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Փաստաթղթի մասին 

Սույն փաստաթղթի նպատակն է ներկայացնել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային ծառայության  

կողմից ներդրվող «ԵՏՄ Գործարք» ենթահամակարգի նպատակն ու գործառույթների 

նկարագրությունը:  

Ուղեցույցը բաղկացած է երկու բաժնից: Ուղեցույցի առաջին` Մուտք համակարգ 

բաժինը նկարագրում է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային ծառայության  ՀՆԷՀ-ի օգտվողների 

մուտքը համակարգ, իսկ երկրորդ` Գործառույթներ բաժինը, նկարագրում է ԵՏՄ 

երկրների միջև ներմուծման և արտահանման գործարքների 

փաստաթղթաշրջանառության, տեղեկատվության փոխանակման, տվյալների 

կառավարման և պահպանության կարգը: 

Ուղեցույցը կազմվել է ըստ ծրագրային մոդուլի տեստային տարբերակի և 

նախագծային-տեխնիկական փաստաթղթերի: Փաստաթուղթը նպատակ ունի 

պարբերաբար թարմացվելու՝ համապատասխանեցնելով ենթահամակարգի առկա 

աշխատակարգին և նրանում կատարվող փոփոխություններին: 

Ստորև ներկայացված են այս փաստաթղթի շրջանակներում  գործածվող 

հապավումները և տերմինները: 

Աղյուսակ 1 Հապավումներ 

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

ԱԱՀ Ավելացված արժեքի հարկ 

ԱՏԳ ԱԱ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքների 

անվանացանկի (դասակարգիչ) 

ԵՏՄ Եվրասիական տնտեսական միություն 

Հ3 Հարկատու3 

ՀՆԷՀ Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ 

ՀԾՀ Հանրային ծառայությունների համարանիշ 

ՀՎՀՀ Հարկ վճարողի հաշվառման համար 
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ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՄԱԱ Միասնական ապրանքային անվանացանկ 

ՊԵԿ Պետական եկամուտների կոմիտե 

ՓԳՀ Փաստաթղթի գրանցման համար 
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Մուտք համակարգ 

ՀՆԷՀ-ի «ԵՏՄ Գործարք» ենթահամակարգ  մուտք գործելու և առկա գործառույթներից 

օգտվելու համար պետք է գրանցված լինել որպես ՀՆԷՀ –ի օգտվող և ունենալ 

օգտվողի վավեր ծածկանուն ու գաղտնաբառ:  

ՀՆԷՀ-ի «ԵՏՄ Գործարք» ենթահամակարգ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է՝ 

1. Գործածել Internet Explorer (10 կամ բարձր), Google Chrome կամ Mozilla Firefox 

համացանցային զննարկիչներից որևէ մեկը: 

2. Մուտքագրել  ՀՆԷՀ-ի հասցեն (https://file-online.taxservice.am): 

3. Մուտքագրել օգտվողի վավեր անուն, ՀՎՀՀ-ն,  գաղտնաբառ ու 

անվտանգության կոդ և սեղմել Մուտք կոճակը (տես՝ Նկար 1 Մուտք ՀՆԷՀ 

համակարգ): 

 

 

Նկար 1 Մուտք ՀՆԷՀ համակարգ 

Ուշադրություն. «ԵՏՄ գործարքների դարան» ենթահամակարգում ավելի քան 15 

րոպե որևէ գործողություն չկատարելու դեպքում  համակարգը օգտվողին 

ինքնաշխատ դուրս է բերում ՀՆԷՀ համակարգից: Աշխատանքը վերսկսելու 

նպատակով անհրաժեշտ է օգտվողի անուն/գաղտնաբառով կրկին մուտք գործել 

համակարգ: 
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Գործառույթներ 

Հարկ վճարողները (իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր, 

ֆիզիկական անձինք) և հարկային մարմնի աշխատակիցները, 

համապատասխանաբար ՀՆԷՀ և Հ3 համակարգերում, պետք է կարողանան 

ծրագրային միջավայրում ստեղծել և կառավարել ԵՏՄ անդամ երկրներից ՀՀ 

ներմուծման, ՀՀ-ից ԵՏՄ անդամ երկրներ արտահանման գործարքների, ինչպես նաև 

առաջացած անուղղակի հարկերի վերաբերյալ տվյալները:  

Համակարգում գործարքի էլեկտրոնային փաթեթի կառավարման գործառույթից 

կարող են օգտվել. 

1. Հարկ վճարողը ՀՆԷՀ-ում՝ օգտագործելով իր օգտվողի անունը, ՀՎՀՀ-ն և 

գաղտնաբառը, 

2. Հարկային մարմնի աշխատակիցները Հ3 համակարգում՝ օգտագործելով իր 

օգտվողի անունը և գաղտնաբառը: 

Ուղեցույցի այս բաժնում նկարագրվում են հետևյալ գործողությունների կատարման 

կարգն ու քայլերի հաջորդականությունը. 

 Գործարքի էլեկտրոնային փաթեթի ստեղծման աշխատակարգ 

 Գործարքի որոնում և դիտում 

 Գործարքի ճշգրտում 

 Փաստաթղթի հավելում գործարքին   

 Գործարքի պատմություն 

 Գործարքի չեղարկում 
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Գործարքի էլեկտրոնային փաթեթի ստեղծման աշխատակարգ  

ՀՆԷՀ-ում օգտվողի անուն և գաղտնաբառ ունեցող ՀՀ տնտեսվարողը ներմուծման և 

(կամ) արտահանման գործարք հայտարարագրելու նպատակով «Անձնական 

գրասենյակ» բաժնում ընտրում է «ԵՏՄ գործարքների դարան» ենթաբաժինը, որտեղ 

նա կարող է. 

- հավելել փաստաթուղթ նախկինում ստեղծված որևէ գործարքի 

- ստեղծել ներմուծման և (կամ) արտահանման նոր գործարք 

 Ներմուծման գործարքի էլեկտրոնային փաթեթ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է. 

- ստեղծել ներմուծման նոր գործարք, որտեղ կարող են հավելել. 

o Ներմուծման հարկային հայտարարագիր 

o Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին 

ներմուծողի հայտարարությունը 

o անհրաժեշտության դեպքում՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ հոդվածով սահմանված 

ապրանքների ներմուծման մասով Ավելացված արժեքի հարկի 

գումարների վճարման ժամկետի հետաձգումը դադարեցնելու մասին 

հայտարարություն: 

 

 

Արտահանման գործարքի էլեկտրոնային փաթեթ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է. 

- ստեղծել արտահանման նոր գործարք, որտեղ կարող են  

o հավելել Արտահանման հարկային հայտարարագիր 

o կցել ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման 

մասին ներմուծողի լրացրած հայտարարության պատճենը՝ լրացնելով 

Բաժին 2-ի համարը և հաստատման ամսաթիվը բեռնման 

պատուհանում, 

o անհրաժեշտության դեպքում հավելել ԵՏՄ անդամ պետություններ 

ապրանքների արտահանման գործարքների գծով ավելացված արժեքի 

հարկի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը և (կամ) ակցիզային 

հարկից ազատումը հիմնավոր համարելու Դիմում (Հիմնավորման 

դիմում): 
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Ներմուծման գործարքի ստեղծում 

Ներմուծման գործարք ստեղծելու համար անհրաժեշտ է. 

1. Մուտք գործել ՀՆԷՀ համակարգի` «Անձնական գրասենյակ» բաժնի «ԵՏՄ 

գործարքների դարան» ենթաբաժինը, որից հետո բացվում է ԵՏՄ գործարքների 

դարանը, որտեղ հասանելի է Ստեղծել Նոր Գործարք հրահանգը (տես՝ Նկար 2 

Գործարքների դարան): 

 

 

Նկար 2 Գործարքների դարան 

2. Սեղմել Ստեղծել Նոր Գործարք հրահանգը և լրացնել գործարքի չորս 

պարամետրերը՝ յուրաքանչյուրն ընտրելով համապատասխան բացվող ցանկից 

(տես՝ Նկար 3 Ստեղծել նոր գործարք). 

- Գործարքի տեսակ` ցած բացվող ցուցակի Արտահանում/Ներմուծում 

տարբերակներից ընտրել Ներմուծում 

- Ներմուծման/Արտահանման ամսաթիվ՝ օրացույց հրահանգի կամ 

մուտքագրման միջոցով մուտքագրել գործարքի (ապրանքը ՀՀ սահմանը 

հատելու) ամսաթիվը ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ ձևաչափով 

- Գործընկեր երկիր՝ ցած բացվող ցանկից ընտրել այն 4 երկրներից մեկը, 

որտեղից արտահանվել են ապրանքները 

- Ձևակերպում՝ ցած բացվող ցուցակի միջոցով ընտրել տվյալ դեպքում միակ 

հնարավոր տարբերակը՝ Ստանդարտ: 

 



ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 

 

 
փաստաթուղթ ամսաթիվ հեղինակ Տարբերակ էջ 
ԵՏՄ գործարքների դարան ենթահամակարգ 

Օգտվողի ձեռնարկ 

19-ը մայիսի, 2016թ. Է. Ավետիսյան 1.0.0 9/54 

 

 

 

3. Սեղմել Ստեղծել հրահանգը:  

 

Նկար 3 Ստեղծել նոր գործարք 

4. Համակարգը ավտոմատ գեներացնում է Գործարքի եզակի համարը և բեռնում է 

նոր գործարքի ստեղծման համար նախագծված էջը (տես՝ Նկար 4 Գործարքի 

տվյալներ):  

5. Գործարքի ընդհանուր տվյալներ բաժնում ցուցադրվում են հետևյալ ոչ խմբագրելի 

դաշտերը. 

- Ներմուծող 

- Գործարքի կարգավիճակ 

- Գործարքի համար 

- Գործարքի տեսակ 

- Ներմուծման ամսաթիվ 

- Ձևակերպում 

6. «Կողմերի ընդհանուր տվյալներ» բաժնում պարտադիր լրացնել հետևյալ 

դաշտերը. 

6.1. «ՀՀ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ» հատվածում՝ միայն ներմուծողի Անվանում (ռուսերեն), 

անվանման կից ինքնաշխատ արտացոլվում է նաև ներմուծողի 

կազմակերպաիրավական տեսակը, իսկ մնացյալ ՀՎՀՀ, Անվանում (հայերեն) և 

Հասցե դաշտերը լրացվում են ինքնաշխատ՝ տվյալ ՀՎՀՀ-ի տվյալները 

բեռնելով համակարգից: 

6.2. «ԵՏՄ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ» հատվածում՝ ԵՏՄ անդամ երկրից ՀՀ ապրանք 

արտահանող տնտեսվարողի Նույնականացման կոդը, Անվանումը 

(հայերեն), Անվանումը (ռուսերեն): Արտահանող երկրի անվանումը լրացվում 

է ինքնաշխատ՝ բեռնելով նախորդ էջում ընտրված երկրի անվանումը: 
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7. «Գործարքի մանրամասներ» բաժնում լրացնել հետևյալ ոչ պարտադիր դաշտերը. 

- Տարանցման հայտարարագրի համարը 

- Պայմանագրի համարը 

- Հաշիվ ապրանքագրի համարը: 

Յուրաքանչյուր դաշտի համար հնարավոր է առանձին ավելացնել նոր տողեր՝ 

սեղմելով Նոր տող հրահանգը:  

8. Ապրանքատեսականուն վերաբերող աղյուսակում լրացվում են հետևյալ 

դաշտերը. 

- ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 

- Ապրանքի անվանումը 

- Հարկման բազայի չափման միավոր 

- Ապրանքների ծավալ/քանակ 

9. Հետևյալ սյուներում, կախված ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրից և դրան համապատասխանող 

անուղղակի հարկատեսակներից, նշել հետևյալ նշատուփերը. 

- Ակցիզ. Հարկ (նշվում է ինքնաշխատ) 

- Բնապ. Վճար (նշվում է ինքնաշխատ) 

- Հետաձգվ. ԱԱՀ (նշվում է ինքնաշխատ ընդ որում, նշումը հնարավոր չէ 

հանել, սակայն հնարավոր է չլինելու դեպքում՝ հավելել),  

- ԱԱՀ ազատված հարկ (նշվում է ոչ ինքնաշխատ): 

Լրացված տվյալները ջնջելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Ջնջել  հրահանգը: 

10. Անհրաժեշտության դեպքում սեղմել Նոր տող հրահանգը և տվյալ տողերի համար 

ևս լրացնել վերը նշված դաշտերը: 

11. Լրացված տվյալների ձևաչափերի վավերականությունը ճշտելու համար սեղմել 

Պահպանել հրահանգը: Համակարգը ստուգում է վավերապայմանները և 

ցուցադրում է համապատասխան հաղորդագրություն(ներ): 

12. Եթե Պահպանել հրահանգը սեղմելով՝ համակարգը այլևս չի հայտնաբերում 

սխալներ, ապա գործարքի տվյալները հայտնվում է ԵՏՄ փաստաթղթերի 

դարանում՝ «Նոր» կարգավիճակով: 
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 Նկար 4 Գործարքի տվյալներ  

13. Նախորդ քայլի հաջող գործարկման արդյունքում ակտիվանում են 

«Փաստաթղթեր» և «Պատմություն» բաժինները: 

14. «Փաստաթղթեր» բաժնում ակտիվանում են՝ Ստեղծել ներմուծման 

հայտարարագիր, Ստեղծել ներմուծման հայտարարություն, Ստեղծել ԱԱՀ 

հետաձգման դադարեցման հայտարարություն հրահանգները, որոնց միջոցով 

անհրաժեշտ է գրանցել ներմուծման գործարքի համապատասխան 

փաստաթղթերը 

15. Ստեղծված փաստաթղթերը ժամանակավորապես հիշելու և (կամ) գրանցելու 

պարագայում փաստաթղթերը երևում են նույն ենթաբաժնի երկրորդ մասում, 

որտեղ ցուցադրվում են. 

- Փաստաթղթի կոդը և անվանումը (Ստեղծված փաստաթղթեր սյուն), 

- Կարգավիճակը (անավարտ/լրացված/վավեր/ջնջված/չընդունված), 

- Ստեղծման ամսաթիվը, 

- Փոփոխման ամսաթիվը, 

- Ներկայացման ամսաթիվը, 
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- Ընթացիկ/ոչ ընթացիկ լինելը, 

- Կախված փաստաթղթի կարգավիճակից՝ հասանելի են Խմբագրել, Ջնջել, 

Բացել հաշվետվությունը, Բեռնել, Որոշ ստորագրություններ բացակայում 

են, Ստորագրողի անունը, Բացել ստացականը, Պատրաստ է ուղարկման 

հրահանգները: 

- Փաստաթղթերը դասավորվում են հետևյալ հերթականությամբ. 

- ամենավերևում ցուցադրվում են ընթացիկ փաստաթղթերը՝ ամսաթվի 

նվազման կարգով, 

- ընթացիկ փաստաթղթերից հետո ցուցադրվում են ոչ ընթացիկ 

փաստաթղթերը՝ ամսաթվի նվազման կարգով: 

16. Եթե գործարքում առկա է վավեր ընթացիկ Ներմուծման հայտարարություն, 

սակայն դեռևս առկա չէ ներմուծման Բաժին 2-ի հաստատումը, ապա գործարքի 

կարգավիճակն է «Ենթակա է հաստատման»: 

17. Եթե գործարքի «Փաստաթղթեր»  ենթաբաժնի «Ստեղծել փաստաթղթեր» և/կամ 

«Կցել փաստաթղթեր» բաժիններում առկա է առնվազն մեկ փաստաթուղթ, սակայն 

չկա ՊԵԿ հանձնված վավեր ընթացիկ ներմուծման հայտարարություն, ապա 

գործարքի կարգավիճակը «Ընթացքի մեջ» է: «Ենթակա է հաստատման» 

կարգավիճակ ունենալու համար անհրաժեշտ է ունենալ ՊԵԿ հանձնված վավեր 

ընթացիկ ներմուծման հայտարարագիր և հայտարարություն: 

 

Ներմուծման փաստաթղթերի կցում 

Օգտվողը հնարավորություն ունի գործարքին առնչվող փաստաթղթերի 

(պայմանագրեր, հաշիվ ապրանքագրեր և այլն) պատճենները (PDF/JPEG/PNG 

ձևաչափերով) կցել գործարքին Կցել փաստաթղթեր ենթաբաժնում (տես՝ Նկար 5 

Ներմուծման գործարքի փաստաթղթեր): 
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Նկար 5 Ներմուծման գործարքի փաստաթղթեր 

 

Ներմուծման փաստաթղթեր կցելու համար անհրաժեշտ է. 

 

- Ներմուծման գործարքի «Փաստաթղթեր» ենթաբաժնում սեղմել Կցել այլ 

փաստաթղթեր հրահանգը 

- Բացվում է վրադիր պատուհան, որում Choose File հրահանգի միջոցով 

անհրաժեշտ է համակարգչից ընտրել համապատասխան ձևաչափի ֆայլը և 

Հանձնել ՊԵԿ հրահանգի միջոցով վերբեռնել այն համակարգ: Ֆայլը 

հայտնվում է նույն ենթաբաժնի աղյուսակում, որտեղ ցուցադրվում է տվյալ 

ֆայլի անվանումը  և ստեղծման ամսաթիվը: Փաստաթղթերը դասավորվում են 

ամսաթվի նվազման կարգով: 

 

Ստեղծել ներմուծման հայտարարագիր  

Ներմուծման օրվանից (ապրանքը ՀՀ սահմանը հատելուց) մինչև այդ օրը ընդգրկող 

ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներմուծողը` ՀՀ հարկային մարմնին պետք է 

ներկայացնի Ներմուծման հարկային հայտարարագիր: 

Ներմուծման հայտարարագիր ստեղծելու համար անհրաժեշտ է. 
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1. Ներմուծման գործարքի «Փաստաթղթեր» ենթաբաժնում սեղմել Ստեղծել 

ներմուծման հայտարարագիր հրահանգը: 

2. Համակարգը բեռնում է ընտրված հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևը (տես՝ Նկար 

6 Ներմուծման հայտարարագիր), որտեղ ինքնաշխատ լրացված են.  

- 4-րդ կետը՝ իրավաբանական անձի անվանումը, ֆիզիկական անձի (այդ 

թվում ԱՁ-ի կամ նոտարի) անունը, ազգանունը հայերեն (խմբագրելի չէ) 

- 5-րդ կետը՝ ՀՎՀՀ-ը (խմբագրելի չէ) 

- 6-րդ կետը՝ առկայության դեպքում ՀԾՀ-ն (խմբագրելի չէ) 

- 7-րդ կետը՝ իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի (այդ 

թվում ԱՁ կամ նոտար հանդիսացող) հաշվառման վայրը (հասցեն) 

(խմբագրելի չէ) 

- 8-րդ կետը՝ ապրանքների ներմուծման ամսաթիվը (խմբագրելի չէ) 

- 9-րդ կետը՝ ԵՏՄ անդամ այն պետությունը, որտեղից ներմուծվում են 

ապրանքները (խմբագրելի չէ) 

- 10.2-րդ կետը՝ Հետաձգվ. ԱԱՀ նշումով ապրանք(ներ)ի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը  

- 11-րդ կետը՝ Բնապ. Վճար նշումով ապրանք(ներ)ի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը և 

անվանումը 

- 12-րդ կետը՝ Ակցիզ. Հարկ նշում ունեցող ապրանք(ներ)ի ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիրը, անվանումը, hարկման բազայի չափման միավորը և ապրանքի 

ծավալը: 

3. 7.1-րդ կետում մուտքագրել իրավաբանական անձի կամ ֆիզիկական անձի (այդ 

թվում ԱՁ կամ նոտար հանդիսացող) հեռախոսահամարը: 

4. Փաստաթղթի գրանցման համարը (ՓԳՀ) և ներկայացման ամսաթիվը ինքնաշխատ 

լրացվում է փաստաթղթի ՊԵԿ հանձման պահին (խմբագրելի չէ): 

5. 10-րդ կետի աղյուսակի 1-ին սյունակում լրացնել ներմուծված ապրանքների 

հարկման բազան, իսկ 2-րդ սյունակում` տվյալ բազայի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 20% 

դրույքաչափի կիրառմամբ հաշվարկված հարկի գումարը (խմբագրվում է 

փաստաթղթում): Վերջինս ինքնաշխատ ճշգրտվում է փաստաթուղթը 

ժամանակավորապես հիշելիս և/կամ գրանցելիս: 

6. 10.1-րդ կետի աղյուսակի 1-ին սյունակում լրացնել ներմուծվող այն ապրանքների 

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը, որոնց ներմուծումը ազատված է ԱԱՀ-ից, իսկ 2-րդ 

սյունակում՝ այդ ապրանքների ԱԱՀ-ով հարկման բազան: 
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7. 10.2-րդ կետի աղյուսակի 1-ին սյունակում ինքնաշխատ լրացված ապրանք(ներ)ի 

համար 2-րդ սյունակում լրացնել տվյալ ապրանք(ներ)ի հարկման բազան և ԱԱՀ-ի 

գումարը համապատասխան տարվա սյունակում՝ մեկ տարի/երկու տարի/երեք 

տարի (խմբագրվում է փաստաթղթում): ԱԱՀ գումարը 3-րդ սյունակում լրացնելու 

դեպքում, պասիվանում են 4-ը և 5-ը , եթե 4-ը, ապա 3-ը և 5-ը, իսկ եթե 5-ը, ապա 3-

ը և 4-ը: Փաստաթուղթը ժամանակավորապես հիշելիս և/կամ գրանցելիս՝ 

լրացված արժեքների հանրագումարը ինքնաշխատ լրացվում է 

համապատասխան Ընդամենը դաշտում: 

8. 11-րդ կետի աղյուսակի 1-ին և 2-րդ սյունակներում գործարքից ինքնաշխատ 

լրացված ապրանք(ներ)ի համար լրացնել տվյալ ապրանք(ներ)ի հարկման բազան, 

դրույքաչափը և  վճարման ենթակա բնապահպանական վճարը դրամով 

(խմբագրվում է փաստաթղթում): Փաստաթուղթը ժամանակավորապես հիշելիս 

և/կամ գրանցելիս՝ լրացված արժեքների հանրագումարը ինքնաշխատ լրացվում է 

Ընդամենը դաշտում: 

9. 12-րդ կետի աղյուսակի 1-ին, 3-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ սյունակներում գործարքից 

ինքնաշխատ լրացված ապրանք(ներ)ի համար օգտվողը լրացնում է տվյալ 

ապրանք(ներ)ի Հնացումը (միայն 2208 20, 2208 30, 2208 40 ծածկագրին դասվող 

ապրանքատեսակների դեպքում), Սպիրտայնության աստիճանը, % (միայն 

օրենքով նախատեսված դեպքերում), Տարողությունը (միայն 2207 ծածկագրին 

դասվող ապրանքատեսակի դեպքում), Հարկման բազան, Ակցիզային հարկի 

հաստատուն կամ հաշվարկային դրույքաչափը (խմբագրվում է փաստաթղթում):  

Փաստաթուղթը ժամանակավորապես հիշելիս և/կամ գրանցելիս՝ համակարգը 

հաշվարկում է ակցիզային հարկը (Ներմուծված ապրանքների 

քանակ(ծավալ)xԱկցիզային հարկի հաստատուն կամ հաշվարկային դրույքաչափ) 

և դրանց հանրագումարը ինքնաշխատ լրացվում է Ընդամենը դաշտում: 

10. 13-րդ կետի 

- առաջին մասում հնարավոր է կատարել նշում այն մասին, որ 

հայտարարագրի 10.2.-րդ կետում նշված ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերին դասվող 

ապրանքների մասով ԱԱՀ գումարի վճարման ժամկետի հետաձգումը 

չկիրառվի 

- երկրորդ մասի «կցվում է» դաշտը նշվում է, եթե գործաքից կցվել են այլ 

փաստաթղթեր: 

11. Ներմուծման հայտարարագիրը գրանցելու համար սեղմել Հիշել 

ժամանակավորապես կամ  Գրանցել հրահանգը: 

12. Համակարգը պահպանում է հայտարարագիրը համապատասխան գործարքի 

«Փաստաթղթեր» հատվածում՝ վերագրելով «Անավարտ» կամ «Լրացված» 



ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 

 

 
փաստաթուղթ ամսաթիվ հեղինակ Տարբերակ էջ 
ԵՏՄ գործարքների դարան ենթահամակարգ 

Օգտվողի ձեռնարկ 

19-ը մայիսի, 2016թ. Է. Ավետիսյան 1.0.0 16/54 

 

 

կարգավիճակ  (համապատասխանաբար՝ Հիշել ժամանակավորապես կամ 

Գրանցել հրահանգներին սեղմելու դեպքում):  

13. Եթե չկա սխալ, համակարգը գրանցում է ներմուծման հայտարարագիրը ԵՏՄ 

գործարքների դարանում «Լրացված» կարգավիճակով: Զուգահեռ գեներացվում է 

PDF ձևաչափի փաստաթուղթ` էլեկտրոնային ստորագրման համար: 

14. Ստորագրելուց հետո սեղմել Պատրաստ է ուղարկման հրահանգը և եթե չկա 

սխալ, համակարգը հայտարարագրին վերագրում է «Վավեր» կարգավիճակ 

լրացնում է «ներկայացման ամսաթիվը» դաշտը՝ վերցնելով այն օրը, երբ 

հայտարարագիրը հանձնվում է ՊԵԿ:  

 

 

 

 

Նկար 6 Ներմուծման հայտարարագիր 
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Ստեղծել ներմուծման հայտարարարություն 

ԵՏՄ անդամ-երկրների շրջանակներում՝ գործընկերներ հանդիսացող հարկ 

վճարողների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության ստացման նպատակով՝ 

հարկ վճարողները էլեկտրոնային եղանակով ՊԵԿ ներկայացնում են Ներմուծման 

հայտարարություն: Այդ հայտարարության ներկայացման նախապայմանն է տվյալ 

գործարքի գծով արդեն ներկայացված «Վավեր» կարգավիճակ ունեցող ներմուծման 

հայտարարագիրը:  

 

Ներմուծման հայտարարություն ստեղծելու համար անհրաժեշտ է. 

 

1. Ներմուծման գործարքի «Փաստաթղթեր» ենթաբաժնում սեղմել Ստեղծել 

ներմուծման հայտարարություն հրահանգը: 

2. Համակարգը բեռնում է ընտրված հայտարարության էլեկտրոնային ձևը` 

բաղկացած «Բաժին 1»-ից և «Բաժին 3»-ից: 

3. Համակարգը, հարկ վճարողի կողմից Ներմուծման հայտարարությունը բացելիս, 

ինքնաշխատ լրացնում է ավտոմատացված կարգով գեներացվող 18 նիշից 

բաղկացած չկրկնվող համարը և ընթացիկ ամսաթիվը: 

 

«Բաժին 1»-ը լրացնելու համար անհրաժեշտ է (տես՝ Նկար 7 Ներմուծման 

հայտարարություն (Բաժին 1),  մաս I). 

4. «Վաճառող» մասում մուտքագրել վաճառողի տվյալները. 

- Հարկատուի նույնականացման կոդը (Պարտադիր). Դաշտի լրացումը ոչ  

պարտադիր է, եթե հարկ վճարողը նշում է Անհատ ձեռնարկատեր 

չհանդիսացող ֆիզիկական անձից ապրանքի ձեռքբերման պայմանագրի 

կնքում վանդակը 

- Կազմակերպության անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ անհատ 

ձեռնարկատեր չհանդիսացող  ֆիզիկական անձի Ա.Ա.Հ. հայերեն և ռուսերեն 

լեզուներով (Պարտադիր) 

- Երկրի ծածկագիրը՝ բացվող ցանկից ընտրելով համապատասխան երկիրը 

(Պարտադիր) 

- Գտնվելու (բնակության) վայրը հայերեն և ռուսերեն լեզուներով (Ոչ 

պարտադիր): 

5. «Գնորդ» մասում բոլոր պարտադիր տվյալները լրացվում են ինքնաշխատ.   



ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 

 

 
փաստաթուղթ ամսաթիվ հեղինակ Տարբերակ էջ 
ԵՏՄ գործարքների դարան ենթահամակարգ 

Օգտվողի ձեռնարկ 

19-ը մայիսի, 2016թ. Է. Ավետիսյան 1.0.0 18/54 

 

 

6. Պարտադիր լրացնել Պայմանագրի համարը և Պայմանագրի ամսաթիվը (05 

դաշտերը): Պայմանագրի ամսաթիվը խմբագրելի է և չի կարող լինել 01.01.2000-ից 

ավելի վաղ ամսաթիվ և ոչ ուշ, քան ընթացիկ ամսաթիվը: 

7. Անհրաժեշտության դեպքում նաև լրացնել հետևյալ ոչ պարտադիր դաշտերը.  

- Մասնագրի համար և Մասնագրի ամսաթիվ (05 դաշտերը): Եթե հարկ 

վճարողը լրացրել է  մասնագրի ամսաթիվը, ապա Մասնագրի համար 

դաշտի լրացումը դառնում է պարտադիր: Եթե հարկ վճարողը լրացրել է  

մասնագրի համարը, ապա Մասնագրի ամսաթիվ դաշտի լրացումը 

դառնում է պարտադիր: Մասնագրի ամսաթիվը չի կարող լինել 

պայմանագրի ամսաթվից ավելի վաղ և պետք է լինի ոչ ուշ, քան ընթացիկ 

ամսաթիվը: Նոր տող ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 

Ավելացնել մասնագիր ( ) հրահանգը, իսկ ավելացված տողը 

ջնջելու համար՝ Ջնջել  հրահանգը 

- Կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ Ա.Ա.Հ.)/ 

Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) (06 

դաշտեր). եթե երկրի ծածկագիրը կամ գտնվելու վայրը նշված են, ապա սա 

դառնում է պարտադիր դաշտ 

- Երկրի ծածկագիրը (06 դաշտ) եթե կազմակերպության անվանումը կամ 

գտնվելու վայրը նշված են, սա դառնում է պարտադիր դաշտ 

- Գտնվելու (բնակության) վայրը / Место нахождения (жительства) (06 դաշտ) 

եթե կազմակերպության անվանումը կամ երկրի ծածկագիրը նշված են, 

ապա սա դառնում է պարտադիր դաշտ 

- Պայմանագրի համար (07 դաշտ), եթե հարկ վճարողը լրացրել է 

պայմանագրի ամսաթիվը, մասնագրի համարը կամ ամսաթիվը, ապա սա 

դառնում է պարտադիր դաշտ 

- Պայմանագրի ամսաթիվ (07 դաշտ), եթե հարկ վճարողը լրացրել է 

պայմանագրի համարը, մասնագրի համարը կամ ամսաթիվը, ապա սա 

դառնում է պարտադիր դաշտ: Պայմանագրի ամսաթիվը խմբագրելի է և չի 

կարող լինել 01.01.2000-ից ավելի վաղ ամսաթիվ և ոչ ուշ, քան ընթացիկ 

ամսաթիվը 

- Մասնագրի համար և Մասնագրի ամսաթիվ (07 դաշտերը): Եթե հարկ 

վճարողը լրացրել է  մասնագրի ամսաթիվը, ապա Մասնագրի համար 

դաշտի լրացումը դառնում է պարտադիր: Եթե հարկ վճարողը լրացրել է  

մասնագրի համարը, ապա Մասնագրի ամսաթիվ դաշտի լրացումը 

դառնում է պարտադիր: Մասնագրի ամսաթիվը չի կարող լինել 

պայմանագրի ամսաթվից ավելի վաղ և պետք է լինի ոչ ուշ, քան ընթացիկ 

ամսաթիվը: Նոր տող ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել 
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Ավելացնել մասնագիր ( ) հրահանգը, իսկ ավելացված տողը 

ջնջելու համար՝ Ջնջել  հրահանգը: 

8. Լիզինգային պայմանագրի առկայության դեպքում նշել համապատասխան 

վանդակը: 

9. Հումքի վերամշակման պայմանագրի առկայության դեպքում նշել 

համապատասխան վանդակը: 

10. Անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձից ապրանքի ձեռքբերման 

պայմանագրի առկայության դեպքում՝ նշել համապատասխան վանդակը: 

 

 

 
Նկար 7 Ներմուծման հայտարարություն (Բաժին 1),  մաս I 

11. Լրացնել ներմուծվող ապրանքի վերաբերյալ պարտադիր տվյալները (տես՝ Նկար 

8 Ներմուծման հայտարարություն (Բաժին 1), մաս II; Նկար 9 Ներմուծման 

հայտարարություն (Բաժին 1), մաս III; Նկար 10 Ներմուծման հայտարարություն 

(Բաժին 1), մաս IV). 

- Հ/h (սյուն 1) լրացվում է ինքնաշխատ 

- Ապրանքի անվանումը (սյուն 2) հայերեն և ռուսերեն լեզուներով 

- Ապրանքի ծածկագիրը ՄԱԱ (սյուն 3) լրացվում է ինքնաշխատ 

- Ապրանքի չափման միավորը (սյուն 4)  և Ապրանքի քանակը (սյուն 5)  

լրացվում են ինքնաշխատ 

- Ապրանքի (աշխատանքի) արժեքը (սյուն 6) 
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- Արժույթի ծածկագիրը և փոխարժեքը (սյուներ 7, 8). արժույթի ծածկագիրը 

ընտրվում է բացվող ցուցակից՝ ընտրելով 3 նիշանոց (տառային) 

համապատասխան ծածկագիրը, օրինակ՝ AMD 

 

 
Նկար 8 Ներմուծման հայտարարություն (Բաժին 1), մաս II 

- Տրանսպորտային փաստաթղթի սերիան, համարը և ամսաթիվը (սյուներ 9, 

10). տրանսպորտային փաստաթղթի ամսաթիվը չի կարող լինել 01.01.2013-ից 

ավելի վաղ և պետք է լինի ոչ ուշ, քան ընթացիկ ամսաթիվը 

- Հաշիվ-ապրանքագրի համարը և ամսաթիվը (սյուներ 11, 12). հաշիվ-

ապրանքագրի ամսաթիվը չի կարող լինել 01.01.2013-ից ավելի վաղ և պետք է 

լինի ոչ ուշ, քան ընթացիկ ամսաթիվը  

- Ապրանքի հաշվառման ամսաթիվը (սյուն 13). ամսաթիվը չի կարող լինել 

01.04.2016-ից ավելի վաղ և պետք է լինի ոչ ուշ, քան ընթացիկ ամսաթիվը 

- Հարկման բազայի ակցիզները (սյուն 14 (ոչ պարտադիր)) և ԱԱՀ-ը (սյուն 15) 

 

 
Նկար 9 Ներմուծման հայտարարություն (Բաժին 1), մաս III 

 

- Հարկի դրույքաչափերի հաստատուն և արժեքային ակցիզները (սյուներ 

16,17 (ոչ պարտադիր)) և ԱԱՀ. եթե հարկ վճարողը սեղմում է այս 
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հաստատուն և արժեքային ակցիզներ դաշտերի կողքին գտնվող 

Արտոնություն կոճակը, ապա համակարգը այս դաշտերը դարձնում է 

պասիվ, իսկ եթե տվյալները արդեն լրացված են, ապա համակարգը ջնջում 

է դաշտում լրացված տվյալները  

- Հարկերի գումարների ակցիզները և ԱԱՀ-ն (սյուներ 19,20 (ոչ պարտադիր)). 

եթե հարկ վճարողը տվյալ տողի հաստատուն և արժեքային ակցիզներ 

դաշտերի կողքին սեղմել է Արտոնություն կոճակը, ապա համակարգը այս 

դաշտն ավտոմատ  դարձնում է պասիվ  և  որևէ արժեք այս դաշտում չի 

նշվում, հակառակ դեպքում, և եթե մուտքագրվել են հարկման բազայի 

ակցիզները,  այս դաշտի լրացումը դառնում է պարտադիր: ԱԱՀ դաշտը 

լրացվում է ինքնաշխատ: Եթե տվյալ տողի հարկի դրույքաչափերի սյան 

մեջ հարկ վճարողը սեղմել է Արտոնություն  կոճակը, ապա համակարգը 

այս դաշտը  դարձնում է պասիվ  և որևէ արժեք այս դաշտում չի նշվում: 

 

 
Նկար 10 Ներմուծման հայտարարություն (Բաժին 1), մաս IV 

 

12. Ընդամենը դաշտը լրացվում է ինքնաշխատ: Հաշվարկել  հրահանգը սեղմելիս 

համակարգը համապատասխան դաշտերում արտացոլում է աղյուսակի լրացված 

տողերի 14-րդ, 15-րդ, 19-րդ և 20-րդ սյուների արժեքների գումարը: 

13. Լրացնել կազմակերպության ղեկավարի (լիազորված անձի), գնորդի անհատ 

ձեռնարկատիրոջ Ա.Ա.Հ.–ն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով (ոչ պարտադիր): 

14. «Բաժին 3»-ի (տես՝ Նկար 11 Ներմուծման հայտարարություն (Բաժին 3)) լրացնելու 

կարգը նման է  «Բաժին 1»- վաճառողի և գնորդի տվյալների լրացման կարգի, 

պարզապես համապատասխան մասերում անհրաժեշտ է բացվող ցանկից ընտրել 

համապատասխան արժեքը. 

- Վաճառողի դեպքում՝ Դատարկ (--), Վաճառող, Կոմիտենտ, Հանձնարարող, 

Պրինցիպալ 
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- Գնորդի դեպքում՝ Դատարկ (--), Գնորդ, Կոմիսիոներ, Հանձնակատար, 

Գործակալ: 

15. Հայտարարության «Հավելված»-ի (տես՝ Նկար 12 Ներմուծման հայտարարություն 

(Հավելված)) լրացնելու կարգը նույնպես նման է «Բաժին 1»- վաճառողի և գնորդի 

տվյալների լրացման կարգի, պարզապես համապատասխան մասերում 

անհրաժեշտ է բացվող ցանկից ընտրել համապատասխան արժեքը՝  

- Վաճառողի դեպքում՝ Դատարկ (--), Վաճառող, Կոմիսիոներ, 

Հանձնակատար, Գործակալ, Կոմիտենտ, Հանձնարարող, Պրինցիպալ 

- Գնորդի դեպքում՝ Դատարկ (--), Գնորդ, Կոմիսիոներ, Հանձնակատար, 

Գործակալ, Կոմիտենտ, Հանձնարարող, Պրինցիպալ: 

 

16. Հայտարարությունը գրանցելու համար սեղմել Հիշել ժամանակավորապես կամ  

Գրանցել հրահանգը: 

17. Համակարգը պահպանում է հայտարարությունը համապատասխան գործարքի 

«Կից փաստաթղթեր» հատվածում՝ վերագրելով «Անավարտ» կամ «Լրացված» 

կարգավիճակ  (համապատասխանաբար՝ Հիշել ժամանակավորապես կամ 

Գրանցել հրահանգներին սեղմելու դեպքում):  

18. Եթե չկա սխալ, համակարգը գրանցում է հայտարարությունը ԵՏՄ գործարքների 

դարանում «Լրացված» կարգավիճակով: Զուգահեռ գեներացվում է PDF ձևաչափի 

փաստաթուղթ` էլեկտրոնային ստորագրման համար: 

19. Այն պահին, երբ փաստաթուղթը ստորագրվում և հանձնվում է ՊԵԿ՝ 

փաստաթղթին վերագրվում է «Վավեր» կարգավիճակ:  

 

 
Նկար 11 Ներմուծման հայտարարություն (Բաժին 3) 
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Նկար 12 Ներմուծման հայտարարություն (Հավելված) 

Ստեղծել ԱԱՀ հետաձգման դադարեցման հայտարարություն 

ԵՏՄ անդամ երկրներից ՀՀ ապրանքների ներմուծման ժամանակ արտաքին 

տնտեսական գործունեության ապրանքների անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 

որոշ ծածկագրերին դասվող ապրանքների ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ի գանձման 

ժամկետը հետաձգվում է մեկ, երկու կամ երեք տարով: Այդ ժամկետը լրանալուց 

հետո, ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքերում պետք է վճարվի ԱԱՀ: 

Սակայն հարկ վճարողը հնարավորություն ունի դադարեցնել ԱԱՀ վճարման 

հետաձգման արտոնությունը առանձին ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերի և դրանց 

համապատասխան հետաձգված ԱԱՀ գումարի վճարումը ինչպես մասնակիորեն, 

այնպես էլ ամբողջությամբ, որի համար հարկ վճարողը պետք է ՀՀ ՊԵԿ ներկայացնի 

ԱԱՀ հետաձգման դադարեցման հայտարարությունը յուրաքանչյուր անգամ, երբ 

ցանկանում է դադարեցնել տվյալ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրին համապատասխան ԱԱՀ 

գումարի տվյալ մասնաբաժնի հետաձգումը: Այդ հայտարարության ներկայացման 

նախապայմանն է տվյալ գործարքի գծով արդեն ներկայացված 

«Վավեր» կարգավիճակ ունեցող ներմուծման հայտարարագիրը, որում չկա նշում 

հետաձգման ժամկետ չկիրառելու վերաբերյալ: 

ԱԱՀ հետաձգման դադարեցման հայտարարություն ստեղծելու համար անհրաժեշտ 

է. 

1. Ներմուծման գործարքի «Փաստաթղթեր» ենթաբաժնում սեղմել Ստեղծել ԱԱՀ 

վճարման հետաձգման դադարեցման հայտարարություն հրահանգը: 
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2. Համակարգը բեռնում է ընտրված հայտարարության էլեկտրոնային ձևը (տես՝ 

Նկար 13 ԱԱՀ հետաձգման դադարեցման հայտարարություն) և ինքնաշխատ 

լրացնում է հետևյալ դաշտերը.  

- Իրավաբանական անձի անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի 

անունը, ազգանունը 

- Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) 

- Ներմուծման հարկային հայտարարագրի Գործարքի համարը 

- Ներմուծման հարկային հայտարարագրի գործարքի ամսաթիվը: 

3. Ամսաթիվը պետք է լինի ոչ ուշ, քան ընթացիկ ամսաթիվը 

4. Թափվող ցանկից ընտրել գործարքում հետաձգման նշում ունեցող այն ԱՏԳ ԱԱ 

ծածկագիր(եր)ը, որոնց համար անհրաժեշտ է դիմել հետաձգման մասնակի կամ 

ամբողջական դադարեցման: Հայտարարությունը գրանցելու համար անհրաժեշտ 

է լրացնել առնվազն մեկ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր: 

5. Նոր տող ավելացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Ավելացնել նոր տող 

հրահանգը, իսկ ավելացված տողը ջնջելու համար՝ Ջնջել  հրահանգը: 

6. Լրացնել ԱԱՀ-ի գումարը (դրամ), որի մասով դադարեցվում է վճարման ժամկետի 

հետաձգումը. ձևաչափը՝ դրական ամբողջ թվեր, առավելագույնը՝  16 նիշ: 

7. Մուտքագրված փոփոխությունները ժամանակավորապես պահպանելու համար 

սեղմել Հիշել ժամանակավորապես հարահանգը: Համակարգը ստուգում է 

մուտքագրված տվյալների ձևաչափերը և հաջողության դեպքում պահպանում է 

փաստաթուղթը ԵՏՄ գործարքների դարանում «Անավարտ» կարգավիճակով: 

8. Սխալ ձևաչափի առկայության դեպքում համապատասխան դաշտի մոտ տրվում է 

սխալի հաղորդագրությունը: 

9. Տվյալները վերջնականապես պահպանելու համար անհրաժեշտ է սեղմել Գրանցել 

հրահանգը: 

10. Եթե չկա սխալ, համակարգը գրանցում է հայտարարությունը ԵՏՄ գործարքների 

դարանում «Լրացված» կարգավիճակով: Զուգահեռ գեներացվում է PDF ձևաչափի 

փաստաթուղթ` էլեկտրոնային ստորագրման համար: 

11. Այն պահին, երբ փաստաթուղթը ստորագրվում և հանձնվում է ՊԵԿ, համակարգը 

շնորհում է հայտարարությանը ՓԳՀ: 
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Նկար 13 ԱԱՀ հետաձգման դադարեցման հայտարարություն 
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Արտահանման գործարքի ստեղծում 

Արտահանման գործարք ստեղծելու համար անհրաժեշտ է. 

 

1. Մուտք գործել ՀՆԷՀ համակարգի` «Անձնական գրասենյակ» բաժնի «ԵՏՄ 

գործարքների դարան» ենթաբաժինը, որից հետո բացվում է ԵՏՄ գործարքների 

դարանը, որտեղ հասանելի է Ստեղծել Նոր Գործարք հրահանգը (տես՝ Նկար 2 

Գործարքների դարան): 

2. Սեղմել Ստեղծել Նոր Գործարք հրահանգը և լրացնել գործարքի չորս 

պարամետրերը՝ յուրաքանչյուրն ընտրելով համապատասխան բացվող ցանկից 

(տես՝ Նկար 3 Ստեղծել նոր գործարք). 

 

- Գործարքի տեսակ` ցած բացվող ցուցակի Արտահանում/Ներմուծում 

տարբերակներից ընտրել Արտահանում 

- Ներմուծման/Արտահանման ամսաթիվ՝ օրացույց հրահանգի կամ 

մուտքագրման միջոցով մուտքագրել գործարքի (ապրանքը ՀՀ սահմանը 

հատելու) ամսաթիվը ՕՕ.ԱԱ.ՏՏՏՏ ձևաչափով 

- Գործընկեր երկիր՝ ցած բացվող ցանկից ընտրել այն 4 երկրներից մեկը, որտեղ 

արտահանվել են ապրանքները 

- Ձևակերպում՝ ցած բացվող ցուցակի միջոցով ընտրել Ստանդարտ/Ազատ 

մաքսային պահեստ/Ազատ մաքսային գոտի տարբերակներից ընտրել 

ուղեկցող փաստաթղթերին համապատասխանող ձևակերպումը: 

 

3. Սեղմել Ստեղծել հրահանգը:  

4. Համակարգը ավտոմատ գեներացնում է Գործարքի եզակի համարը և բեռնում է 

նոր գործարքի ստեղծման համար նախագծված էջը: 

5. Գործարքի ընդհանուր տվյալներ բաժնում ցուցադրվում են հետևյալ ոչ խմբագրելի 

դաշտերը. 

- Արտահանող 

- Գործարքի կարգավիճակ 

- Գործարքի համար 

- Գործարքի տեսակ 

- Արտահանման ամսաթիվ 
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- Ձևակերպում 

6. «Կողմերի ընդհանուր տվյալներ» բաժնում պարտադիր լրացվնել հետևյալ 

ենթաբաժինները. 

6.1. «ՀՀ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ» հատվածում՝ լրացնել միայն արտահանողի Անվանումը 

(ռուսերեն) լեզվով, անվանման կից ինքնաշխատ արտացոլվում է նաև 

արտահանողի կազկերպաիրավական տեսակը, իսկ մնացյալ ՀՎՀՀ, Անվանում 

(հայերեն) և Հասցե դաշտերը համակարգի կողմից լրացվում են ինքնաշխատ՝ 

տվյալ ՀՎՀՀ-ի տվյալները բեռնելով համակարգից: 

6.2. «ԵՏՄ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ» հատվածում լրացնել Նույնականացման կոդը, 

Անվանումը (հայերեն), Անվանումը (ռուսերեն), Հասցեն դաշտերը: ԵՏՄ 

անդամ երկրից ՀՀ ապրանք արտահանող տնտեսվարողի Երկիրը դաշտը 

լրացվում է ինքնաշխատ: Նկատի ունեցեք, որ այն դեպքերում, երբ 

արտահանման ձևակերպումը «Ազատ պահեստ» է կամ «Ազատ մաքսային 

գոտի»՝ ԵՏՄ գործընկերոջ տվյալների լրացման դաշտերը պասիվ են: 

 

 

Նկար 14 Արտահանման գործարքի ստեղծում 

7. «Գործարքի մանրամասներ» բաժնում լրացնել հետևյալ ոչ պարտադիր դաշտերը. 

- Տարանցման հայտարարագրի համարը, 

- Պայմանագրի համարը, 

- Հաշիվ ապրանքագրի համարը: 
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8. Անհրաժեշտության դեպքում սեղմել Նոր տող հրահանգը և տվյալ տողերի համար 

ևս լրացնել վերը նշված դաշտերը: 

9. Լրացված տվյալների ձևաչափերի վավերականությունը ճշտելու համար սեղմել 

Պահպանել հրահանգը: Համակարգը ստուգում է վավերապայմանները և 

ցուցադրում է համապատասխան հաղորդագրություն(ներ): 

10. Եթե Պահպանել հրահանգը սեղմելով՝ համակարգը այլևս չի հայտնաբերում 

սխալներ, ապա գործարքի տվյալները հայտնվում է ԵՏՄ փաստաթղթերի 

դարանում՝ «Նոր» կարգավիճակով: 

11. Նախորդ քայլի հաջող գործարկման արդյունքում «Փաստաթղթեր» ենթաբաժնում 

ակտիվանում են Ստեղծել արտահանման հայտարարագիր, Կցել ներմուծողի 

հայտարարություն, Ստեղծել հիմնավորման դիմում հրահանգները, որոնց 

միջոցով անհրաժեշտ է գրանցել արտահանման գործարքի համապատասխան 

փաստաթղթերը (տես՝ Նկար 15 Արտահանման գործարքի կից փաստաթղթեր): 

 

 

 
Նկար 15 Արտահանման գործարքի կից փաստաթղթեր 

 

12. Ստեղծված փաստաթղթերը ժամանակավորապես հիշելու և (կամ) գրանցելու 

պարագայում փաստաթղթերը երևում են նույն ենթաբաժնի երկրորդ մասում, 

որտեղ ցուցադրվում են. 

- Փաստաթղթի կոդը և անվանումը (Ստեղծված փաստաթղթեր սյուն) 

- Կարգավիճակը (անավարտ/լրացված/վավեր/ջնջված/չընդունված) 

- Ստեղծման ամսաթիվը 

- Փոփոխման ամսաթիվը 
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- Ներկայացման ամսաթիվը 

- Ընթացիկ/ոչ ընթացիկ լինելը 

- Կախված փաստաթղթի կարգավիճակից՝ հասանելի են Խմբագրել, Ջնջել, 

Բացել հաշվետվությունը, Բեռնել, Որոշ ստորագրություններ բացակայում 

են, Ստորագրողի անունը, Բացել ստացականը, Պատրաստ է ուղարկման 

հրահանգները: 

- Փաստաթղթերը դասավորվում են հետևյալ հերթականությամբ. 

- ամենավերևում ցուցադրվում են ընթացիկ փաստաթղթերը՝ ամսաթվի 

նվազման կարգով 

- ընթացիկ փաստաթղթերից հետո ցուցադրվում են ոչ ընթացիկ 

փաստաթղթերը՝ ամսաթվի նվազման կարգով: 

13. Եթե գործարքում առկա է առնվազն մեկ փաստաթուղթ, ապա գործարքի 

կարգավիճակը «Ընթացքի մեջ» է: 

14. Գործարքի կարգավիճակը «Ավարտված» է եթե. 

1) առկա է վավեր ընթացիկ Արտահանման հայտարարագիր, «Փաստաթղթեր» 

ենթաէջի «Կցել փաստաթղթեր» բաժնում առկա է առվազն մեկ նիշք (այսինքն 

առկա է հայտարարության պատճենը) և աշխատակցի կողմից նշում է կատարվել 

արտահանման գործարքների գծով ավելացված արժեքի հարկի զրոյական 

դրույքաչափի կիրառությունը և (կամ) ակցիզային հարկից ազատումը հիմնավոր 

համարելու վերաբերյալ: 

2) առկա է վավեր ընթացիկ Արտահանման հայտարարագիր, «Փաստաթղթեր» 

ենթաէջի «Կցել փաստաթղթեր» բաժնում առկա է առվազն մեկ նիշք (այսինքն 

առկա է հայտարարության պատճենը) առկա է վավեր ընթացիկ Հիմնավորման 

դիմում և առկա է ավտոմատ հաստատումը արտահանման գործարքների գծով 

ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափի կիրառությունը և (կամ) 

ակցիզային հարկից ազատումը հիմնավոր համարելու վերաբերյալ: 

Արտահանման փաստաթղթերի կցում 

Օգտվողը` կախված ձևակերպումից, հնարավորություն ունի գործարքին առնչվող 

փաստաթղթերի պատճենները (PDF/JPEG/PNG ձևաչափերով) կցել գործարքին «Կցել 

փաստաթղթեր»  բաժնում (տես՝ Նկար 5 Ներմուծման գործարքի փաստաթղթեր):  

Կախված ձևակերպումից՝ օգտվողը կարող է կցել. 
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- Ստանդարտ ձևակերպման դեպքում՝ ներմուծման հարկային 

հայտարարության պատճենը 

- Ազատ մաքսային գոտի և Ազատ պահեստ ձևակերպման դեպքում՝ մաքսային 

հայտարարագրի պատճենը: 

 

Արտահանման փաստաթղթեր կցելու համար անհրաժեշտ է. 

 

- Նախքան ֆայլի բեռնելը պարտադիր լրացնել կցվող փաստաթղթի վերաբերյալ 

երկու տվյալ (Նկար 15 Արտահանման գործարքի կից փաստաթղթեր). 

- Ստանդարտ ձևակերպման դեպքում՝ ԵՏՄ գործընկեր կողմի 

Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին 

հայտարարության Բաժին 2-ի գրանցման համարը և ամսաթիվը, 

- Ազատ մաքսային գոտի ձևակերպման դեպքում՝ Ազատ մաքսային

գոտի մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների

ներմուծման պետության մաքսային մարմնի վավերացրած մաքսային

հայտարարագրի համարը և ամսաթիվը, 

- Ազատ պահեստ ձևակերպման դեպքում՝ Ազատ պահեստ

մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների ներմուծման

պետության մաքսային մարմնի վավերացրած մաքսային

հայտարարագրի համարը և ամսաթիվը: 

- Սեղմել Պահպանել հրահանգը, և ճիշտ ձևաչափերի առկայության դեպքում 

տվյալները պահպանվում են և տվյալների դիմաց ավելանում է կցելու 

հրահանգ-պատկերակ, որը սեղմելիս բացվում է վրադիր պատուհան, որում 

Browse հրահանգի միջոցով համակարգչից անհրաժեշտ է ընտրել 

համապատասխան ձևաչափի ֆայլ և սեղմելով Բեռնել հրահանգը՝ վերբեռնել  

այն համակարգ: Ֆայլը հայտնվում է նույն ենթաբաժնի աղյուսակում, որտեղ 

ցուցադրվում է իր անվանումը (Գործարքին կից փաստաթղթեր), 

մուտքագրված (հայտարարության կամ հայտարարագրի) համարը և 

ամսաթիվը և իր ստեղծման ամսաթիվը: Փաստաթղթերը դասավորվում են 

ամսաթվի նվազման կարգով: 

Ստեղծել արտահանման հայտարարագիր  

Հաստատված արտահանման հարկային հայտարարագրի ձևը (լրացվում և 

ներկայացվում է ՊԵԿ «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական 

միության անդամ պետությունների միջև անուղղակի հարկերի հաշվարկման և 
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վճարման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածին 

համապատասխան: 

Արտահանման հայտարարգիր ստեղծելու համար անհրաժեշտ է. 

1. Արտահանման գործարքի «Փաստաթղթեր» ենթաբաժնում սեղմել Ստեղծել 

արտահանման հայտարարգիր հրահանգը:  

2. Համակարգը բեռնվում է արտահանման հայտարարգրի էլեկտրոնային ձևը, 

(տես՝ Նկար 16 Error! Reference source not found. (մաս I)) որտեղ ինքնաշխատ 

լրացված են. 

- 1-ին կետը՝ Գործարքի համարը (խմբագրելի չէ), լրացվում է hամակարգի 

կողմից, բացառությամբ ճշգրտված հայտարարագրի ներկայացման 

դեպքի: Ճշգրտված հայտարարագրի ներկայացման դեպքում 

Հայտարարագրի 1-ին կետում լրացվում է գործարքի այն համարը, որն 

առաջին անգամ հայտարարագիր ներկայացնելու ժամանակ լրացվել է 

հարկային մարմնի կողմից: 

- 2-րդ կետը՝ ՓԳՀ-ը, լրացվում է hամակարգի կողմից 

- 3-րդ կետը՝ ներկայացման ամսաթիվը, լրացվում է հայտարարագիրը 

հարկային մարմին ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը: Ընդ որում` 

հայտարարագիրը փոստի միջոցով ներկայացնելու դեպքում 

ներկայացնելու օր է համարվում փոստային բաժանմունքի ընդունման 

օրվա օրացուցային կնիքի արտատիպը: 

- 4-րդ կետը՝ իրավաբանական անձի անվանումը, անհատ 

ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը հայերեն և 

ռուսերեն (խմբագրելի չէ) 

- 5-րդ կետը՝ ՀՎՀՀ-ը (խմբագրելի չէ) 

- 6-րդ կետը՝ իրավաբանական անձի (ԱՁ կամ նոտարի) գտնվելու վայրը 

(հասցեն) (խմբագրելի չէ) 

- 7-րդ կետը՝ ապրանքների արտահանման ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի) 

(խմբագրելի չէ)  

- 8-րդ կետը՝ ԵՏՄ անդամ պետությունը, որտեղ արտահանվում են 

ապրանքները (խմբագրելի չէ) 

- 9-րդ կետը՝ Գործարքի «Կից փաստաթղթեր» հատվածի տվյալների 

հիման վրա ինքնաշխատ լրացվում է «9. Կից ներկայացվող 

փաստաթղթեր» աղյուսակի 1)-ին բաժինը: Մասնավորապես. 
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 Դեպք 1. Գործարքում լրացված են ԵՏՄ գործընկեր կողմի 

Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման 

մասին հայտարարության Բաժին 2-ի գրանցման համարը և 

ամսաթիվը, սակայն հայտարարության պատճենները կցված չեն: 

Այս դեպքում կետակոճակը դրված է առկա չէ դաշտում, և 

լրացված են համարը և ամսաթիվը դաշտերը: 

 Դեպք 2. Գործարքում լրացված են ԵՏՄ գործընկեր կողմի 

Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման 

մասին հայտարարության Բաժին 2-ի գրանցման համարը և 

ամսաթիվը, և կցված են հայտարարության պատճենները: Այս 

դեպքում կետակոճակը դրված է կցվում է և լրացված են համարը 

և ամսաթիվը դաշտերը: 

 Դեպք 3. Գործարքում լրացված չեն ԵՏՄ գործընկեր կողմի 

Ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման 

մասին հայտարարության Բաժին 2-ի գրանցման համարը և 

ամսաթիվը, և կցված չեն հայտարարության պատճենները: Այս 

դեպքում կետակոճակը դրված է առկա չէ և դատարկ են համարը 

և ամսաթիվը դաշտերը: 

 Արտահանման գործարքում հնարավոր է տեղի ունենան դեպք 1-

ը և դեպք 2-ը միաժամանակ, կամ լինի մեկից ավելի դեպք1 կամ 

դեպք 2 (ընդհանուր դեպքերի առավելագույն քանակը՝ 5): Այս 

պարագայում «9. Կից ներկայացվող փաստաթղթեր» աղյուսակը 

ընդլայնվում է և յուրաքանչյուր դեպքի համար ցուցադրվում են իր 

տվյալները՝ առկա չէ/կցվում է/համարը/ամսաթիվը: 

- 10-րդ կետը՝ գնորդին վերաբերող տվյալների բոլոր դաշտերը՝ անվանումը 

հայերեն և ռուսերեն և նույնականացման կոդը: 
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Նկար 16 Error! Reference source not found. (մաս I) 

3. Փաստաթղթում անհրաժեշտ է լրացնել (տես՝ Նկար 17 Արտահանման 

հարկային հայտարարագիր (մաս II)). 

- 11-րդ կետում՝ ԱԱՀ-ը, որտեղ աղյուսակի 1-ին սյունակում լրացնել 

արտահանված ապրանքների հարկման բազան, իսկ 2-րդ սյունակում` տվյալ 

բազայի նկատմամբ ԱԱՀ-ի 20 % դրույքաչափի կիրառմամբ հաշվարկված 

հարկի գումարը: Վերջինս ինքնաշխատ ճշգրտվում է փաստաթուղթը 

ժամանակավորապես հիշելիս և/կամ գրանցելիս: Հնարավորություն պետք է 

ընձեռել հարկը չհաշվարկելու համար: 

- 11.1-ին կետում՝ լրացնել ԱԱՀ-ից ազատված բոլոր ապրանքների ընդհանուր 

հարկման բազան 

- 12-րդ կետում՝ ակցիզային հարկի վերաբերյալ տվյալներ. ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 

(համակարգն ինքնաշխատ լրացնում է անվանումը), hարկման բազայի 

չափման բնաիրային միավորը, լրացնել արտահանված ապրանքների քանակը 

(ծավալը), սպիրտայնության աստիճանը (միայն օրենքով նախատեսված 

դեպքերում), ապրանք(ներ)ի հնացումը (միայն 2208 20, 2208 30, 2208 40 

ծածկագրին դասվող ապրանքատեսակների դեպքում), հարկման բազան, 

ակցիզային հարկի հաստատուն կամ հաշվարկային դրույքաչափը: 

Փաստաթուղթը ժամանակավորապես հիշելիս և/կամ գրանցելիս համակարգը 

հաշվարկում է ակցիզային հարկը (Արտահանված ապրանքների 
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քանակ(ծավալ)xԱկցիզային հարկի հաստատուն կամ հաշվարկային 

դրույքաչափ) և դրանց հանրագումարը ինքնաշխատ լրացվում է Ընդամենը 

դաշտում: Նոր տող հրահանգով անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել մեկ 

տող: 

4. Արտահանման հայտարարագիրը գրանցելու համար սեղմել Հիշել 

ժամանակավորապես կամ  Գրանցել հրահանգը: 

5. Համակարգը պահպանում է հայտարարագիրը համապատասխան գործարքի 

«Կից փաստաթղթեր» հատվածում՝ վերագրելով «Անավարտ» կամ «Լրացված» 

կարգավիճակ  (համապատասխանաբար՝ Հիշել ժամանակավորապես կամ 

Գրանցել հրահանգներին սեղմելու դեպքում):  

6. Եթե չկա սխալ, համակարգը գրանցում է արտահանման հայտարարագիրը 

ԵՏՄ գործարքների դարանում «Լրացված» կարգավիճակով: Զուգահեռ 

գեներացվում է PDF ձևաչափի փաստաթուղթ` էլեկտրոնային ստորագրման 

համար: 

7. Ստորագրելուց հետո սեղմել Պատրաստ է ուղարկման հրահանգը և եթե չկա 

սխալ, համակարգը հայտարարագրին վերագրվում է «Վավեր» կարգավիճակ 

լրացնում է «ներկայացման ամսաթիվը» դաշտը՝ վերցնելով այն օրը, երբ 

հայտարարագիրը հանձնվում է ՊԵԿ:  

 

 
Նկար 17 Արտահանման հարկային հայտարարագիր (մաս II) 

Այլընտրանքային հոսք 1. «Ազատ մաքսային գոտի» ձևակերպումով Արտահանման 

հարկային հայտարարագրի ներկայացում 

Գործարքի ստեղծման պահին «Ազատ մաքսային գոտի» ձևակերպումով 

արտահանման գործարքի դեպքում հիմնական հոսքն ունենում է այլընտրանքային 

ուղի միայն 2-րդ կետի համար: Մասնավորապես.  

2ա. Համակարգը ինքնաշխատ լրացնում է գործարքի հետևյալ տվյալները. 
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- 1-ին կետը՝ Գործարքի համարը (խմբագրելի չէ), լրացվում է համակարգի 

կողմից, բացառությամբ ճշգրտված հայտարարագրի ներկայացման 

դեպքի: Ճշգրտված հայտարարագրի ներկայացման դեպքում 

Հայտարարագրի 1-ին կետում լրացվում է գործարքի այն համարը, որն 

առաջին անգամ հայտարարագիր ներկայացնելու ժամանակ լրացվել է 

հարկային մարմնի կողմից 

- 2-րդ կետը՝ ՓԳՀ-ը, լրացվում է համակարգի կողմից 

- 3-րդ կետը՝ ներկայացման ամսաթիվը, լրացվում է հայտարարագիրը 

հարկային մարմին ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը: Ընդ որում` 

հայտարարագիրը փոստի միջոցով ներկայացնելու դեպքում 

ներկայացնելու օր է համարվում փոստային բաժանմունքի ընդունման 

օրվա օրացուցային կնիքի արտատիպը: 

- 4-րդ կետը՝ իրավաբանական անձի անվանումը, անհատ 

ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը հայերեն և 

ռուսերեն (խմբագրելի չէ), 

- 5-րդ կետը՝ ՀՎՀՀ-ը (խմբագրելի չէ), 

- 6-րդ կետը՝ իրավաբանական անձի (ԱՁ կամ նոտարի) գտնվելու վայրը 

(հասցեն) (խմբագրելի չէ), 

- 7-րդ կետը՝ ապրանքների արտահանման ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի) 

(խմբագրելի չէ).  

- 8-րդ կետը՝ ԵՏՄ անդամ պետությունը, որտեղ արտահանվում են 

ապրանքները (խմբագրելի չէ): 

- 9-րդ կետը՝ Գործարքի «Կից փաստաթղթեր» հատվածի տվյալների 

հիման վրա ինքնաշխատ լրացվում է «9. Կից ներկայացվող 

փաստաթղթեր» աղյուսակի 1)-ին բաժինը: Մասնավորապես. 

 Դեպք 1. Գործարքում լրացված են «Ազատ մաքսային գոտի» 

մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների 

ներմուծման պետության մաքսային մարմնի վավերացրած 

մաքսային հայտարարագրի համարը և ամսաթիվը, սակայն 

հայտարարագրի պատճենները կցված չեն: Այս դեպքում 

կետակոճակը դրված է առկա չէ դաշտում, և լրացված են համարը 

և ամսաթիվը դաշտերը: 

 Դեպք 2. Գործարքում լրացված են «Ազատ մաքսային գոտի» 

մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների 

ներմուծման պետության մաքսային մարմնի վավերացրած 

մաքսային հայտարարագրի համարը և ամսաթիվը, և կցված են 
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հայտարարագրի պատճենները: Այս դեպքում կետակոճակը 

դրված է կցվում է և լրացված են համարը և ամսաթիվը դաշտերը: 

 Դեպք 3. Գործարքում լրացված չեն «Ազատ մաքսային գոտի» 

մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների 

ներմուծման պետության մաքսային մարմնի վավերացրած 

մաքսային հայտարարագրի համարը և ամսաթիվը, և կցված չեն 

հայտարարագրի պատճենները: Այս դեպքում կետակոճակը 

դրված է առկա չէ և դատարկ են համարը և ամսաթիվը դաշտերը: 

 Արտահանման գործարքում հնարավոր է տեղի ունենան դեպք 1-

ը և դեպք 2-ը միաժամանակ, կամ լինի մեկից ավելի դեպք1 կամ 

դեպք 2 (ընդհանուր դեպքերի առավելագույն քանակը՝ 5): Այս 

պարագայում «9. Կից ներկայացվող փաստաթղթեր» աղյուսակը 

ընդլայնվում է և յուրաքանչյուր դեպքի համար ցուցադրվում են իր 

տվյալները՝ առկա չէ/կցվում է/համարը/ամսաթիվը: 

- 10-րդ կետը՝ գնորդին վերաբերող տվյալների դաշտերը դատարկ են և ենթակա 

չեն խմբագրման: 

Հետագա քայլերը շարունակվում են ըստ հիմնական հոսքի: 

Այլընտրանքային հոսք 2. «Ազատ պահեստ» ձևակերպումով Արտահանման 

հարկային հայտարարագրի ներկայացում 

Գործարքի ստեղծման պահին «Ազատ պահեստ» ձևակերպումով արտահանման 

գործարքի դեպքում հիմնական հոսքն ունենում է այլընտրանքային ուղի միայն 2-րդ 

կետի համար: Մասնավորապես.  

2բ. Համակարգը ինքնաշխատ լրացնում է գործարքի հետևյալ տվյալները. 

- 1-ին կետը՝ Գործարքի համարը (խմբագրելի չէ), լրացվում է համակարգի 

կողմից, բացառությամբ ճշգրտված հայտարարագրի ներկայացման 

դեպքի: Ճշգրտված հայտարարագրի ներկայացման դեպքում 

Հայտարարագրի 1-ին կետում լրացվում է գործարքի այն համարը, որն 

առաջին անգամ հայտարարագիր ներկայացնելու ժամանակ լրացվել է 

հարկային մարմնի կողմից 

- 2-րդ կետը՝ ՓԳՀ-ը, լրացվում է համակարգի կողմից 

- 3-րդ կետը՝ ներկայացման ամսաթիվը, լրացվում է հայտարարագիրը 

հարկային մարմին ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը: Ընդ որում` 

հայտարարագիրը փոստի միջոցով ներկայացնելու դեպքում 
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ներկայացնելու օր է համարվում փոստային բաժանմունքի ընդունման 

օրվա օրացուցային կնիքի արտատիպը: 

- 4-րդ կետը՝ իրավաբանական անձի անվանումը, անհատ 

ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի անունը, ազգանունը հայերեն և 

ռուսերեն (խմբագրելի չէ), 

- 5-րդ կետը՝ ՀՎՀՀ-ը (խմբագրելի չէ), 

- 6-րդ կետը՝ իրավաբանական անձի (ԱՁ կամ նոտարի) գտնվելու վայրը 

(հասցեն) (խմբագրելի չէ), 

- 7-րդ կետը՝ ապրանքների արտահանման ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի) 

(խմբագրելի չէ).  

- 8-րդ կետը՝ ԵՏՄ անդամ պետությունը, որտեղ արտահանվում են 

ապրանքները (խմբագրելի չէ): 

- 9-րդ կետը՝ Գործարքի «Կից փաստաթղթեր» հատվածի տվյալների 

հիման վրա ինքնաշխատ լրացվում է «9. Կից ներկայացվող 

փաստաթղթեր» աղյուսակի 1)-ին բաժինը: Մասնավորապես. 

 Դեպք 1. Գործարքում լրացված են «Ազատ պահեստ» 

մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների 

ներմուծման պետության մաքսային մարմնի վավերացրած 

մաքսային հայտարարագրի համարը և ամսաթիվը, սակայն 

հայտարարագրի պատճենները կցված չեն: Այս դեպքում 

կետակոճակը դրված է առկա չէ դաշտում, և լրացված են համարը 

և ամսաթիվը դաշտերը: 

 Դեպք 2. Գործարքում լրացված են «Ազատ պահեստ» 

մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների 

ներմուծման պետության մաքսային մարմնի վավերացրած 

մաքսային հայտարարագրի համարը և ամսաթիվը, և կցված են 

հայտարարագրի պատճենները: Այս դեպքում կետակոճակը 

դրված է կցվում է և լրացված են համարը և ամսաթիվը դաշտերը: 

 Դեպք 3. Գործարքում լրացված չեն «Ազատ պահեստ» 

մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների 

ներմուծման պետության մաքսային մարմնի վավերացրած 

մաքսային հայտարարագրի համարը և ամսաթիվը, և կցված չեն 

հայտարարագրի պատճենները: Այս դեպքում կետակոճակը 

դրված է առկա չէ և դատարկ են համարը և ամսաթիվը դաշտերը: 

 Արտահանման գործարքում հնարավոր է տեղի ունենան դեպք 1-

ը և դեպք 2-ը միաժամանակ, կամ լինի մեկից ավելի դեպք1 կամ 

դեպք 2 (ընդհանուր դեպքերի առավելագույն քանակը՝ 5): Այս 
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պարագայում «9. Կից ներկայացվող փաստաթղթեր» աղյուսակը 

ընդլայնվում է և յուրաքանչյուր դեպքի համար ցուցադրվում են իր 

տվյալները՝ առկա չէ/կցվում է/համարը/ամսաթիվը: 

- 10-րդ կետը՝ գնորդին վերաբերող տվյալների դաշտերը դատարկ են և ենթակա 

չեն խմբագրման: 

Հետագա քայլերը շարունակվում են ըստ հիմնական հոսքի: 

 

Ստեղծել հիմնավորման դիմում 

Հիմնավորման դիմումի արդյունքում հարկ վճարողը հնարավորություն է ստանում, 

արտահանում իրականացնելիս, կիրառելու ավելացված արժեքի հարկի զրոյական 

դրույքաչափ և (կամ) ազատվելու ակցիզային հարկից: Հիմնավորման դիմումի 

ներկայացման նախապայամանն է տվյալ գործարքի գծով արդեն ներկայացված 

«Վավեր» կարգավիճակ ունեցող արտահանման հայտարարագիրը, որում նշված է 

հայտարարության համարը և ամսաթիվը:  

Հիմնավորման դիմում ստեղծելու համար անհրաժեշտ է. 

 

1. Արտահանման գործարքի «Փաստաթղթեր» հատվածում սեղմել Ստեղծել 

հիմնավորման դիմում հրահանգը, որից հետո բեռնվում է դիմումի էլեկտրոնային 

ձևը (տես՝ Նկար 18 Հիմնավորման դիմում): 

2. Նկատի ունեցեք, որ հիմնավորման դիմումի բոլոր դաշտերը լրացվում են 

ինքնաշխատ, իսկ ՓԳՀ և Դիմումի ներկայացման ամսաթիվ դաշտերը պասիվ են և 

լրացնելու կարիք չկա:  

3. Դիմումը գրանցելու համար սեղմեք Հիշել ժամանակավորապես կամ  Գրանցել 

հրահանգը: 

4. Համակարգը պահպանում է դիմումը համապատասխան գործարքի «Կից 

փաստաթղթեր» հատվածում՝ Դիմումին վերագրելով «Անավարտ» կամ «Լրացված» 

կարգավիճակ  (համապատասխանաբար՝ Հիշել ժամանակավորապես կամ 

Գրանցել հրահանգներին սեղմելու դեպքում):  

 

4.1. Դիմումը խմբագրելիս,  եթե «Անավարտ» դիմումի Արտահանման հարկային 

հայտարարագրի գործարքի համարը և Արտահանման հարկային 

հայտարարագրի ներկայացման ամսաթիվը դաշտերում նշված տվյալներով 

արտահանման հայտարարագիրը տվյալ պահին չունի  «Վավեր» 
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կարգավիճակ (կամ ջնջվել է), ապա Հիշել ժամանակավորապես  կամ Գրանցել 

հրահանգներին սեղմելիս՝ կհայտնվեն համապատասխան 

հաղորդագրություններ: 

 

 

Նկար 18 Հիմնավորման դիմում 
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Գործարքի որոնում և դիտում 

Գործարքի որոնում կատարելու համար անհրաժեշտ է. 

1. Մուտք գործել ՀՆԷՀ համակարգի` «Անձնական գրասենյակ» բաժնի «ԵՏՄ 

գործարքների դարան» ենթաբաժինը, որից հետո կբացվի ԵՏՄ գործարքների 

դարանը (տես՝ Նկար 2 Գործարքների դարան), որտեղ կարելի է կատարել որոնում 

ըստ՝ 

- Գործարքի համարի 

- Գործարքի կարգավիճակի (ներմուծման դեպքում՝ «Նոր», «Ընթացքի մեջ», 

«Ենթակա է ճշգրտման», «Ենթակա է հաստատման», «Ավարտված», 

արտահանման դեպքում՝ «Նոր», «Ընթացի մեջ», «Ավարտված», «Ենթակա է 

ճշգրտման») 

- Ներմուծման/Արտահանման ամսաթվի 

- Գործարքի տեսակի (արտահանում/ներմուծում) 

- Ձևակերպման (ստանդարտ, ազատ մաքսային գոտի, ազատ պահեստ) 

-  

- Փաստաթղթի տեսակի (z1, z2, z3, z4, z5, z6) 

- ՓԳՀ-ի 

- Փաստաթղթի կարգավիճակի («Վավեր», «Չընդունված», «Ջնջված») 

- Փաստաթղթի ներկայացման ամսաթվի 

- Ընթացիկ/Ոչ ընթացիկ 

 

2. Մուտքագրել որոնման բնութագրիչը(ները) և սեղմել Որոնում հրահանգը: 

3. Մուտքագրված բնութագրիչները մաքրելու և նոր որոնում կատարելու համար 

սեղմել Նոր Որոնում հրահանգը: 

4. Համակարգը կկատարի որոնում ըստ մուտքագրված բնութագրիչների և գտնված 

տվյալները 20-ական տողով կցուցադրվեն «Որոնման արդյունքներ» աղյուսակում 

(տես՝ Նկար 19 Որոնման արդյունքներ): Էջում ցուցադրվող գործարքների քանակը 

կարելի է դարձնել 10 կամ 15՝ փոխելով էջում գործարքների քանակը:  

4.1. Եթե գտնված տվյալներ չեն լինում, ապա համակարգը ցուցադրում է 

համապատասխան հաղորդագրություն: 
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4.2. Եթե բնութագրիչ մուտքագրված չէ, համակարգը ցուցադրում է բոլոր 

գործարքները 20-ական տողով «Որոնման արդյունքներ» աղյուսակում: 

 

 

 

Նկար 19 Որոնման արդյունքներ 

 

5. Որոնման արդյունքներ աղյուսակում գտնված գործարքների համար համակարգը 

ցուցադրում է հետևյալ ամփոփ տվյալները. գործարքի համար, գործարքի տեսակ, 

ներմուծման/արտահանման ամսաթիվ, գործարքի կարգավիճակ, ինչպես նաև 

առաջարկում է կատարել հետևյալ գործողությունները՝ հավելել փաստաթուղթ, 

խմբագրել, պատմություն, ջնջել: 

6. Փաստաթղթերը ըստ գործարքի ամսաթվերի աճման/նվազման կարգով 

դասավորելու համար սեղմել  հրահանգը: 

7. «Որոնման արդյունքներ» աղյուսակի այլ էջ անցնելու համար սեղմել 

համապատասխան էջի վրա, հաջորդ էջ անցնելու համար սեղմել  հրահանգը, 

իսկ աղյուսակի վերջին էջ անցնելու համար՝  հրահանգը:   

8. Գործարքին կից փաստաթղթերը և դրանց վերաբերող այլ մանրամասներ դիտելու 

համար սեղմել Գործարքի համար սյունակում հասանելի ընդարձակման 

հրահանգը ՝ (սեղմելիս այն շրջվում է հակառակ դիրքին և կարելի է փակել 

ընդարձակված հատվածը):  

9. Կից փաստաթղթերը հաշվետվության տեսքով տեսնելու համար սեղմել Բացել 

հաշվետվությունը  հրահանգը, որից հետո կաշխատի փաստաթղթի 

ներբեռնման ստանդարտ ընթացակարգը:  

10. Փաստաթղթի ստացականը բացելու համար սեղմել Բացել ստացականը 

հրահանգը: 
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Գործարքի ճշգրտում 

Համակարգում պահպանված գործարքները հնարավոր է հետագայում ճշգրտել՝ 

խմբագրելով գործարքի տվյալները:  

Գործարքի տվյալները խմբագրելու համար անհրաժեշտ է. 

1. Մուտք գործել ՀՆԷՀ համակարգի` «Անձնական գրասենյակ» բաժնի «ԵՏՄ 

գործարքների դարան» ենթաբաժինը, որից հետո կբացվի ԵՏՄ գործարքների 

դարանը (տես՝ Նկար 2 Գործարքների դարան): 

2. Կատարել գործարքի որոնում: 

3. «Որոնման արդյունքներ» աղյուսակում սեղմել փոփոխման համար 

անհրաժեշտ գործարքի Խմբագրել  հրահանգը: 

4. Բացված «Գործարքի տվյալներ» ենթաբաժնում կատարել փոփոխությունները 

և սեղմել Պահպանել կոճակը: 

5. Կատարված փոփոխությունները չպահպանելու և «Գործարքի տվյալներ» 

ենթաբաժնից դուրս գալու համար սեղմել Ելք հրահանգը: 

6. Գործարքի կից փաստաթղթերը խմբագրելու համար, անցնել «Փաստաթղթեր» 

ենթաբաժին, ընտրել փաստաթուղթը և սեղմել Խմբագրել  հրահանգը: 

Կատարել անհրաժեշտ փոփոխությունները և սեղմել Գրանցել կոճակը: 

 

Ներմուծման գործարքի տվյալների ճշգրտում 

Ներմուծման գործարքում կարող են լինել երկու բնույթի ճշգրտումներ: Երբ՝ 

1. ճշգրտվում են տվյալներ, որոնք ներմուծվում են գործարքից և ժառանգված են 

ստեղծված փաստաթղթ(եր)ում, ներառյալ այն դեպքը, երբ գործարքում որևէ   

փաստաթուղթ ժառանգել է գործարքի մեկ այլ փաստաթղթի համարը և/կամ 

ներկայացման ամսաթիվը, և վերջինիս ճշգրտումը ենթադրում է նախորդի ճշգրտում,  

2. ճշգրտվում են տվյալներ, որոնք ներմուծվում են առանձին փաստաթղթերում և 

ազդեցություն չունեն գործարքի տվյալների և/կամ այլ փաստաթղթերի վրա: 
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Անավարտ փաստաթղթի խմբագրում 

Ներմուծման հայտարարագիր/ներմուծման հայտարարություն/ԱԱՀ հետաձգման 

դադարեցման հայտարարություն/Հաստատում  փաստաթղթերից որևէ մեկը Հիշել 

Ժամանակավորապես հրահանգով պահպանվել է և ունի «Անավարտ» կարգավիճակ: 

1. Օգտվողը գործարքի տվյալներ ենթաէջում խմբագրում և պահպանում է 

դաշտեր, որոնք մինչ այդ ինքնաշխատ լրացվել են «Անավարտ» կարգավիճակ 

ունեցող փաստաթղթում: Այս պարագայում համակարգը չի ցուցադրում որևէ 

հաղորդագրություն ճշգրտման անհրաժեշտության մասին և փոփոխված 

տվյալներն ինքնաշխատ թարմացնում են տվյալ փաստաթղթի՝ հաջորդ 

խմբագրման պահին: 

2. Oգտվողը ճշգրտում և ՊԵԿ է հանձնում փաստաթուղթ, որի համարը և 

ներկայացման ամսաթիվը արտացոլված են անավարտ փաստաթղթում: Այս 

պարագայում համակարգը չի ցուցադրում որևէ հաղորդագրություն ճշգրտման 

անհրաժեշտության մասին, և փոփոխված համարը և ներկայացման 

ամսաթիվն ինքնաշխատ թարմացվում են տվյալ փաստաթղթի՝ հաջորդ 

խմբագրման պահին:  

- Հնարավոր դեպքերն են. 

- առկա է ՊԵԿ հանձնված ներմուծման հայտարարագիր և անավարտ ԱԱՀ 

հետաձգման դադարեցման դիմում,  

- առկա է ՊԵԿ հանձնված ներմուծման հայտարարություն և անավարտ 

Հաստատում: 

 

Լրացված փաստաթղթի խմբագրում 

Ներմուծման հայտարարագիր/ներմուծման հայտարարություն/ԱԱՀ հետաձգման 

դադարեցման հայտարարություն/Հաստատում փաստաթղթերից որևէ մեկը Գրանցել 

հրահանգով պահպանվել է և ունի «Լրացված» կարգավիճակ: 

1. Օգտվողը գործարքի տվյալներ ենթաէջում խմբագրում և պահպանում է 

դաշտեր, որոնք մինչ այդ ինքնաշխատ լրացվել են լրացված փաստաթղթում: 

Այս պարագայում համակարգը չի ցուցադրում որևէ հաղորդագրություն 

ճշգրտման անհրաժեշտության մասին:  
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- եթե օգտվողը Խմբագրել հրահանգի միջոցով բեռնում է փաստաթուղթը, 

ապա փոփոխված տվյալներն ինքնաշխատ թարմացվում են 

համապատասխան դաշտերում, 

- եթե օգտվողը, առանց տվյալները թարմացնելու, փորձում է հանձնել 

փաստաթուղթը ՊԵԿ, hամակարգը կանխում է այս գործողությունը և 

ցուցադրում համապատասխան սխալի հաղորդագրությունը: 

 

2. Oգտվողը ճշգրտում և ՊԵԿ է հանձնում փաստաթուղթ, որի համարը և/կամ 

ներկայացման ամսաթիվը արտացոլված են «Լրացված» կարգավիճակ ունեցող 

փաստաթղթում: Այս պարագայում համակարգը չի ցուցադրում որևէ 

հաղորդագրություն ճշգրտման անհրաժեշտության մասին: 

- եթե օգտվողը Խմբագրել հրահանգի միջոցով բեռնում է փաստաթուղթը, 

ապա փոփոխված տվյալներն ինքնաշխատ թարմացվում են 

համապատասխան դաշտերում, 

- Եթե օգտվողը, առանց տվյալները թարմացնելու, փորձում է հանձնել 

փաստաթուղթը ՊԵԿ, Համակարգը կանխում է այս գործողությունը և 

ցուցադրում համապատասխան սխալի հաղորդագրությունը: 

- Հնարավոր դեպքերն են. 

- առկա է ՊԵԿ հանձնված ներմուծման հայտարարագիր և լրացված ԱԱՀ 

հետաձգման դադարեցման դիմում,  

- առկա է ՊԵԿ հանձնված ներմուծման հայտարարություն և լրացված 

Հաստատում: 

 

Հանձնված փաստաթղթի ճշգրտում 

Համակարգում ներմուծման հայտարարագիր/ներմուծման հայտարարություն/ԱԱՀ 

հետաձգման դադարեցման հայտարարություն/Հաստատում փաստաթղթերը ՊԵԿ 

հանձնելուց հետո կարող են ունենալ «Վավեր», «Չընդունված» և «Ջնջված» 

կարգավիճակները և լինել ընթացիկ և ոչ ընթացիկ. 

Վավեր/չընդունված/ջնջված ոչ ընթացիկ փաստաթղթերի դեպքում գործարքի 

տվյալների ճշգրտման արդյունքում փաստաթուղթը ենթակա չէ ճշգրտման և 

տվյալների անհամապատասխանությունը չունի որևէ ազդեցություն գործարքի 
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կարգավիճակի վրա: Սույն կիրառման դեպքը նկարագրում է վավեր ընթացիկ 

փաստաթղթերի դեպքում 

Գործարքի տվյալների ճշգրտման հետևանքը: 

1. Օգտվողը գործարքի տվյալներ ենթաէջում խմբագրում և պահպանում է 

դաշտեր, որոնք ներառված են գործարքում հանձնված վավեր ընթացիկ 

փաստաթղթում:  

- Գործարքի կարգավիճակը դառնում է «Ենթակա է ճշգրտման», 

- Համակարգը գործարքի բոլոր ենթաէջերում՝ ենթաէջի վերնագրի տակ 

ցուցադրում է սխալի հաղորդագրություն, 

- Գործարքի «Փաստաթղթեր» ենթաէջի «Ստեղծել փաստաթղթեր» 

ենթաբաժնում տվյալ փաստաթղթի ստեղծման հրահանգը դառնում է 

ճշգրտման հրահանգ: Այդ հրահանգը սեղմելով համակարգը բեռնում է 

տվյալ փաստաթուղթը, «Գործարքի տվյալներ» ենթաէջից բեռնում է 

թարմացված տվյալները, նախորդ փաստաթղթից բեռնում է բոլոր այն 

տվյալները, որոնց մասով գործարքում չեն կատարվել փոփոխություններ: 

օգտվողը վերջնականացնում է փաստաթուղթը և ստանդարտ ընթացքով 

հանձնում այն ՊԵԿ:  

2. Oգտվողը ճշգրտում և ՊԵԿ է հանձնում փաստաթուղթ, որի համարը և/կամ 

ներկայացման ամսաթիվը արտացոլված են հանձնված վավեր ընթացիկ 

փաստաթղթում:  

- Գործարքի կարգավիճակը դառնում է «Ենթակա է ճշգրտման», 

- Համակարգը գործարքի բոլոր ենթաէջերում՝ ենթաէջի վերնագրի տակ 

ցուցադրում է սխալի հաղորդագրություն, 

- Գործարքի «Փաստաթղթեր» ենթաէջի «Ստեղծել փաստաթղթեր» 

ենթաբաժնում տվյալ փաստաթղթի ստեղծման հրահանգը դառնում է 

ճշգրտման հրահանգ և առանձնանում է հատուկ գունավորումով: Այդ 

հրահանգը սեղմելով համակարգը բեռնում է տվյալ փաստաթուղթը, 

«Գործարքի տվյալներ» ենթաէջից բեռնում է տվյալ փաստաթուղթը, որի 

մեջ թարմացնում է միայն հիմք ծառայող փաստաթղթի նոր համարը և/կամ 

ներկայացման ամսաթիվը: Օգտվողը վերջնականացնում է փաստաթուղթը 

և ստանդարտ ընթացքով հանձնում այն ՊԵԿ: 

Հնարավոր դեպքերն են. 
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- առկա է ՊԵԿ հանձնված ներմուծման հայտարարագիր և լրացված ԱԱՀ 

հետաձգման դադարեցման դիմում, 

- առկա է ՊԵԿ հանձնված ներմուծման հայտարարագիր և լրացված 

Հաստատում: 

- գործարքի  «Ենթակա է ճշգրտման» կարգավիճակը պահպանվում է այնքան 

ժամանակ, քանի դեռ տվյալ գործարքի փաստաթղթերի համար առկա է 

առնվազն մեկ Ճշգրտման հրահանգ: Հակառակ դեպքում, կախված ՊԵԿ 

հանձնված փաստաթղթերի առկայությունից, գործարքն ստանում է 

համապատասխան կարգավիճակ: 

 

Ներմուծման հարկային հայտարարգրի ճշգրտման դեպքում ԱԱՀ հետաձգման 

դադարեցման հայտարարությունների վերահանձնում 

Հնարավոր դեպքերն են. 

 

- Եթե ճշգրտվել է «Վավեր» և ընթացիկ ներմուծման հարկային հայտարարագիր, 

որի արդյունքում փոփոխություններ են կատարել 10.2 բաժնի տվյալները, 

այսինքն՝ 

o ջնջվել/ավելացել է ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը 

o փոփոխվել է հարկման բազան 

o փոփոխվել է «վճարման ժամկետը հետաձգված ԱԱՀ գումար (դրամ)» 3 

սյուներից որևէ մեկը, 

ապա անհրաժեշտ է վերահանձնել ԱԱՀ հետաձգման դադարեցման 

հայտարարություն՝ սեղմելով Վերահանձնել ԱԱՀ հետաձգման դադարեցման 

հայտարարություն կոճակը: Եթե նախկինում կային հանձնված մի քանի ԱԱՀ 

հետաձգման դադարեցման հայտարարություններ, ապա կոճակը սեղմելիս՝ 

ըստ նախկինում հանձնման հերթականության (ըստ ներկայացման ամսաթվի) 

բացվում են նոր ԱԱՀ հետաձգման դադարեցման հայտարարություները, որոնց 

տվյալները լրացվում են  ճշգրտված ներմուծման հարկային հայտարարագրի 

տվյալների հիման վրա: 
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- Եթե գործարքի մեջ ավելացվել են այն ԱՏԳ ԱԱ կոդով ապրանքները, որոնք 

նախկինում մուտքագրվել էին գործարքում, և վերաբերում էին 10.2 բաժնին, 

ապա այս դեպքում ներմուծման հարկային հայտարարագիրը չի ճշգրտվում: 

Արտահանման գործարքի տվյալների ճշգրտում 

Գործարքում կարող են լինել երկու բնույթի ճշգրտումներ: Երբ՝ 

1. ճշգրտվում են տվյալներ, որոնք ներմուծվում են գործարքից և ժառանգված են 

ստեղծված փաստաթղթ(եր)ում, ներառյալ այն դեպքը, երբ գործարքում որևէ մեկ 

փաստաթուղթ ժառանգել է գործարքի մեկ այլ փաստաթղթի համարը և/կամ 

ներկայացման ամսաթիվը, և վերջինիս ճշգրտումը ենթադրում է նախորդի ճշգրտում, 

2. ճշգրտվում են տվյալներ, որոնք ներմուծվում են առանձին փաստաթղթերում և 

ազդեցություն չունեն գործարքի տվյալների և/կամ այլ փաստաթղթերի վրա: 

Անավարտ փաստաթղթի խմբագրում 

Արտահանման հայտարարագիր/Հիմնավորման դիմում փաստաթղթերից որևէ մեկը 

Հիշել Ժամանակավորապես հրահանգով պահպանվել է և ունի «Անավարտ» 

կարգավիճակ: 

1. Օգտվողը գործարքի տվյալներ ենթաէջում խմբագրում և պահպանում է 

դաշտեր, որոնք մինչ այդ ինքնաշխատ լրացվել են «Անավարտ» կարգավիճակ 

ունեցող փաստաթղթում: Այս պարագայում համակարգը չի ցուցադրում որևէ 

հաղորդագրություն ճշգրտման անհրաժեշտության մասին և փոփոխված 

տվյալներն ինքնաշխատ թարմացնում է տվյալ փաստաթղթի՝ հաջորդ 

խմբագրման պահին: 

2. Oգտվողը ճշգրտում և ՊԵԿ է հանձնում փաստաթուղթ, որի համարը և 

ներկայացման ամսաթիվը արտացոլված են անավարտ փաստաթղթում: Այս 

պարագայում համակարգը չի ցուցադրում որևէ հաղորդագրություն ճշգրտման 

անհրաժեշտության մասին, և փոփոխված համարը և ներկայացման 

ամսաթիվն ինքնաշխատ թարմացվում են տվյալ փաստաթղթի՝ հաջորդ 

խմբագրման պահին: Տեղի է ունենում, երբ առկա է ՊԵԿ հանձնված 

արտահանման հայտարարագիր և անավարտ Հիմնավորման դիմում: 

Լրացված փաստաթղթի խմբագրում 
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Արտահանման հայտարարագիր/Հիմնավորման դիմում փաստաթղթերից որևէ մեկը 

Գրանցել հրահանգով պահպանվել է և ունի «Լրացված» կարգավիճակ:  

1. Օգտվողը գործարքի տվյալներ ենթաէջում խմբագրում և պահպանում է 

դաշտեր, որոնք մինչ այդ ինքնաշխատ լրացվել են լրացված փաստաթղթում: 

Այս պարագայում համակարգը չի ցուցադրում որևէ հաղորդագրություն 

ճշգրտման անհրաժեշտության մասին:  

- եթե օգտվողը Խմբագրել հրահանգի միջոցով բեռնում է փաստաթուղթը, 

ապա փոփոխված տվյալներն ինքնաշխատ թարմացվում են 

համապատասխան դաշտերում, 

- եթե օգտվողը, առանց տվյալները թարմացնելու, փորձում է հանձնել 

փաստաթուղթը ՊԵԿ, համակարգը կանխում է այս գործողությունը և 

ցուցադրում համապատասխան սխալի հաղորդագրությունը: 

2. Oգտվողը ճշգրտում և ՊԵԿ է հանձնում փաստաթուղթ, որի համարը և/կամ 

ներկայացման ամսաթիվը արտացոլված են «Լրացված» կարգավիճակ ունեցող 

փաստաթղթում: Այս պարագայում համակարգը չի ցուցադրում որևէ 

հաղորդագրություն ճշգրտման անհրաժեշտության մասին: 

- եթե օգտվողը Խմբագրել հրահանգի միջոցով բեռնում է փաստաթուղթը, 

ապա փոփոխված տվյալներն ինքնաշխատ թարմացվում են 

համապատասխան դաշտերում, 

- Եթե օգտվողը, առանց տվյալները թարմացնելու, փորձում է հանձնել 

փաստաթուղթը ՊԵԿ, համակարգը կանխում է այս գործողությունը և 

ցուցադրում համապատասխան սխալի հաղորդագրությունը: 

 

Սա տեղի է ունենում, երբ առկա է ՊԵԿ հանձնված արտահանման հայտարարագիր և 

լրացված Հիմնավորման դիմում: 

 

 

Հանձնված փաստաթղթի ճշգրտում 

Արտահանման հայտարարագիր/Հիմնավորման դիմում փաստաթղթերը ՊԵԿ 

հանձնելուց հետո կարող են ունենալ «Վավեր», «Չընդունված» և «Ջնջված» 

կարգավիճակները և լինել ընթացիկ և ոչ ընթացիկ: 
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Վավեր/չընդունված/ջնջված ոչ ընթացիկ փաստաթղթերի դեպքում գործարքի 

տվյալների ճշգրտման արդյունքում փաստաթուղթը ենթակա չէ ճշգրտման և 

տվյալների անհամապատասխանությունը չունի որևէ ազդեցություն գործարքի 

կարգավիճակի վրա:  

Սույն կիրառման դեպքը նկարագրում է վավեր ընթացիկ փաստաթղթերի դեպքում 

գործարքի տվյալների ճշգրտման հետևանքը: 

1. Օգտվողը գործարքի տվյալներ ենթաէջում խմբագրում և պահպանում է 

դաշտեր, որոնք ներառված են գործարքում հանձնված վավեր ընթացիկ 

փաստաթղթում:  

- Գործարքի կարգավիճակը դառնում է «Ենթակա է ճշգրտման», 

- Համակարգը գործարքի բոլոր ենթաէջերում՝ ենթաէջի վերնագրի տակ 

ցուցադրում է սխալի հաղորդագրություն, 

- Գործարքի «Փաստաթղթեր» ենթաէջի «Ստեղծել փաստաթղթեր» 

ենթաբաժնում տվյալ փաստաթղթի ստեղծման հրահանգը դառնում է 

ճշգրտման հրահանգ: Այդ հրահանգը սեղմելով համակարգը բեռնում է 

տվյալ փաստաթուղթը, «Գործարքի տվյալներ» ենթաէջից բեռնում է 

թարմացված տվյալները, նախորդ փաստաթղթից բեռնում է բոլոր այն 

տվյալները, որոնց մասով գործարքում չեն կատարվել փոփոխություններ: 

օգտվողը վերջնականացնում է փաստաթուղթը և ստանդարտ ընթացքով 

հանձնում այն ՊԵԿ:  

2. Oգտվողը ճշգրտում և ՊԵԿ է հանձնում փաստաթուղթ, որի համարը և/կամ 

ներկայացման ամսաթիվը արտացոլված են հանձնված վավեր ընթացիկ 

փաստաթղթում:  

- Գործարքի կարգավիճակը դառնում է «Ենթակա է ճշգրտման», 

- Համակարգը գործարքի բոլոր ենթաէջերում՝ ենթաէջի վերնագրի տակ 

ցուցադրում է սխալի հաղորդագրություն, 

- Գործարքի «Փաստաթղթեր» ենթաէջի «Ստեղծել փաստաթղթեր» 

ենթաբաժնում տվյալ փաստաթղթի ստեղծման հրահանգը դառնում է 

ճշգրտման հրահանգ և առանձնանում է հատուկ գունավորումով: Այդ 

հրահանգը սեղմելով համակարգը բեռնում է տվյալ փաստաթուղթը, 

«Գործարքի տվյալներ» ենթաէջից բեռնում է տվյալ փաստաթուղթը, որի 

մեջ թարմացնում է միայն հիմք ծառայող փաստաթղթի նոր համարը և/կամ 
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ներկայացման ամսաթիվը: Օգտվողը վերջնականացնում է փաստաթուղթը 

և ստանդարտ ընթացքով հանձնում այն ՊԵԿ: 

Հնարավոր դեպքերն են. 

- Գործարքի է «Ենթակա է ճշգրտման» կարգավիճակը պահպանվում է այնքան 

ժամանակ, քանի դեռ տվյալ գործարքի փաստաթղթերի համար առկա է 

առնվազն մեկ Ճշգրտման հրահանգ: 

- Բոլոր ճշգրտումներից հետո գործարքը ստանում է «Ավարտված» 

կարգավիճակ: 
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Փաստաթղթի հավելում գործարքին  

Գործարքը ստեղծելուց և գրանցելուց հետո օգտվողը կարող է վերադառնալ տվյալ 

գործարքին և հավելել փաստաթղթեր:  

 

Գործարքին հավելու կցելու համար անհրաժեշտ է. 

 

1. Մուտք գործել ՀՆԷՀ համակարգի` «Անձնական գրասենյակ» բաժնի «ԵՏՄ 

գործարքների դարան» ենթաբաժինը, որից հետո կբացվի ԵՏՄ գործարքների 

դարանը (տես՝ Նկար 2 Գործարքների դարան): 

2. Կատարել գործարքի որոնում: 

3. «Որոնման արդյունքներ» աղյուսակում սեղմել անհրաժեշտ գործարքի Հավելել  

հրահանգը, որից հետո կբեռնվի գործարքի «Փաստաթղթեր» ենթաբաժինը: 

3.1. Եթե գործարքին կցված չէ որևէ փաստաթուղթ, ապա բոլոր հրահանգները 

ակտիվ են 

3.2. Եթե գործարքին կցված է(են) փաստաթուղթ(եր), հետևապես պասիվ են այն 

հրահանգները, որոնց համապատասխան փաստաթուղթն արդեն ստեղծված է: 

4. Նոր փաստաթուղթ ստեղծելու համար սեղմել անհրաժեշտ հրահանգը, լրացնել 

փաստաթղթի տվյալները և սեղմել Գրանցել հրահանգը:  

5. Եթե գործարքին առնչվող փաստաթղթերի պատճենները (PDF/JPEG/PNG 

ձևաչափերով) անհրաժեշտ է բեռնել համակարգչից, ապա 

5.1. Ներմուծման գործարքի դեպքում տես՝ Ներմուծման փաստաթղթերի կցում 

բաժինը 

5.2. Արտահանման գործարքի դեպքում տես՝ Արտահանման փաստաթղթերի 

կցում բաժինը: 



ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 
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Գործարքի պատմություն 

Գործարքը ստեղծելուց և գրանցելուց հետո օգտվողը կարող է ծանոթանալ ցանկացած 

գործարքի պատմությանը:  

Գործարքի պատմությանը ծանոթանալու համար անըհրաժեշտ է. 

1. Մուտք գործել ՀՆԷՀ համակարգի` «Անձնական գրասենյակ» բաժնի «ԵՏՄ 

գործարքների դարան» ենթաբաժինը, որից հետո կբացվի ԵՏՄ գործարքների 

դարանը (տես՝ Նկար 2 Գործարքների դարան): 

2. Կատարել գործարքի որոնում: 

3. «Որոնման արդյունքներ» աղյուսակում սեղմել անհրաժեշտ գործարքի 

Պատմություն  հրահանգը, որից հետո կբեռնվի գործարքի «Պատմություն» 

ենթաբաժինը (տես՝ Նկար 20 Գործարքի պատմություն): 

4. Յուրաքանչյուր գործողության մանրամասներին ծանոթանալու համար սեղմել 

Տեսնել ավելին հրահանգը, որից հետո կախված գործողության տեսակից 

ցուցադրվում են. 

- Գործարքի ստեղծման դեպքում՝ լրացված դաշտերի արժեքները  

- Փաստաթղթի ստեղծման դեպքում՝ գործարքի դաշտերից բացի հավելյալ 

մուտքագրված արժեքները, 

- Փաստաթղթի խմբագրման դեպքում՝ փոփոխված դաշտերի արժեքները, 

- Փաստաթղթի կցման դեպքում՝ կցվող փաստաթղթի ձևաչափը (օր. PDF) 

5. Նկարագրի պատուհանը փակելու համար սեղմել Փակել  հրահանգը, իսկ 

«Պատմություն» ենթաբաժնից դուրս գալու համար՝ Ելք հրահանգը: 

 



ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 

 

 
փաստաթուղթ ամսաթիվ հեղինակ Տարբերակ էջ 
ԵՏՄ գործարքների դարան ենթահամակարգ 

Օգտվողի ձեռնարկ 
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Նկար 20 Գործարքի պատմություն 



ՀՀ ԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ 

 

 
փաստաթուղթ ամսաթիվ հեղինակ Տարբերակ էջ 
ԵՏՄ գործարքների դարան ենթահամակարգ 

Օգտվողի ձեռնարկ 
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Գործարքի չեղարկում 

Գործարքը ստեղծելուց և գրանցելուց հետո Oգտվողը կարող է այն չեղարկել, քանի 

դեռ գործարքն ունի «Նոր» կարգավիճակ:  

Գործարքը չեղարկելու համար անհրաժեշտ է. 

 

1. Մուտք գործել ՀՆԷՀ համակարգի` «Անձնական գրասենյակ» բաժնի «ԵՏՄ 

գործարքների դարան» ենթաբաժինը, որից հետո կբացվի ԵՏՄ գործարքների 

դարանը (տես՝ Նկար 2 Գործարքների դարան): 

2. Կատարել գործարքի որոնում: 

3. «Որոնման արդյունքներ» աղյուսակում սեղմել անհրաժեշտ գործարքի 

Չեղարկել   հրահանգը, որից հետո համակարգը կարտաբերի գործարքի 

չեղարկման վրադիր պատուհան, «Դուք համոզվա՞ծ եք» հաղորդագրությամբ: 

4. Սեղմել Այո կոճակը՝ հաստատելու չեղարկումը: Ոչ կոճակը սեղմելու դեպքում, 

գործարքը չի չեղարկվի, և դուք դուրս կգաք չեղարկման վրադիր պատուհանից: 

5. Չեղարկման էջից դորս գալու համար անհրաժեշտ է սեղմել Ելք հրահանգը: 

Սակայն այն փաստաթղթերը, որոնք չեղարկվել են կմնան համապատասխան 

կարգավիճակում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՎԵՐՋԸ 


