulk container, fibreboard 

ZU Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, ճկուն 

Intermediate bulk container, flexible 

ZV Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝
զանգվածային բեռների համար, այլ
մետաղներից՝ բացի պողպատից  

Intermediate bulk container, metal, 
other than steel 

ZW Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, բնական 
փայտից 

Intermediate bulk container, natural 
wood 

ZX Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
նրբատախտակե 

Intermediate bulk container, plywood 

ZY Կոնտեյներ միջին բեռնամբարձության՝ 
զանգվածային բեռների համար, 
փայտանյութից 

Intermediate bulk container, 
reconstituted wood 

ZZ Փոխադարձ որոշմամբ Mutually defined 

 

  



Հավելված 13 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Մատակարարման պայմանների դասակարգիչ 

Մատակարարման 
պայմանների ծածկագիրը 

Մատակարարման 
պայմանների անվանումը 

Աշխարհագրական կետի անունը

EXW ՖՐԱՆԿՈ–ԳՈՐԾԱՐԱՆ Գործարանի գտնվելու վայրը

FCA ՖՐԱՆԿՈ–ՓՈԽԱԴՐՈՂ Նշված վայրը 

FAS ԱԶԱՏ, ՆԱՎԻ 
ԵՐԿԱՅՆՔՈՎ 

Բեռնման նշված 
նավահանգիստը 

FOB ԱԶԱՏ, ՆԱՎԻ ՄԵՋ Բեռնման նշված 
նավահանգիստը 

CFR ԱՐԺԵՔԸ ԵՎ 
ՓՈԽԱԴՐԱՎԱՐՁԸ 

Նշանակման նշված 
նավահանգիստը 

CIF ԱՐԺԵՔԸ, 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՓՈԽԱԴՐԱՎԱՐՁԸ 

Նշանակման նշված 
նավահանգիստը 

CPT ՓՈԽԱԴՐՈՒՄԸ 
ՎՃԱՐՎԱԾ Է ՄԻՆՉԵՎ ... 

Նշանակման նշված վայրը

CIP ՓՈԽԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՎՃԱՐՎԱԾ ԵՆ ՄԻՆՉԵՎ ...

Նշանակման նշված վայրը

DAF ՖՐԱՆԿՈ-ՍԱՀՄԱՆ Նշված վայրը 

DES ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ՆԱՎԻՑ Նշանակման նշված 
նավահանգիստը 

DEQ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 
ՆԱՎԱԿԱՅԱՆԻՑ  

Նշանակման նշված 
նավահանգիստը 

DDU ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ՝ ԱՌԱՆՑ
ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ 

Նշանակման նշված վայրը

DDP ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ՝ 
ՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՄԲ 

Նշանակման նշված վայրը

XXX ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՅԼ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

Մատակարարման պայմանների 
նկարագրությունը, որը նշված է 
պայմանագրում 

 

  



Հավելված 14 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Մաքսային մարմինների կողմից կայացվող որոշումների դասակարգիչ 

 

Ծած-
կագիրը 

Անվանումը

10 Բացթողումը թույլատրված է

11 Բացթողում՝ մաքսային վճարների վճարումն ապահովելու պայմանով 

20 Պայմանական բացթողում

81 Մաքսային հայտարարագիրը չեղարկված է

82 Մաքսային հայտարարագիրը համարվում է չտրված

90 Բացթողումը մերժված է

91 Բացթողման գործընթացը կասեցված է

92 Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ նախատեսված
այլ որոշում 

 

  



Հավելված 15 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Չափման միավորների դասակարգիչ 

Ծած-
կագիրը 

Անվանումը Պայմանական նշանը

166 ԿԻԼՈԳՐԱՄ ԿԳ 

797 ՀԱՐՅՈՒՐ ՀԱՏ 100 ՀԱՏ 

246 1000 ԿԻԼՈՎԱՏՏ-ԺԱՄ 1000 ԿՎՏԺ

130 1000 ԼԻՏՐ 1000 Լ 

114 1000 ԽՈՐԱՆԱՐԴ ՄԵՏՐ 1000 Մ3 

798 ՀԱԶԱՐ ՀԱՏ 1000 ՀԱՏ 

163 ԳՐԱՄ Գ 

306 ՏՐՈՀՎՈՂ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐԻ ԳՐԱՄ Գ Տ/Ի 

162 ՄԵՏՐԱԿԱՆ ԿԱՐԱՏ (1 ԿԱՐԱՏ=2*10(-4)Կգ) Կար 

845 90%–ով ՉՈՐ ՆՅՈՒԹԻ ԿԻԼՈԳՐԱՄ ԿԳ 90% չ/ն

841 ՋՐԱԾՆԻ ՊԵՐՕՔՍԻԴԻ ԿԻԼՈԳՐԱՄ ԿԳ Н202 

852 ԿԱԼԻՈՒՄԻ ՕՔՍԻԴԻ ԿԻԼՈԳՐԱՄ ԿԳ К20 

859 ԿԱԼԻՈՒՄԻ ՀԻԴՐՕՔՍԻԴԻ ԿԻԼՈԳՐԱՄ ԿԳ КОН 

861 ԱԶՈՏԻ ԿԻԼՈԳՐԱՄ ԿԳ N 

863 ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՀԻԴՐՕՔՍԻԴԻ ԿԻԼՈԳՐԱՄ ԿԳ NAOH 

865 ՖՈՍՖՈՐԻ ՀՆԳՕՔՍԻԴԻ ԿԻԼՈԳՐԱՄ ԿԳ Р205 

867 ՈՒՐԱՆԻ ԿԻԼՈԳՐԱՄ ԿԳ U 

305 ԿՅՈՒՐԻ ԿԻ 

112 ԼԻՏՐ Լ 

831 ՄԱՔՈՒՐ (100%) ՍՊԻՐՏԻ ԼԻՏՐ Լ 100% սպիրտ

006 ՄԵՏՐ Մ 

055 ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ ՄԵՏՐ Մ2 

113 ԽՈՐԱՆԱՐԴ ՄԵՏՐ Մ3 

715 ԶՈՒՅԳ ԶՈՒՅԳ 

185 ԲԵՌՆԱՄԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏՈՆՆԱՆԵՐՈՎ Տ ԲՌԱ 

796 ՀԱՏ ՀԱՏ 

 

  



Հավելված 16 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Հատուկ պարզեցված ընթացակարգերի տեսակների դասակարգիչ 

 

Ծածկա-
գիրը 

Անվանումը

А լիազորված տնտեսական օպերատորի շինություններում, բաց
հրապարակներում եւ այլ տարածքներում ապրանքների ժամանակավոր 
պահպանություն 

В ապրանքների բացթողում մինչեւ մաքսային հայտարարագիրը
ներկայացվելը՝ Մաքսային միության Մաքսային օրենսգրքի 197–րդ 
հոդվածին համապատասխան 

C ապրանքների բացթողման հետ կապված մաքսային գործառնությունների
իրականացում լիազորված տնտեսական օպերատորի շինություններում, 
բաց հրապարակներում եւ այլ տարածքներում 

D Մաքսային միության մաքսային օրենսդրությամբ եւ Մաքսային միության
անդամ պետությունների օրենսդրությամբ նախատեսված այլ հատուկ 
պարզեցված ընթացակարգեր 

 

  



Հավելված 17 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Ապրանքների մասին հայտարարագրերի ճշգրտումների տեսակների դասակարգիչ 

 

Ծածկագիրը Անվանումը

ПВ ԱՀ-ի տեղեկությունների ճշգրտում՝ ապրանքների բացթողումից
հետո 

ДВ ԱՀ-ի տեղեկությունների ճշգրտում՝ մինչեւ ապրանքների
բացթողումը 

ПД ԱՀ-ում ներկայացված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ
(կամ) լրացումներ՝ ապրանքների նախնական հայտարարագրման 
դեպքում 

 

  



Հավելված 18 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Մաքսային տարանցման պայմանների կատարումն ապահովող միջոցների դասակարգիչ 

 

Ծածկագիրը Մաքսային տարանցման պայմանների կատարումն ապահովող միջոցի
անվանումը 

00 Առանց մաքսային տարանցման պայմանների կատարումն ապահովող
միջոցի կիրառման՝ բացառությամբ 07 եւ 08 ծածկագրերում նշված 
դեպքերի  

01 Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովումը դրամական
միջոցներով (դրամական գումարներով) 

02 Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովումը բանկային
երաշխիքով 

03 Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովումը
երաշխավորությամբ 

04 Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովումը գույքի գրավով

05 Մաքսային ուղեկցումը մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց
կողմից  

06 Մաքսային ուղեկցումն այլ կազմակերպությունների կողմից 

07 Ապրանքների փոխադրումը՝ լիազորված տնտեսական օպերատորի
կողմից մաքսային հայտարարագրման դեպքում  

08 Ապրանքների փոխադրումը՝ մաքսային փոխադրողի կողմից մաքսային
հայտարարագրման դեպքում 

09 Փոխադրման երթուղու սահմանումը

91 Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովումը դրամական
միջոցներով (դրամական գումարներով)՝ փոխադրման երթուղու 
սահմանմամբ 

92 Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովումը բանկային
երաշխիքով՝ փոխադրման երթուղու սահմանմամբ 

93 Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովումը
երաշխավորությամբ՝ փոխադրման երթուղու սահմանմամբ 



94 Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովումը գույքի գրավով՝
փոխադրման երթուղու սահմանմամբ 

95 Մաքսային ուղեկցումը մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց
կողմից՝ փոխադրման երթուղու սահմանմամբ 

96 Մաքսային ուղեկցումն այլ կազմակերպությունների կողմից՝
փոխադրման երթուղու սահմանմամբ 

10* Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումն ապահովելու այլ միջոցներ

 

* Ծածկագրի երկրորդ թվանշանը կարող է լրացուցիչ սահմանվել Մաքսային 

միության անդամ պետության կենտրոնական մաքսային մարմնի կողմից. 

Բելառուսի Հանրապետության համար՝ 1-ից 3 թվանշանները, 

Ղազախստանի Հանրապետության համար՝ 4-ից 6 թվանշանները, 

Ռուսաստանի Դաշնության համար՝ 7-ից 9 թվանշանները  

 

  



Հավելված 19 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումն ապահովելու եղանակների դասակարգիչ 

 

Ծածկագիրը Անվանումը

01 Դրամական միջոցներ (դրամական գումարներ) 

02 Բանկային երաշխիք

03 Երաշխավորություն

04 Գույքի գրավ

10 Մաքսատուրքերի, հարկերի վճարումն ապահովելու այլ եղանակներ, 
որոնք նախատեսված են Մաքսային միության անդամ 
պետությունների օրենսդրությամբ 

 

  



Հավելված 20 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների 

տեղափոխման տեսակների դասակարգիչ 

 

Ծածկագիրը Անվանումը

ТР Օտարերկրյա ապրանքների փոխադրումը ներսբերման վայրի
մաքսային մարմնից դուրսհանման վայրի մաքսային մարմին 

ИМ Օտարերկրյա ապրանքների փոխադրումը ներսբերման վայրի
մաքսային մարմնից ներքին մաքսային մարմին 

ЭК Օտարերկրյա ապրանքների, ինչպես նաեւ Մաքսային միության
ապրանքների փոխադրումը ներքին մաքսային մարմնից 
դուրսհանման վայրի մաքսային մարմին 

ВТ Օտարերկրյա ապրանքների փոխադրումը մեկ ներքին մաքսային
մարմնից մյուս ներքին մաքսային մարմին  

ТС Մաքսային միության ապրանքների փոխադրումը դուրսհանման
վայրի մաքսային մարմնից ներսբերման վայրի մաքսային մարմին՝ 
Մաքսային միության անդամ չհանդիսացող պետության տարածքով 

 

  



Հավելված 21 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Մաքսատուրքերի, հարկերի հաշվարկման դեպքում օգտագործվող լրացուցիչ 

բնութագրիչների եւ պարամետրերի դասակարգիչ 

 

Ծած-
կագիրը 

Անվանումը Պայմանական նշանը

111 ԽՈՐԱՆԱՐԴ ՍԱՆՏԻՄԵՏՐ ՍՄ3 

214 ԿԻԼՈՎԱՏՏ ԿՎՏ 

251 ՁԻԱՈՒԺ Ձ. Ու. 

 

  



Հավելված 22 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Աշխարհի երկրների դասակարգիչ 

Երկրի 
ծածկագիրը 

Երկրի կրճատ անվանումը 

AD ԱՆԴՈՐՐԱ 

AE ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

AF ԱՖՂԱՆՍՏԱՆ

AG ԱՆՏԻԳՈՒԱ ԵՎ ԲԱՐԲՈՒԴԱ

AI ԱՆԳՈՒԻԼԱ 

AL ԱԼԲԱՆԻԱ 

AM ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

AN ՆԻԴԵՌԼԱՆԴԱԿԱՆ ԱՆՏԻԼՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ

AO ԱՆԳՈԼԱ 

AQ ԱՆՏԱՐԿՏԻԴԱ

AR ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ

AS ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՍԱՄՈԱ

AT ԱՎՍՏՐԻԱ 

AU ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

AW ԱՐՈՒԲԱ 

AX ԷԼԱՆԴՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ

AZ ԱԴՐԲԵՋԱՆ 

BA ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ

BB ԲԱՐԲԱԴՈՍ 

BD ԲԱՆԳԼԱԴԵՇ

BE ԲԵԼԳԻԱ 

BF ԲՈՒՐԿԻՆԱ ՖԱՍՈ



Երկրի 
ծածկագիրը 

Երկրի կրճատ անվանումը 

BG ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

BH ԲԱՀՐԵՅՆ 

BI ԲՈՒՐՈՒՆԴԻ

BJ ԲԵՆԻՆ 

BL ՍԵՆ ԲԱՐՏԵԼՄԻ

BM ԲԵՐՄՈՒԴՆԵՐ

BN ԲՐՈՒՆԵՅ-ԴԱՐՈՒՍՍԱԼԱՄ

BO ԲՈԼԻՎԻԱ 

BR ԲՐԱԶԻԼԻԱ 

BS ԲԱՀԱՄՆԵՐ 

BT ԲՈՒԹԱՆ 

BV ԲՈՒՎԵ 

BW ԲՈՏՍՎԱՆԱ 

BY ԲԵԼԱՌՈՒՍ 

BZ ԲԵԼԻԶ 

CA ԿԱՆԱԴԱ 

CC ԿՈԿՈՍՅԱՆ (ՔԻԼԻՆԳ) ԿՂԶԻՆԵՐ

CD ԿՈՆԳՈ, ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

CF ԿԵՆՏՐՈՆԱՖՐԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

CG ԿՈՆԳՈ 

CH ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

CI ԿՈՏ Դ’ԻՎՈՒԱՐ

CK ԿՈՒԿԻ ԿՂԶԻՆԵՐ

CL ՉԻԼԻ 

CM ԿԱՄԵՐՈՒՆ 

CN ՉԻՆԱՍՏԱՆ 

CO ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ

CR ԿՈՍՏԱ ՌԻԿԱ

CU ԿՈՒԲԱ 



Երկրի 
ծածկագիրը 

Երկրի կրճատ անվանումը 

CV ԿԱԲՈ ՎԵՐԴԵ

СХ ԾՆՆԴՅԱՆ ԿՂԶԻ

CY ԿԻՊՐՈՍ 

CZ ՉԵԽԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

DE ԳԵՐՄԱՆԻԱ 

DJ ՋԻԲՈՒԹԻ 

DK ԴԱՆԻԱ 

DM ԴՈՄԻՆԻԿԱ 

DО ԴՈՄԻՆԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

DZ ԱԼԺԻՐ 

EC ԷԿՎԱԴՈՐ 

EE ԷՍՏՈՆԻԱ 

EG ԵԳԻՊՏՈՍ 

EH ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՍԱՀԱՐԱ

ER ԷՐԻԹՐԵԱ 

ES ԻՍՊԱՆԻԱ 

ET ԵԹՈՎՊԻԱ 

FI ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

FJ ՖԻՋԻ 

FK ՖՈԼՔԼԵՆԴՅԱՆ (ՄԱԼՎԻՆՅԱՆ) ԿՂԶԻՆԵՐ

FM ՄԻԿՐՈՆԵԶԻԱ, ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

FO ՖԱՐԵՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ

FR ՖՐԱՆՍԻԱ 

GA ԳԱԲՈՆ 

GB ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

GD ԳՐԵՆԱԴԱ 

GE ՎՐԱՍՏԱՆ 

GF ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԳՎԻԱՆԱ

GG ԳԵՐՆՍԻ 



Երկրի 
ծածկագիրը 

Երկրի կրճատ անվանումը 

GH ԳԱՆԱ 

GI ՋԻԲՐԱԼԹԱՐ

GL ԳՐԵՆԼԱՆԴԻԱ

GM ԳԱՄԲԻԱ 

GN ԳՎԻՆԵԱ 

GP ԳՎԱԴԵԼՈՒՊԱ

GQ ՀԱՍԱՐԱԿԱԾԱՅԻՆ ԳՎԻՆԵԱ

GR ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

GS ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՈՐՋԻԱ ԵՎ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՍԱՆԴՎԻՉՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ

GТ ԳՎԱՏԵՄԱԼԱ

GU ԳՈՒԱՄ 

GW ԳՎԻՆԵԱ-ԲԻՍԱՈՒ

GY ԳԱՅԱՆԱ 

HK ՀՈՆԿՈՆԳ 

HM ՀԵՐԴ ԿՂԶԻ ԵՎ ՄԱԿԴՈՆԱԼԴ ԿՂԶԻՆԵՐ

HN ՀՈՆԴՈՒՐԱՍ

HR ԽՈՐՎԱԹԻԱ

HT ՀԱՅԻԹԻ 

HU ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

ID ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ

IЕ ԻՌԼԱՆԴԻԱ 

IL ԻՍՐԱՅԵԼ 

IМ ՄԵՆ ԿՂԶԻ 

IN ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

IO ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍԻ ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔ 

IQ ԻՐԱՔ 

IR ԻՐԱՆ, ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

IS ԻՍԼԱՆԴԻԱ 

IT ԻՏԱԼԻԱ 



Երկրի 
ծածկագիրը 

Երկրի կրճատ անվանումը 

JE ՋԵՐՍԻ 

JM ՃԱՄԱՅԿԱ 

JO ՀՈՐԴԱՆԱՆ 

JP ՃԱՊՈՆԻԱ 

KE ՔԵՆԻԱ 

KG ՂՐՂԶՍՏԱՆ 

KH ԿԱՄԲՈՋԱ 

KI ԿԻՐԻԲԱՏԻ 

KM ԿՈՄՈՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ

KN ՍԵՆԹ ՔԻԹՍ ԵՎ ՆԵՎԻՍ

KP ԿՈՐԵԱ, ԺՈՂՈՎՐԴԱԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

KR ԿՈՐԵԱ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

KW ՔՈՒՎԵՅԹ 

KY ԿԱՅՄԱՆԻ ԿՂԶԻՆԵՐ

KZ ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

LA ԼԱՈՍ 

LB ԼԻԲԱՆԱՆ 

LC ՍԵՆԹ ԼՅՈՒՍԻԱ

LI ԼԻԽՏԵՆՇՏԵՅՆ

LK ՇՐԻ ԼԱՆԿԱ 

LR ԼԻԲԵՐԻԱ 

LS ԼԵՍՈՏՈ 

LT ԼԻՏՎԱ 

LU ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ

LV ԼԱՏՎԻԱ 

LY ԼԻԲԻԱՅԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՋԱՄԱՀԻՐԻԱ

MA ՄԱՐՈԿԿՈ 

MC ՄՈՆԱԿՈ 

MD ՄՈԼԴՈՎԱ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



Երկրի 
ծածկագիրը 

Երկրի կրճատ անվանումը 

ME ՉԵՌՆՈԳՈՐԻԱ

MF ՍԵՆ-ՄԱՐՏԵՆ

MG ՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐ

MH ՄԱՐՇԱԼՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ

MK ՄԱԿԵԴՈՆԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ML ՄԱԼԻ 

MM ՄՅԱՆՄԱ 

MN ՄՈՆՂՈԼԻԱ 

MO ՄԱԿԱՈ 

MP ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՄԱՐԻԱՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ

MQ ՄԱՐՏԻՆԻԿԱ

MR ՄԱՎՐԻՏԱՆԻԱ

MS ՄՈՆՏՍԵՌԱՏ

MT ՄԱԼԹԱ 

MU ՄԱՎՐԻԿԻՈՍ

MV ՄԱԼԴԻՎՆԵՐ

MW ՄԱԼԱՎԻ 

MХ ՄԵՔՍԻԿԱ 

MY ՄԱԼԱՅԶԻԱ 

MZ ՄՈԶԱՄԲԻԿ 

NA ՆԱՄԻԲԻԱ 

NC ՆՈՐ ԿԱԼԵԴՈՆԻԱ

NE ՆԻԳԵՐ 

NF ՆՈՐՖՈԼԿ ԿՂԶԻ

NG ՆԻԳԵՐԻԱ 

NI ՆԻԿԱՐԱԳՈՒԱ

NL ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

NO ՆՈՐՎԵԳԻԱ 

NP ՆԵՊԱԼ 



Երկրի 
ծածկագիրը 

Երկրի կրճատ անվանումը 

NR ՆԱՈՒՐՈՒ 

NU ՆԻՈՒԵ 

NZ ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ

OM ՕՄԱՆ 

PA ՊԱՆԱՄԱ 

PE ՊԵՐՈՒ 

PF ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՊՈԼԻՆԵԶԻԱ

PG ՊԱՊՈՒԱ-ՆՈՐ ԳՎԻՆԵԱ

PH ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ

PK ՊԱԿԻՍՏԱՆ 

PL ԼԵՀԱՍՏԱՆ 

PM ՍԵՆ ՊԻԵՌ ԵՎ ՄԻՔԵԼՈՆ

PN ՊԻՏԿԵՐՆ 

PR ՊՈՒԵՐՏՈ ՌԻԿՈ

PS ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ, ՕԿՈՒՊԱՑՎԱԾ

PT ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ

PW ՊԱԼԱՈՒ 

PY ՊԱՐԱԳՎԱՅ

QA ԿԱՏԱՐ 

RE ՌԵՅՈՒՆԻՈՆ

RO ՌՈՒՄԻՆԻԱ 

RS ՍԵՐԲԻԱ 

RU ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

RW ՌՈՒԱՆԴԱ 

SA ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ

SB ՍՈՂՈՄՈՆԻ ԿՂԶԻՆԵՐ

SС ՍԵՅՇԵԼՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ

SD ՍՈՒԴԱՆ 

SE ՇՎԵԴԻԱ 



Երկրի 
ծածկագիրը 

Երկրի կրճատ անվանումը 

SG ՍԻՆԳԱՊՈՒՐ

SH ՍՈՒՐԲ ՀԵՂԻՆԵ

SI ՍԼՈՎԵՆԻԱ 

SJ ՇՊԻՑԲԵՐԳԵՆ ԵՎ ՅԱՆ ՄԱՅԵՆ

SK ՍԼՈՎԱԿԻԱ 

SL ՍԻԵՌԱ ԼԵՈՆԵ

SM ՍԱՆ ՄԱՐԻՆՈ

SN ՍԵՆԵԳԱԼ 

SO ՍՈՄԱԼԻ 

SR ՍՈՒՐԻՆԱՄ 

ST ՍԱՆ ՏՈՄԵ ԵՎ ՊՐԻՆՍԻՊԻ

SV ԷԼ ՍԱԼՎԱԴՈՐ

SY ՍԻՐԻԱՅԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

SZ ՍՎԱԶԻԼԵՆԴ

TC ԹԵՐՔՍ ԵՎ ՔԱՅՔՈՍ ԿՂԶԻՆԵՐ

TD ՉԱԴ 

TF ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ

TG ՏՈԳՈ 

TH ԹԱԻԼԱՆԴ 

TJ ՏԱՋԻԿՍՏԱՆ

TK ՏՈԿԵԼԱՈՒ 

TL ԹԻՄՈՐ-ԼԵՍՏԵ

TM ԹՈՒՐՔՄԵՆՍՏԱՆ

TN ԹՈՒՆԻՍ 

TO ՏՈՆԳԱ 

TR ԹՈՒՐՔԻԱ 

TT ՏՐԻՆԻԴԱԴ ԵՎ ՏՈԲԱԳՈ

TV ՏՈՒՎԱԼՈՒ 

TW ՏԱՅՎԱՆ (ՉԻՆԱՍՏԱՆ)



Երկրի 
ծածկագիրը 

Երկրի կրճատ անվանումը 

TZ ՏԱՆԶԱՆԻԱ, ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

UА ՈՒԿՐԱԻՆԱ 

UG ՈՒԳԱՆԴԱ 

UM ԽԱՂԱՂՕՎԿԻԱՆՈՍՅԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐ ՓՈՔՐ ԿՂԶԻՆԵՐ (ԱՄՆ)

US ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ

UY ՈՒՐՈՒԳՎԱՅ

UZ ՈՒԶԲԵԿՍՏԱՆ

VA ՍՈՒՐԲ ԱԹՈՌ (ՎԱՏԻԿԱՆ ՔԱՂԱՔ-ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ) 

VC ՍԵՆԹ ՎԻՆՍԵՆԹ ԵՎ ԳՐԵՆԱԴԻՆՆԵՐ

VЕ ՎԵՆԵՍՈՒԵԼԱ, ԲՈԼԻՎԱՐՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

VG ՎԻՐՋԻՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ, ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ

VI ՎԻՋԻՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ, ԱՄՆ

VN ՎԻԵՏՆԱՄ 

VU ՎԱՆՈՒԱՏՈՒ

WF ՈՒՈԼԼԻՍ ԵՎ ՖՈՒՏՈՒՆԱ

WS ՍԱՄՈԱ 

YE ԵՄԵՆ 

YT ՄԱՅՈՏ 

ZA ՀԱՐԱՎԱՖՐԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ZM ԶԱՄԲԻԱ 

ZW ԶԻՄԲԱԲՎԵ 

 

  



Հավելված 23 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 378 որոշման 

 

Արժույթների դասակարգիչ 

 

Արժույթի 
թվային 

ծածկագիրը 

Արժույթի 
տառային 

ծածկագիրը 

Լրիվ անվանումը 

784 AED ԱՄԷ ԴԻՐՀԱՄ

971 AFN ԱՖՂԱՆԱԿԱՆ ԱՖՂԱՆԻ

008 ALL ԱԼԲԱՆԱԿԱՆ ԼԵԿ

051 AMD ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐԱՄ

532 ANG ՆԻԴԵՌԼԱՆԴԱԿԱՆ ԱՆՏԻԼՅԱՆ ԳՈՒԼԴԵՆ 

973 AOA ԱՆԳՈԼԱԿԱՆ ՔՎԱՆԶԱ

032 ARS ԱՐԳԵՆՏԻՆԱԿԱՆ ՊԵՍՈ

040 ATS ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ՇԻԼԻՆԳ 

036 AUD ԱՎՍՏՐԱԼԻԱԿԱՆ ԴՈԼԱՐ 

533 AWG ԱՐՈՒԲԱԿԱՆ ԳՈՒԼԴԵՆ 

944 AZN ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԱԹ

977 BAM ՓՈԽԱՐԿԵԼԻ ՄԱՐԿ (ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ)

052 BBD ԲԱՐԲԱԴՈՍՅԱՆ ԴՈԼԱՐ

050 BDT ԲԱՆԳԼԱԴԵՇՅԱՆ ՏԱԿԱ

056 BEF ԲԵԼԳԻԱԿԱՆ ՖՐԱՆԿ

975 BGN ԲՈՒԼՂԱՐԱԿԱՆ ԼԵՎ

048 BHD ԲԱՀՐԵՅՆՅԱՆ ԴԻՆԱՐ

108 BIF ԲՈՒՐՈՒՆԴԻԻ ՖՐԱՆԿ

060 BMD ԲԵՐՄՈՒԴՅԱՆ ԴՈԼԱՐ

096 BND ԲՐՈՒՆԵՅԻ ԴՈԼԱՐ

068 BOB ԲՈԼԻՎԻԱԿԱՆ ԲՈԼԻՎԻԱՆՈ



Արժույթի 
թվային 

ծածկագիրը 

Արժույթի 
տառային 

ծածկագիրը 

Լրիվ անվանումը 

986 BRL ԲՐԱԶԻԼԱԿԱՆ ՌԵԱԼ

044 BSD ԲԱՀԱՄԱԿԱՆ ԴՈԼԱՐ

064 BTN ԲՈՒԹԱՆԻ ՆԳՈՒԼՏՐՈՒՄ

072 BWP ԲՈՏՍՎԱՆԱԿԱՆ ՊՈՒԼԱ

974 BYR ԲԵԼԱՌՈՒՍԱԿԱՆ ՌՈՒԲԼԻ

084 BZD ԲԵԼԻԶԱԿԱՆ ԴՈԼԱՐ

124 CAD ԿԱՆԱԴԱԿԱՆ ԴՈԼԱՐ

976 CDF ԿՈՆԳՈՅԱԿԱՆ ՖՐԱՆԿ

756 CHF ՇՎԵՅՑԱՐԱԿԱՆ ՖՐԱՆԿ

152 CLP ՉԻԼԻԱԿԱՆ ՊԵՍՈ

156 CNY ՉԻՆԱԿԱՆ ՅՈՒԱՆ

170 COP ԿՈԼՈՒՄԲԻԱԿԱՆ ՊԵՍՈ

970 COU ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՄԻԱՎՈՐ (ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ) 

188 CRC ԿՈՍՏԱՌԻԿՅԱՆ ԿՈԼՈՆ

931 CUC ԿՈՒԲԱՅԱԿԱՆ ՓՈԽԱՐԿԵԼԻ ՊԵՍՈ 

192 CUP ԿՈՒԲԱՅԱԿԱՆ ՊԵՍՈ

132 CVE ԿԱԲՈ ՎԵՐԴԵԻ ԷՍԿՈՒԴՈ

203 CZK ՉԵԽԱԿԱՆ ԿՐՈՆ

276 DEM ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ՄԱՐԿ

262 DJF ՋԻԲՈՒԹԻԻ ՖՐԱՆԿ

208 DKK ԴԱՆԻԱԿԱՆ ԿՐՈՆ

214 DOP ԴՈՄԻՆԻԿՅԱՆ ՊԵՍՈ

012 DZD ԱԼԺԻՐՅԱՆ ԴԻՆԱՐ

233 EEK ԷՍՏՈՆԱԿԱՆ ԿՐՈՆ

818 EGP ԵԳԻՊՏԱԿԱՆ ՖՈՒՆՏ

232 ERN ՆԱԿՖԱ (ԷՐԻԹՐԵԱ)

724 ESP ԻՍՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՍԵՏԱ

230 ETB ԵԹՈՎՊԱԿԱՆ ԲԻՐ



Արժույթի 
թվային 

ծածկագիրը 

Արժույթի 
տառային 

ծածկագիրը 

Լրիվ անվանումը 

978 EUR ԵՎՐՈ (ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԱՐԺՈՒՅԹ)

246 FIM ՖԻՆԼԱՆԴԱԿԱՆ ՄԱՐԿ

242 FJD ՖԻՋԻԱԿԱՆ ԴՈԼԱՐ

238 FKP ՖՈԼՔԼԵՆԴՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐԻ ՖՈՒՆՏ 

250 FRF ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՖՐԱՆԿ

826 GBP ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՖՈՒՆՏ ՍՏԵՌԼԻՆԳ

981 GEL ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԼԱՐԻ

936 GHS ԳԱՆԱՅԻ ՍԵԴԻ

292 GIP ՋԻԲՐԱԼԹԱՐՅԱՆ ՖՈՒՆՏ

270 GMD ԳԱՄԲԻԱԿԱՆ ԴԱԼԱՍԻ

324 GNF ԳՎԻՆԵԱԿԱՆ ՖՐԱՆԿ

300 GRD ՀՈՒՆԱԿԱՆ ԴՐԱԽՄԻ

320 GTQ ԳՎԱՏԵՄԱԼԱԿԱՆ ԿԵՏՍԱԼ

328 GYD ԳԱՅԱՆԱՅԻ ԴՈԼԱՐ

344 HKD ՀՈՆԿՈՆԳԻ ԴՈԼԱՐ

340 HNL ՀՈՆԴՈՒՐԱՍՅԱՆ ԼԵՄՊԻՐԱ

191 HRK ԿՈՒՆԱ (ԽՈՐՎԱԹԻԱ)

332 HTG ՀԱՅԻԹԻԻ ԳՈՒՐԴ

348 HUF ՀՈՒՆԳԱՐԱԿԱՆ ՖՈՐԻՆՏ

360 IDR ԻՆԴՈՆԵԶԱԿԱՆ ՌՈՒՓԻ

372 IEP ԻՌԼԱՆԴԱԿԱՆ ՖՈՒՆՏ

376 ILS ԻՍՐԱՅԵԼԱԿԱՆ ՆՈՐ ՇԵՔԵԼ

356 INR ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՌՈՒՓԻ

368 IQD ԻՐԱՔՅԱՆ ԴԻՆԱՐ

364 IRR ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՌԻԱԼ

352 ISK ԻՍԼԱՆԴԱԿԱՆ ԿՐՈՆ

380 ITL ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԼԻՐԱ

388 JMD ՃԱՄԱՅԿԱՅԻ ԴՈԼԱՐ



Արժույթի 
թվային 

ծածկագիրը 

Արժույթի 
տառային 

ծածկագիրը 

Լրիվ անվանումը 

400 JOD ՀՈՐԴԱՆԱՆՅԱՆ ԴԻՆԱՐ

392 JPY ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ԻԵՆ

404 KES ՔԵՆԻԱԿԱՆ ՇԻԼԻՆԳ

417 KGS ՍՈՄ (ՂՐՂԶԱԿԱՆ)

116 KHR ԿԱՄԲՈՋԱՅԻ ՌԻԵԼ

174 KMF ԿՈՄՈՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐԻ ՖՐԱՆԿ

408 KPW ՀՅՈՒՍԻՍԿՈՐԵԱԿԱՆ ՎՈՆ

410 KRW ԿՈՐԵԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՆ 

414 KWD ՔՈՒՎԵՅԹՅԱՆ ԴԻՆԱՐ

136 KYD ԿԱՅՄԱՆԻ ԿՂԶԻՆԵՐԻ ԴՈԼԱՐ

398 KZT ՏԵՆԳԵ (ՂԱԶԱԽԱԿԱՆ)

418 LAK ԼԱՈՍԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԻՊ 

422 LBP ԼԻԲԱՆԱՆՅԱՆ ՖՈՒՆՏ

144 LKR ՇՐԻ ԼԱՆԿԱՅԻ ՌՈՒՓԻ

430 LRD ԼԻԲԵՐԻԱԿԱՆ ԴՈԼԱՐ

426 LSL ԼԵՍՈՏՈՅԻ ԼՈՏԻ

440 LTL ԼԻՏՎԱԿԱՆ ԼԻՏ

442 LUF ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳՅԱՆ ՖՐԱՆԿ

428 LVL ԼԱՏՎԻԱԿԱՆ ԼԱՏ

434 LYD ԼԻԲԻԱԿԱՆ ԴԻՆԱՐ

504 MAD ՄԱՐՈԿԿՈՅԻ ԴԻՐՀԱՄ

498 MDL ՄՈԼԴՈՎԱԿԱՆ ԼԵՅ

969 MGA ԱՐԻԱՐԻ (ՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐ)

807 MKD ՄԱԿԵԴՈՆԻԱՅԻ՝ ՆԱԽԿԻՆ ՀԱՐԱՎՍԼԱՎԻԱՅԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՆԱՐ 

104 MMK ՄՅԱՆՄԱՅԻ (ԲԻՐՄԱ) ԿՅԱՏ

496 MNT ՄՈՆՂՈԼԱԿԱՆ ՏՈՒՂՐԻԿ

446 MOP ՄԱԿԱՈՅԻ ՊԱՏԱԿԱ



Արժույթի 
թվային 

ծածկագիրը 

Արժույթի 
տառային 

ծածկագիրը 

Լրիվ անվանումը 

478 MRO ՄԱՎՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՈՒԳԻՅԱ

480 MUR ՄԱՎՐԻԿԻՈՍԱԿԱՆ ՌՈՒՓԻ

462 MVR ՄԱԼԴԻՎԱԿԱՆ ՌՈՒՓԻ

454 MWK ՄԱԼԱՎԻԱԿԱՆ ԿՎԱՉԱ

484 MXN ՄԵՔՍԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՊԵՍՈ

458 MYR ՄԱԼԱՅԶԻԱԿԱՆ ՌԻՆԳԻՏ

943 MZN ՄՈԶԱՄԲԻԿՅԱՆ ՄԵՏԻԿԱԼ

516 NAD ՆԱՄԻԲԻԱՅԻ ԴՈԼԱՐ

566 NGN ՆԻԳԵՐԻԱԿԱՆ ՆԱՅՐԱ

558 NIO ՆԻԿԱՐԱԳՈՒԱՅԻ ՈՍԿԵ ԿՈՐԴՈԲԱ 

528 NLG ՆԻԴԵՌԼԱՆԴԱԿԱՆ ԳՈՒԼԴԵՆ

578 NOK ՆՈՐՎԵԳԱԿԱՆ ԿՐՈՆ

524 NPR ՆԵՊԱԼՅԱՆ ՌՈՒՓԻ

554 NZD ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱՅԻ ԴՈԼԱՐ

512 OMR ՕՄԱՆԱԿԱՆ ՌԻԱԼ

590 PAB ՊԱՆԱՄԱԿԱՆ ԲԱԼԲՈԱ

604 PEN ՊԵՐՈՒԱԿԱՆ ՆՈՒԵՎՈ ՍՈԼ

598 PGK ՊԱՊՈՒԱ-ՆՈՐ ԳՎԻՆԵԱՅԻ ԿԻՆԱ 

608 PHP ՖԻԼԻՊԻՆՅԱՆ ՊԵՍՈ

586 PKR ՊԱԿԻՍՏԱՆՅԱՆ ՌՈՒՓԻ

985 PLN ԶԼՈՏԻ

620 PTE ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԱԿԱՆ ԷՍԿՈՒԴՈ

600 PYG ՊԱՐԱԳՎԱՅԱԿԱՆ ԳՈՒԱՐԱՆԻ

634 QAR ԿԱՏԱՐԻ ՌԻԱԼ

946 RON ՌՈՒՄԻՆԱԿԱՆ ՆՈՐ ԼԵՅ

941 RSD ՍԵՐԲԱԿԱՆ ԴԻՆԱՐ (ՍԵՐԲԻԱ)

643 RUB ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՌՈՒԲԼԻ

646 RWF ՌՈՒԱՆԴԱԿԱՆ ՖՐԱՆԿ



Արժույթի 
թվային 

ծածկագիրը 

Արժույթի 
տառային 

ծածկագիրը 

Լրիվ անվանումը 

682 SAR ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱՅԻ ՌԻԱԼ

090 SBD ՍՈՂՈՄՈՆԻ ԿՂԶԻՆԵՐԻ ԴՈԼԱՐ

690 SCR ՍԵՅՇԵԼՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐԻ ՌՈՒՓԻ 

938 SDG ՍՈՒԴԱՆՅԱՆ ՖՈՒՆՏ

752 SEK ՇՎԵԴԱԿԱՆ ԿՐՈՆ

702 SGD ՍԻՆԳԱՊՈՒՐԻ ԴՈԼԱՐ

654 SHP ՍՈՒՐԲ ՀԵՂԻՆԵԻ ՖՈՒՆՏ

705 SIT ՏՈԼԱՐ (ՍԼՈՎԵՆԻԱ)

694 SLL ՍԻԵՌԱ ԼԵՈՆԵԻ ԼԵՈՆԵ

706 SOS ՍՈՄԱԼԻԱԿԱՆ ՇԻԼԻՆԳ

968 SRD ՍՈՒՐԻՆԱՄՅԱՆ ԴՈԼԱՐ

678 STD ՍԱՆ ՏՈՄԵ ԵՎ ՊՐԻՆՍԻՊԻԻ ԴՈԲՐԱ 

222 SVC ՍԱԼՎԱԴՈՐՅԱՆ ԿՈԼՈՆ

760 SYP ՍԻՐԻԱԿԱՆ ՖՈՒՆՏ

748 SZL ՍՎԱԶԻԼԵՆԴԱԿԱՆ ԼԻԼԱՆԳԵՆԻ 

764 THB ԹԱԻԼԱՆԴԱԿԱՆ ԲԱՏ

972 TJS ՏԱՋԻԿԱԿԱՆ ՍՈՄՈՆԻ

934 TMT ԹՈՒՐՔՄԵՆԱԿԱՆ ՆՈՐ ՄԱՆԱԹ

788 TND ԱԼԺԻՐԱԿԱՆ ԴԻՆԱՐ

776 TOP ՏՈՆԳԱՅԱԿԱՆ ՊԱԱՆԳ

949 TRY ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԼԻՐԱ

780 TTD ՏՐԻՆԻԴԱԴ ԵՎ ՏՈԲԱԳՈՅԻ ԴՈԼԱՐ 

901 TWD ՏԱՅՎԱՆԱԿԱՆ ՆՈՐ ԴՈԼԱՐ

834 TZS ՏԱՆԶԱՆԻԱԿԱՆ ՇԻԼԻՆԳ

980 UAH ՈՒԿՐԱԻՆԱԿԱՆ ԳՐԻՎՆՅԱ

800 UGX ՈՒԳԱՆԴԱԿԱՆ ՇԻԼԻՆԳ

840 USD ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ

940 UYI ՈՒՐՈՒԳՎԱՅԱԿԱՆ ՊԵՍՈ



Արժույթի 
թվային 

ծածկագիրը 

Արժույթի 
տառային 

ծածկագիրը 

Լրիվ անվանումը 

858 UYU ՈՒՐՈՒԳՎԱՅԱԿԱՆ ՊԵՍՈ

860 UZS ՈՒԶԲԵԿԱԿԱՆ ՍՈՒՄ

937 VEF ԲՈԼԻՎԱՐ ՖՈՒԵՐՏԵ

704 VND ՎԻԵՏՆԱՄԱԿԱՆ ԴՈՆԳ

548 VUV ՎԱՆՈՒԱՏՈՒԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՏՈՒ 

882 WST ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՍԱՄՈԱՅԻ ՏԱԼԱ

950 XAF ВЕАС ԿՖԱ-ի ՖՐԱՆԿ՝ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՖՐԻԿԱՅԻ
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՆԿԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐ 

951 XCD ԱՐԵՎԵԼԱԿԱՐԻԲՅԱՆ ԴՈԼԱՐ

960 XDR ՓՀԻ (ՓՈԽԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ), 
ԱՐԺՈՒՅԹԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

952 XOF ВСЕАО (ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԱՖՐԻԿԱՅԻ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ) ԿՖԱ-ի ՖՐԱՆԿ 

953 XPF ԿՖՊ-ի ՖՐԱՆԿ

886 YER ԵՄԵՆԱԿԱՆ ՌԻԱԼ

710 ZAR ՀԱՀ ՌԵՆԴ

894 ZMK ԿՎԱՉԱ (ԶԱՄԲԻԱԿԱՆ)

932 ZWL ԶԻՄԲԱԲՎԵԻ ԴՈԼԱՐ

 


