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Մաքսային մասնագետի որակավորում չունեցող անձանց՝ մաքսային հայտարարագրման
ավտոմատ համակարգ մուտք գործելու կարգի վերաբերյալ
«Էլեկտրոնային եղանակով մաքսային հայտարարագրման իրականացման և մաքսային
ձևակերպումների
մասնագետի
որակավորում
չունեցող
անձանց՝
մաքսային
հայտարարագրման ավտոմատ համակարգ մուտք գործելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ
ԿՈ
N546-Ն
Ընդունվել է 30.03.2017թ.
Ուժի մեջ է 17.06.2017թ.

Կարգավորվել են ՀՀ սահմանով տեղափոխվող ապրանքների, տրանսպորտային միջոցների
համար էլեկտրոնային մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելու հետ կապված
հարաբերությունները:
Սահմանվել
է
մաքսային
ձևակերպումների
մասնագետի
որակավորում չունեցող անձի կողմից նշված համակարգից օգտվելու կարգը: Հմակարգից
օգտվելու համար անհրաժեշտ է դիմում ներկայացնել վերադաս մաքսային մարմնին՝
օգտվողի անհատական օգտանուն և ծածկագիր ստանալու համար։ Կազմակերպության
անունից հանդես գալու պարագայում անհրաժեշտ կլինի ներկայացնել նաև
կազմակերպության անունից հանդես գալու իրավասությունը հաստատող փաստաթուղթը:
Էլեկտրոնային մաքսային հայտարարագրումն իրականացվելու է «Հայաստանի
Հանրապետության արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» էլեկտրոնային
հարթակում (www.trade.gov.am) ներդրված համապատասխան համակարգի միջոցով:
RA Government Decision “On the Procedure for Access to Automatic Customs Declaration System
by Entities without Customs Specialist Qualification”
N546-N
Adopted 30.03.2017
Enforced 17.06.2017

The relations connected with the filing of electronic customs declaration for goods, transportation
means across the RA border have been regulated. The procedure for system use by entities
lacking qualification of customs formalities specialist has been defined. In order to use the
system, it is necessary to submit an application to the superior customs body to get user name
and password. When acting on behalf of organisation, it will also be necessary to submit the
document verifying the authority to represent the organisation.
Electronic customs declaration process will be implemented through relevant system introduced
in the e-platform “RA National Single Window for Foreign Trade” (www.trade.gov.am).
Փոքր ու միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային
ատանդարտի վերաբերյալ
«ՀՀ կառավարության 16.09.2010թ. N1209-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»
ՀՀ ԿՈ
N559-Ն
Ընդունվել է 25.05.2017թ.
Ուժի մեջ է 17.06.2017թ.
Սահմանվել
է
փոքր
ու
միջին
կազմակերպությունների
հաշվետվությունների նոր միջազգային ստանդարտը:

ֆինանսական

RA Government Decision “On Introducing Amendment in the RA Government Decision N1209-N,
dated 16.09.2010”
N559-N
Adopted 25.05.2017
Enforced 17.06.2017
New International Financial Reporting Standard designed for small and medium
enterprises has been established.

«Օֆշորային գոտիների (երկրների) ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿՈ
N595-Ն
Ընդունվել է 01.06.2017թ.
Ուժի մեջ է 01.01.2018թ.
Սահմանվել է օֆշորային գոտիների ցանկը:
RA Government Decision “On Approving the List of Offshore Zones (Countries)”
N595-N
Adopted 01.06.2017
Enforced 01.01.2018
The list of offshore zones has been established.

Տեղեկագրում ներկայացված ինֆորմացիայի վերաբերյալ հարցեր
ունենալու դեպքում խնդրում ենք կապվել հայաստանյան Դելոյթ
ընկերության մեր մասնագետների հետ.
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