
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 95. Մաքսավճարը 
  
Մաքսային գործառնությունների իրականացման համար գանձվող պետական 

տուրքը Միության մաքսային օրենսգրքի 47-րդ հոդվածով սահմանված՝ մաքսային 
մարմինների կողմից մաքսային գործառնությունների իրականացման, մաքսային 
ուղեկցման, ապրանքների ժամանակավոր պահպանման, ինչպես նաև նախնական 
որոշումների տրամադրման համար «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և չափով Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող պարտադիր վճար է (այսուհետ՝ 
Պետական տուրք): 

 
  
Հոդված 96. Մաքսավճար վճարողները 

  
  
Հոդված 97. Մաքսավճարի դրույքաչափերը 

  
  
Հոդված 98. Մաքսավճարի արտոնությունները 

  
   
Հոդված 99. Մաքսավճար վճարելը և վերադարձնելը:  

Պատասխանատվությունը մաքսավճար չվճարելու համար 
  
 

 

 

Deleted: 1. Մաքսավճարը սույն 
օրենքով սահմանված կարգով և 
չափով վճարվող` պետական 
բյուջեում հաշվառվող պարտադիր 
վճար է, որն ուղղվում է մաքսային 
գործի զարգացման և մաքսային 
մարմինների նյութատեխնիկական 
ու սոցիալական բազայի 
ապահովմանը:¶
2. Մաքսավճարը վճարվում է 
Միության մաքսային օրենսգրքի 72-
րդ հոդվածով սահմանված` 
մաքսային մարմինների կողմից 
մաքսային ձևակերպումների 
իրականացմանն ուղղված 
գործողությունների, ինչպես նաև 
մաքսային մարմինների կողմից 
ապրանքների ժամանակավոր 
պահպանության, մաքսային 
ուղեկցման և նախնական 
որոշումների տրամադրման համար:¶
3. Կոմիտեն յուրաքանչյուր տարվա 
առաջին եռամսյակի ընթացքում 
Կառավարություն է ներկայացնում 

Deleted: 1. Մաքսային 
ընթացակարգերի համար 
մաքսավճարներ և մաքսային 
ուղեկցման համար մաքսավճարներ 
վճարողներ են համարվում սույն 
օրենքի 90-րդ հոդվածում նշված 
անձինք:¶

Deleted: 1. Հայաստանի 
Հանրապետության սահմանով 
տեղափոխվող ապրանքների և 
տրանսպորտային միջոցների, 
ինչպես նաև բանկերի կողմից 
տեղափոխվող արժույթի և 
արտարժույթի մաքսային 
ձևակերպումների իրականացման 
(բացառությամբ ապրանքների 
զննման և հաշվառման) համար 
գանձվում է 3500 դրամ 
մաքսավճար:¶
2. Ապրանքների զննման և 
հաշվառման համար, բացառությամբ 
խողովակաշարերով և 

Deleted: 1. Մաքսավճարից 
ազատվում են`¶
1) Հայաստանի Հանրապետության 
տարածք մարդասիրական 
օգնության և բարեգործական 
ծրագրերի շրջանակներում 
ներմուծվող ապրանքները: 
Օրենսդրությամբ (այդ թվում` 
միջազգային պայմանագրերով) 
ուղղակիորեն նշված չլինելու 
դեպքում ծրագրի տարբերակումն 
ըստ բնույթի որոշում է 
մարդասիրական օգնությունը 
համակարգող՝ Կառավարության 
լիազորած մարմինը.¶

Deleted: 1. Սույն օրենքով և այլ 
իրավական ակտերով սահմանված 
կարգով հաշվարկվածից ավելի 
վճարված մաքսավճարի 
գումարները վճարողի ցանկությամբ 
մաքսային մարմինների կողմից 
հաշվանցվում են մաքսային 
մարմիններին վճարման ենթակա այլ 
պարտավորությունների հաշվին 
կամ վերադարձվում են ոչ ուշ, քան 
վերադարձման մասին վճարողի 
դիմումն ստանալուց հետո` 30 օրվա 
ընթացքում:¶
2. Ավելի գանձված մաքսավճարի 
գումարների վերադարձման կամ այլ 

... [2]

... [1]

... [3]

... [4]
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1. Մաքսավճարը սույն օրենքով սահմանված կարգով և չափով վճարվող` 
պետական բյուջեում հաշվառվող պարտադիր վճար է, որն ուղղվում է մաքսային 
գործի զարգացման և մաքսային մարմինների նյութատեխնիկական ու սոցիալական 
բազայի ապահովմանը: 

2. Մաքսավճարը վճարվում է Միության մաքսային օրենսգրքի 72-րդ հոդվածով 
սահմանված` մաքսային մարմինների կողմից մաքսային ձևակերպումների 
իրականացմանն ուղղված գործողությունների, ինչպես նաև մաքսային մարմինների 
կողմից ապրանքների ժամանակավոր պահպանության, մաքսային ուղեկցման և 
նախնական որոշումների տրամադրման համար: 

3. Կոմիտեն յուրաքանչյուր տարվա առաջին եռամսյակի ընթացքում 
Կառավարություն է ներկայացնում հաշվետվություն` նախորդ տարում մաքսավճարի 
գումարների տնօրինման մասին: 
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1. Հայաստանի Հանրապետության սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և 
տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև բանկերի կողմից տեղափոխվող 
արժույթի և արտարժույթի մաքսային ձևակերպումների իրականացման 
(բացառությամբ ապրանքների զննման և հաշվառման) համար գանձվում է 3500 
դրամ մաքսավճար: 

2. Ապրանքների զննման և հաշվառման համար, բացառությամբ 
խողովակաշարերով և էլեկտրահաղորդման գծերով տեղափոխվող ապրանքների, 
մաքսավճարը գանձվում է հետևյալ չափերով. 

1) միևնույն մաքսային հայտարարագրով հայտարարագրված մինչև մեկ տոննա 
քաշ ունեցող ապրանքների մաքսային հսկողության համար` 1000 դրամ. 

2) միևնույն մաքսային հայտարարագրով հայտարարագրված մեկ տոննայից 
ավելի քաշ ունեցող ապրանքների յուրաքանչյուր լրացուցիչ (կամ ոչ լրիվ) տոննայի 
համար` 300 դրամ: 

3. Խողովակաշարերով և էլեկտրահաղորդման գծերով տեղափոխվող 
ապրանքների նկատմամբ մաքսային հսկողության, դրանց հաշվառման համար 
մաքսավճարը գանձվում է մեկ ամսվա ընթացքում միևնույն պայմանագրի հիման 
վրա միևնույն ուղղությամբ տեղափոխվող ապրանքաքանակի համար 500000 դրամի 
չափով: 

4. Մաքսային մարմինների սահմանած տեղերից և աշխատանքային ժամերից 
դուրս ապրանքների մաքսային ձևակերպումների կամ դրանց հետ կապված 
առանձին գործողությունների կատարման համար մաքսավճարը գանձվում է սույն 
հոդվածով սահմանված դրույքաչափերի կրկնապատիկի չափով: 

5. Մաքսային մարմինների կողմից յուրաքանչյուր փաստաթղթի (ձևաթղթի) 
տրամադրման համար գանձվում է 1000 դրամ մաքսավճար: Սույն կետում նշված 
փաստաթղթերի ցանկը հաստատում է կոմիտեն: 

6. Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ապրանքների մաքսային 
ուղեկցման համար յուրաքանչյուր հարյուր կիլոմետրի համար գանձվում է 10000 
դրամ մաքսավճար: Ընդ որում, Միության մաքսային օրենսգրքի 218-րդ հոդվածով 
սահմանված դեպքերում մաքսային մարմինը կարող է որոշում ընդունել 
ապրանքների պարտադիր ուղեկցման վերաբերյալ, իսկ մնացած դեպքերում 
մաքսային տարանցման ժամանակ մաքսային ուղեկցումն իրականացվում է 
փոխադրողի ցանկությամբ` նրա գրավոր դիմումի հիման վրա: 

7. Մաքսային մարմինների կողմից ժամանակավոր պահպանության համար 
մաքսավճարը գանձվում է հետևյալ չափերով. 

1) մինչև մեկ տոննայի համար` օրական 1000 դրամ. 
2) մեկ տոննայից ավելի յուրաքանչյուր լրացուցիչ (կամ ոչ լրիվ) տոննայի համար` 

օրական 300 դրամ: 



8. Հատուկ պահպանման պայմաններ պահանջող ապրանքների ժամանակավոր 
պահպանության համար մաքսավճարը գանձվում է սույն հոդվածի 7-րդ կետով 
նախատեսված դրույքաչափերի կրկնապատիկի չափով: 

9. Տրանսպորտային միջոցների մաքսային հսկողության համար մաքսավճարը 
գանձվում է հետևյալ չափերով. 

1) մինչև 10 նստատեղով մարդատար ավտոմեքենաների համար` 2000 դրամ. 
2) այլ տրանսպորտային միջոցների համար` 5000 դրամ: 
10. Մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենքով սահմանված կարգով ապրանքների 

դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշում տրամադրելու համար գանձվում է 
30000 դրամ մաքսավճար` յուրաքանչյուր նախնական որոշման համար: 
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1. Մաքսավճարից ազատվում են` 
1) Հայաստանի Հանրապետության տարածք մարդասիրական օգնության և 

բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում ներմուծվող ապրանքները: 
Օրենսդրությամբ (այդ թվում` միջազգային պայմանագրերով) ուղղակիորեն նշված 
չլինելու դեպքում ծրագրի տարբերակումն ըստ բնույթի որոշում է մարդասիրական 
օգնությունը համակարգող՝ Կառավարության լիազորած մարմինը. 

2) միջազգային կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային 
միջոցները` այդ փոխադրումների իրականացման ժամանակ. 

3) ֆիզիկական անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական 
սահմանով տեղափոխվող՝ մաքսատուրքի և հարկերի արտոնություն ունեցող 
ապրանքները. 

4) ֆիզիկական անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության սահմանով 
տեղափոխվող` Միության անդամ պետություններում հաշվառված թեթև մարդատար 
տրանսպորտային միջոցները. 

5) ցուցադրման նպատակով «Ժամանակավոր արտահանում» կամ 
«Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված, ինչպես 
նաև դրանց ժամկետի ավարտից հետո համապատասխանաբար 
«Վերաարտահանում» և «Վերաներմուծում» ընթացակարգերով վերաձևակերպված 
Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված կարգով գրանցված կամ 
գրանցման ենթակա մշակութային արժեքները. 

6) մեկ փոխադրողից մեկ ստացողին մեկ տրանսպորտային փաստաթղթով 
Հայաստանի Հանրապետության սահմանով տեղափոխվող՝ ընդհանուր մաքսային 
արժեքը 200 եվրոյին համարժեք գումարը չգերազանցող գումարի չափով 
ապրանքները: 

2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կարող են սահմանվել մաքսավճարի 
այլ արտոնություններ: 
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1. Սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 
հաշվարկվածից ավելի վճարված մաքսավճարի գումարները վճարողի ցանկությամբ 
մաքսային մարմինների կողմից հաշվանցվում են մաքսային մարմիններին վճարման 
ենթակա այլ պարտավորությունների հաշվին կամ վերադարձվում են ոչ ուշ, քան 
վերադարձման մասին վճարողի դիմումն ստանալուց հետո` 30 օրվա ընթացքում: 

2. Ավելի գանձված մաքսավճարի գումարների վերադարձման կամ այլ 
պարտավորությունների հաշվին հաշվանցման դիմումն ընդունվում է դրանց 
վճարումից հետո: 

3. Ապրանքներ տեղափոխող անձանց կողմից չվճարված կամ թերի վճարված 
մաքսավճարի գումարը մաքսային մարմինների կողմից գանձվում է դրա վճարման 
պարտավորության առաջացման պահից` երեք տարվա ընթացքում: 

4. Մաքսավճարը վճարվում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթով: 



5. Մաքսավճարի վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում 
ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար վճարողից գանձվում է տույժ` 
ժամանակին չվճարված մաքսավճարի գումարի 0,15 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, 
քան 365 օրվա համար: 

  
 

 


