
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ 
ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՎԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
  

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԿՈԼԵԳԻԱ 

  

ՈՐՈՇՈՒՄ 
  

11 հունիսի 2014 թվականի թիվ 11/8 քաղ. Երևան 
  

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ 
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիան որոշեց` 
Հաստատել Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների մաքսային փորձաքննության 

նշանակման վերաբերյալ մաքսային մարմնի որոշման ձևը (կցվում է)։ 
  

Նախագահի տեղակալ՝   Ա.Ֆ. Շպիլևսկի 
Նախագահի տեղակալ՝   Գ.Կ. Ամրին 
Ռուսաստանի Դաշնության ԴՄԾ-ի ղեկավարի 
առաջին տեղակալ, Միավորված կոլեգիայի անդամ՝   Վ. Մ. Մալինին 

  

 Հավելված 
  

Հավելված 

 

Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային 

ծառայությունների միավորված կոլեգիայի թիվ 11/8 որոշման  

Որոշում 

Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների մաքսային 

փորձաքննության նշանակման վերաբերյալ մաքսային մարմնի  

«____»___________20____ թվականիթիվ ХХХХХХХХ/ՕՕԱԱՏՏ/YY/ХХХХХХ* 

1. մաքսային փորձաքննություն նշանակած մաքսային մարմնի անվանումն ու հասցեն 

________________________________________________________________ 

2. ԱՀ-ի համարը (այլ փաստաթղթեր՝ Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 180-րդ 

հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան) 

_____________________________________________________________________ 

http://www.arlis.am/Annexes/4/Etm_13-11_8_arm.docx�


3. Մաքսային փորձաքննություն անցկացնելու հիմքերը __________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Մաքսային փորձաքննություն անցկացնելու նպատակը 

_____________________________________________________________________ 

5. Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 138-րդ հոդվածի 4-րդ կետին 
համապատասխան________________________________________________ՈՐՈՇԵՑ՝ 

(պաշտոնատար անձի պաշտոնը, ԱԱՀ-ն) 

- նշանակել_______________________________մաքսային փորձաքննություն  

- 

(նշել մաքսային փորձաքննության տեսակը՝ Մաքսային միության 

մաքսային օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 3-րդ կետին 

համապատասխան) 

նշանակել դրա անցկացումը_________________________________________ 
(մաքսային փորձաքննությունն անցկացնող կազմակերպության անվանումը) 

6. Մաքսային փորձագետին (փորձագետներին) նախազգուշացնել ի սկզբանե կեղծ 

եզրակացություն տալու համար մաքսային փորձագետի (փորձագետների) 

պատասխանատվության մասին՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների 

օրենսդրությանը համապատասխան 

7. Մաքսային փորձագետին (փորձագետներին) առաջադրել հետևյալ հարցը (հարցերը)՝  

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. Ապրանքի (ապրանքների) անվանումը 

_______________________________________________________________ 
(ըստ ԱՀ-ի կամ այլ փաստաթղթերի՝ Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի 4-րդ 

կետին համապատասխան) 

9. Մաքսային փորձագետի (փորձագետների) տնօրինությանը տրամադրել՝  

1) ապրանքների նյութերը, փաստաթղթերը, փորձանմուշներն ու նմուշները՝ համաձայն 

փորձանմուշներ ու նմուշներ վերցնելու մասին ակտի։ 

2) Փորձանմուշներ և նմուշներ վերցնելու մասին 



ակտ՝___________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

Թիվ _________________________________________________ԱՀ-իպատճեն 

(Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից ապրանքների մաքսային փորձաքննության 

ուղարկված, Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված 

կոլեգիայի 2012 թվականի դեկտեմբերի 7-ի թիվ 6/14 որոշմամբ հաստատված փաստաթղթերի ցանկին 

համապատասխան) 

10. Մաքսային փորձաքննության անցկացման ժամկետը՝ Մաքսային միության մաքսային 

օրենսգրքի 139-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան։ 

11. Թույլատրել (չթույլատրել) հետազոտության նյութերի, փաստաթղթերի, 

փորձանմուշների և նմուշների ձևափոխումը, մասնակի կամ լրիվ ոչնչացումը, քայքայումը։ 

(անհրաժեշտն ընդգծել)  

12. Փաթեթվածքի նկարագրությունը կամ նշում փաթեթվածքի բացակայության մասին՝ 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

13. Մաքսային փորձաքննություն նշանակած մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձ  

(պաշտոնը, ազգանունը, սկզբնատառերը, ստորագրությունը, հավաստագրված ԱՀԿ-ը) 
_____________________________________________________________________ 

14. Փորձաքննություն նշանակած պաշտոնատար անձի ծառայողական 

հեռախոսը՝_________________________ 

 

 

 

*

ХХХХХХХХ/ՕՕԱԱՏՏ/YY/ХХХХХХ, որտեղ՝ 

Ծանոթագրություն՝ Յուրաքանչյուր մաքսային մարմնում սահմանվում է մաքսային 
փորձաքննության նշանակման մասին որոշման թվի ձևավորման միասնական կարգ՝ 

1234 
տարր 1-ը՝ փորձանմուշներ (նմուշներ) վերցնելու մաքսային ձևակերպումներ իրականացնող 

մաքսային մարմնի ծածկագիրն է (ութ նիշ). 
տարր 2-ը՝ օրը (երկու նիշ), ամիսը (երկու նիշ), տարեթվի երկու վերջին թվերը. 



տարր 3-ը՝ որոշում կայացնելու փուլի տառային նշումը (երկու նիշ) 
ՄԲ-ն՝ մինչև ապրանքների բացթողումը. 
ԲՀ-ն՝ ապրանքների բացթողումից հետո 
տարր 4-ը՝ հերթական համարը (000001-ից սկսած վեց նիշ՝ օրացուցային տարվա հունվարի 1-ից)։ 

  



 

 
  



 



 


