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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՄԱՏԵՂ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

«Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի,  

Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի, 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի,  

Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի, Ռուսաստանի 

Դաշնության հաշվիչ պալատի կողմից համատեղ ստուգում՝ 2018 

թվականին  

Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրապետության, 

Ղազախստանի Հանրապետության, Ղրղզստանի Հանրապետության եւ 

Ռուսաստանի Դաշնության լիազորված մարմինների կողմից  

«Ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի եւ 

վճարների) գումարները հաշվեգրելու եւ բաշխելու, դրանք որպես 

եկամուտ անդամ պետությունների բյուջեներ փոխանցելու կարգի մասին» 

արձանագրության պահպանման նկատմամբ» 

(հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի,  

Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի,  
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Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման նկատմամբ 

վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի, 

Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հաշվիչ պալատի 

կոլեգիաների (խորհուրդների, լիազորված անձանց) համատեղ նիստի որոշմամբ, 

2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ ______ արձանագրություն) 

 

1. Համատեղ վերահսկիչ միջոցառում անցկացնելու հիմքերը. 

բոլոր կողմերի համար՝ «Ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ 

տուրքերի, հարկերի եւ վճարների) գումարները հաշվեգրելու եւ բաշխելու, դրանք 

որպես եկամուտ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների 

բյուջեներ փոխանցելու կարգի մասին» արձանագրության (այսուհետ՝ 

Արձանագրություն) (2014 թվականի մայիսի 29-ի «Եվրասիական տնտեսական 

միության մասին» պայմանագրի թիվ 5 հավելված) 53-րդ կետը. 

բոլոր կողմերի համար՝ «2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության 

հաշվեքննիչ պալատի, Բելառուսի Հանրապետության պետական 

վերահսկողության կոմիտեի, Ղազախստանի Հանրապետության 

հանրապետական բյուջեի կատարման նկատմամբ վերահսկողության հարցերով 

հաշվիչ կոմիտեի, Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի եւ 

Ռուսաստանի Դաշնության հաշվիչ պալատի կողմից համատեղ վերահսկիչ 

միջոցառում անցկացնելու մասին» համաձայնագիրը. 

Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի համար՝ Հայաստանի 

Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի 2019 թվականի գործունեության 

ծրագիրը. 

Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի 

համար՝ Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի 

աշխատանքի պլանը՝ 2019 թվականի առաջին կիսամյակի համար. 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի համար ՝ Պետական 

աուդիտի 2019 թվականի օբյեկտների ցանկը. 

Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի համար՝ 2019 թվականի 

աուդիտորական գործունեության պլանը. 
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Ռուսաստանի Դաշնության հաշվիչ պալատի համար՝ Ռուսաստանի 

Դաշնության հաշվիչ պալատի 2019 թվականի աշխատանքի պլանը: 

 

2. Համատեղ վերահսկիչ միջոցառման առարկան. լիազորված 

մարմինների գործունեությունը՝ ուղղված ներմուծման մաքսատուրքերի 

(համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի եւ վճարների) գումարները հաշվեգրելու եւ 

բաշխելու կարգը Եվրասիական տնտեսական միությունում (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ, 

Միություն) կիրառելուն: 

 

3. Համատեղ վերահսկիչ միջոցառման օբյեկտները. 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն 

(քաղ. Երեւան). 

Բելառուսի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն (քաղ. 

Մինսկ). 

Ղազախստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

գանձապետարանի կոմիտե (քաղ. Նուր-Սուլթան). 

Ղրղզստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

կենտրոնական գանձապետարան (քաղ. Բիշքեկ). 

Դաշնային գանձապետարանի միջտարածաշրջանային գործառնական 

վարչություն (քաղ. Մոսկվա). 

լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար նախատեսված օբյեկտները. 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, Հայաստանի Հանրապետության 

պետական եկամուտների կոմիտե, Բելառուսի Հանրապետության պետական 

մաքսային կոմիտե, Ղազախստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության պետական եկամուտների կոմիտե, Ղրղզստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական մաքսային 

ծառայություն, Դաշնային մաքսային ծառայություն: 

 

4. Համատեղ վերահսկիչ միջոցառում անցկացնելու ժամկետը. 
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2019 թվականի մայիս-նոյեմբեր ամիսներ։ 

 

5. Համատեղ վերահսկիչ միջոցառման նպատակները. 

5.1. Ստուգել անդամ պետությունների բյուջեների միջեւ բաշխման ենթակա 

ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի եւ վճարների) 

գումարներն ԵԱՏՄ անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից 

մյուս անդամ պետությունների հաշիվներին փոխանցելու ամբողջականությունն ու 

ժամանակին կատարելը. 

5.2. Ստուգել յուրաքանչյուր անդամ պետության համար սահմանված՝ 

ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի եւ վճարների) 

գումարները բաշխելու նորմատիվների պահպանումը լիազորված մարմինների 

կողմից. 

5.3. Վերլուծել ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ տուրքերի, 

հարկերի եւ վճարների) գումարները հաշվեգրելու եւ բաշխելու կարգի՝ 

Միությունում գործարկելու արդյունքները: 

 

6. Գործունեության ստուգվող ժամանակահատվածը. 2018 թվական: 

 

7. Համատեղ վերահսկիչ միջոցառման արդյունքները. 

7.1. Անդամ պետությունների կողմից Արձանագրության այն դրույթի 

պահպանումը, որը վերաբերում է մաքսատուրքերն ազգային արժույթով 

այն անդամ պետության լիազորված մարմնի միասնական հաշվին 

հաշվեգրելուն, որտեղ դրանք ենթակա են վճարման (Արձանագրության 3-

րդ կետ): Ներմուծման մաքսատուրքերի գումարները հաշվեգրելու եւ 

բաշխելու կարգի կիրառումը՝ ներմուծման մաքսատուրքերի գումարի 

նկատմամբ հաշվարկված տույժերի (տոկոսների) գումարների մասով 

(Արձանագրության 1-ին կետ): 

Արձանագրության 3-րդ կետին համապատասխան՝ 2018 թվականին ԵԱՏՄ 

անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից ներմուծման 
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մաքսատուրքերի, ինչպես նաեւ ներմուծման մաքսատուրքերի գումարի 

նկատմամբ հաշվարկված տույժերի գումարների հաշվեգրումն իրականացվել է 

ազգային արժույթով այն անդամ պետության լիազորված մարմնի միասնական 

հաշվին, որտեղ դրանք ենթակա են եղել վճարման՝ մաքսային 

իրավահարաբերությունները կարգավորող եւ Միության իրավունքի մաս կազմող 

միջազգային պայմանագրերին ու ակտերին համապատասխան: 

Հայաստանի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի 

մուտքերը 2018 թվականին կազմել են 54 366 141,9 հազ. դրամ, որոնք բաշխվել են 

հետեւյալ կերպ. 

Հայաստանի Հանրապետության բյուջե՝ 663 266,9 հազ. դրամ, 

Բելառուսի Հանրապետության բյուջե՝ 2 479 096,1 հազ. դրամ, 

Ղազախստանի Հանրապետության բյուջե՝ 3 835 531,3 հազ. դրամ, 

Ղրղզստանի Հանրապետության բյուջե՝ 1 032 956,7 հազ. դրամ, 

Ռուսաստանի Դաշնության բյուջե՝ 46 355 290,9 հազ. դրամ: 

Անդամ պետություններից ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերը 

2018 թվականին կազմել են 71 870 244,2 հազ. դրամ, այդ թվում՝ 

Բելառուսի Հանրապետությունից՝ 3 748 603,6 հազ. դրամ, 

Ղազախստանի Հանրապետությունից՝ 4 052 951,0 հազ. դրամ, 

Ղրղզստանի Հանրապետությունից՝ 1 315 329,3 հազ. դրամ, 

Ռուսաստանի Դաշնությունից՝ 62 753 360,3 հազ. դրամ: 

 

Բելառուսի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի 

մուտքերը 2018 թվականին կազմել են 1 302 593,2 հազ. բել. ռուբլի, որոնք 

բաշխվել են հետեւյալ կերպ. 

Հայաստանի Հանրապետության բյուջե՝ 15 891,6 հազ. բել. ռուբլի, 

Բելառուսի Հանրապետության բյուջե՝ 59 398,2 հազ. բել. ռուբլի, 

Ղազախստանի Հանրապետության բյուջե՝ 91 898,0 հազ. բել. ռուբլի, 
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Ղրղզստանի Հանրապետության բյուջե՝ 24 749,3 հազ. բել. ռուբլի, 

Ռուսաստանի Դաշնության բյուջե՝ 1 110 656,1 հազ. բել. ռուբլի: 

Անդամ պետություններից ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերը 

2018 թվականին կազմել են 1 085 407,3 հազ. բել. ռուբլի, այդ թվում՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունից՝ 10 404,8 հազ. բել. ռուբլի, 

Ղազախստանի Հանրապետությունից՝ 58 821,9 հազ. բել. ռուբլի, 

Ղրղզստանի Հանրապետությունից՝ 20 640,3 հազ. բել. ռուբլի, 

Ռուսաստանի Դաշնությունից՝ 995 540,3 հազ. բել. ռուբլի: 

 

Ղազախստանի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի 

մուտքերը 2018 թվականին կազմել են 218 295 501,4 հազ. տենգե, որոնք բաշխվել 

են հետեւյալ կերպ. 

Հայաստանի Հանրապետության բյուջե՝ 2 889 891,2 հազ. տենգե, 

Բելառուսի Հանրապետության բյուջե՝ 9 954 274,9 հազ. տենգե, 

Ղազախստանի Հանրապետության բյուջե՝ 15 287 404,6 հազ. տենգե, 

Ղրղզստանի Հանրապետության բյուջե՝ 4 147 614,5 հազ. տենգե, 

Ռուսաստանի Դաշնության բյուջե՝ 186 016 316,2 հազ. տենգե: 

Անդամ պետություններից ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերը 

2018 թվականին կազմել են 282 893 094,2 հազ. տենգե, այդ թվում՝ 

Հայաստանի Հանրապետության կողմից բաշխված՝ 2 747 380,4 հազ. տենգե, 

Բելառուսի Հանրապետության կողմից բաշխված՝ 15 498 101,7 հազ. տենգե, 

Ղրղզստանի Հանրապետության կողմից բաշխված՝ 5 351 966,4 հազ. տենգե, 

Ռուսաստանի Դաշնության կողմից բաշխված՝ 259 295 645,7 հազ. տենգե: 

 

Ղրղզստանի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի 



7 

մուտքերը 2018 թվականին կազմել են 15 488 604,3 հազ. սոմ, որոնք բաշխվել են 

հետեւյալ կերպ. 

Հայաստանի Հանրապետության բյուջե՝ 188 961,0 հազ. սոմ, 

Բելառուսի Հանրապետության բյուջե՝ 706 280,4 հազ. սոմ, 

Ղազախստանի Հանրապետության բյուջե՝ 1 092 721,0 հազ. սոմ, 

Ղրղզստանի Հանրապետության բյուջե՝ 294 283,5 հազ. սոմ, 

Ռուսաստանի Դաշնության բյուջե՝ 13 206 358,4 հազ. սոմ: 

 

Անդամ պետություններից ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերը 

2018 թվականին կազմել են 15 728 206,1 հազ. սոմ, այդ թվում՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունից՝ 146 810,4 հազ. սոմ, 

Բելառուսի Հանրապետությունից՝ 831 891,2 հազ. սոմ, 

Ղազախստանի Հանրապետությունից՝ 826 044,6 հազ. սոմ, 

Ռուսաստանի Դաշնությունից՝ 13 923 459,9 հազ. սոմ: 

 

Ռուսաստանի Դաշնությունում ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերը 

2018 թվականին կազմել են 673 049 010,7 հազ. ռուս. ռուբլի, որոնք բաշխվել են 

հետեւյալ կերպ. 

Հայաստանի Հանրապետության բյուջե՝ 8 211 197,9 հազ. ռուս. ռուբլի, 

Բելառուսի Հանրապետության բյուջե՝ 30 691 034,9 հազ. ռուս. ռուբլի, 

Ղազախստանի Հանրապետության բյուջե՝ 47 483 607,7 հազ. ռուս. ռուբլի, 

Ղրղզստանի Հանրապետության բյուջե՝ 12 787 931,2 հազ. ռուս. ռուբլի, 

Ռուսաստանի Դաշնության բյուջե՝ 573 875 239,0 հազ. ռուս. ռուբլի: 

Անդամ պետություններից ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերը 

2018 թվականին կազմել են 86 002 037,7 հազ. ռուս. ռուբլի, այդ թվում՝ 
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Հայաստանի Հանրապետությունից՝ 6 042 213,0 հազ. ռուս. ռուբլի, 

Բելառուսի Հանրապետությունից՝ 34 241 086,4 հազ. ռուս. ռուբլի, 

Ղազախստանի Հանրապետությունից՝ 33 912 320,4 հազ. ռուս. ռուբլի, 

Ղրղզստանի Հանրապետությունից՝ 11 806 417,9 հազ. ռուս. ռուբլի: 

 

 

7.2. Լիազորված մարմնի միասնական հաշվին մուտքագրված 

ներմուծման մաքսատուրքերի մասով վճարումների հաշվանցում 

կատարելու կարգի կազմակերպումն անդամ պետությունների լիազորված 

մարմինների կողմից (Արձանագրության 3-րդ կետ): 

Արձանագրության 3-րդ կետին համապատասխան՝ ներմուծման 

մաքսատուրքերի վճարման դիմաց կարող են հաշվանցվել հարկեր եւ վճարներ, 

ինչպես նաեւ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան վճարման 

ենթակա այլ վճարումներ (բացառությամբ հատուկ, հակագնագցման եւ 

փոխհատուցման տուրքերի), որոնք մուտքագրվել են լիազորված մարմնի 

միասնական հաշվին: Ընդ որում, ներմուծման մաքսատուրքերը չեն կարող 

հաշվանցվել այլ վճարումների դիմաց՝ բացառությամբ այնպիսի հաշվանցման, 

որը կատարվում է մաքսային վճարների, հատուկ, հակագնագցման եւ 

փոխհատուցման տուրքերի, ինչպես նաեւ տույժերի (տոկոսների) վճարման 

մասով վճարողների պարտքի մարման դիմաց: 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի 

վճարման դիմաց վճարների հաշվանցումների ընդհանուր գումարը 

2018 թվականին կազմել է 29 568,8 հազ. դրամ: Ներմուծման մաքսատուրքերի 

գումարներից հաշվանցումներ չեն իրականացվել: 

Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի 2019 թվականի 

մայիսի 16-ի թիվ ՀՊԵ-230 հարցմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական 

եկամուտների կոմիտեի կողմից ներկայացված եւ ներմուծման մաքսատուրքերի 

մասով գումարների հաշվանցումներ կատարելու համար հիմք ծառայած 

փաստաթղթերի պատճենների ստուգման արդյունքում խախտումներ չեն 
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արձանագրվել: 

 

 

Բելառուսի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման 

դիմաց վճարների հաշվանցումների ընդհանուր գումարը 2018 թվականին կազմել է 

9 462,0 հազ. բել. ռուբլի, ներմուծման մաքսատուրքերից՝ 194,3 բել. ռուբլի: 

Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի 

2019 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 03/04/01-2394 հարցմամբ Բելառուսի 

Հանրապետության պետական մաքսային կոմիտեի կողմից ներկայացված եւ 

ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների հաշվանցումներ կատարելու համար 

հիմք ծառայած փաստաթղթերի պատճենների ստուգման արդյունքում 

խախտումներ չեն արձանագրվել: 

 

Ղազախստանի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի 

վճարման դիմաց վճարների հաշվանցումների ընդհանուր գումարը 

2018 թվականին կազմել է 351 011,8 հազ. տենգե, ներմուծման մաքսատուրքերից՝ 

43 986,5 հազ. տենգե: 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի 2019 թվականի 

հունիսի 28-ի թիվ 4-9-2-33/2187-И հարցմամբ Ղազախստանի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 

ներկայացված եւ ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվանցումներ կատարելու 

համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի պատճենների ստուգման արդյունքում 

խախտումներ չեն արձանագրվել: 

 

Ղրղզստանի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի 

վճարման դիմաց վճարների հաշվանցումների ընդհանուր գումարը 

2018 թվականին կազմել է 1 217,8 հազ. սոմ, ներմուծման մաքսատուրքերից՝ 

6 107,1 հազ. սոմ: 
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Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի 2019 թվականի 

հունիսի 17-ի թիվ 01-15/1222 հարցմամբ Ղրղզստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր պետական մաքսային ծառայության կողմից 

ներկայացված եւ ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների հաշվանցումներ 

կատարելու համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի պատճենների ստուգման 

արդյունքում խախտումներ չեն արձանագրվել: 

 

Ռուսաստանի Դաշնությունում ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման 

դիմաց վճարների հաշվանցումների ընդհանուր գումարը 2018 թվականին 

կազմել է 2 023 233,9 հազ. ռուս. ռուբլի, ներմուծման մաքսատուրքերից՝ 158 951,7 

հազ. ռուս. ռուբլի:  

Ռուսաստանի Դաշնության հաշվիչ պալատի 2019 թվականի հունիսի 6-ի թիվ 

ЗИ 03-35/03-03 հարցմամբ Դաշնային մաքսային ծառայության կողմից 

ներկայացված եւ ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվանցումներ կատարելու 

համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի պատճենների ստուգման արդյունքում 

խախտումներ չեն արձանագրվել: 

 

7.3. Յուրաքանչյուր անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից 

մուտքերի առանձին հաշվառման կազմակերպումը. այդ մուտքերի 

առանձին արտացոլումը յուրաքանչյուր անդամ պետության բյուջեի 

կատարման մասին հաշվետվության մեջ (Արձանագրության 5-րդ կետ): 

2018 թվականին անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից 

պահպանվել են Արձանագրության 5-րդ կետի նորմերը՝ լիազորված մարմնի 

միասնական հաշվին ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերի (վերադարձների, 

պարտքի մարման դիմաց հաշվանցումների) գումարների, այլ անդամ 

պետությունների արտարժութային հաշիվներին փոխանցված՝ բաշխված 

ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների, տվյալ անդամ պետության կողմից 

ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների բաշխումից ստացված եկամուտների՝ 

տվյալ անդամ պետության բյուջե հաշվեգրված գումարների, այլ անդամ 

պետություններից անդամ պետության բյուջե մուտքագրված ներմուծման 

մաքսատուրքերի գումարների առանձին հաշվառման եւ յուրաքանչյուր անդամ 
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պետության բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ արտացոլման 

կազմակերպման մասով: 

Հարկ է նշել, որ Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 488 որոշմամբ հաստատված՝ Հաշվառման 

եւ հաշվետվությունների վարման մասով բյուջեի կանխատեսման եւ կատարման 

ոլորտում լիազորված պետական մարմնի ընթացակարգերի մասին  հրահանգի 

31-րդ կետին համապատասխան՝ Ղրղզստանի Հանրապետության՝ 

համապատասխան ֆինանսական տարվա համար պետական բյուջեի 

կատարման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը ներառում է 12 

բաղադրիչ: Միեւնույն ժամանակ, նշված բաղադրիչները չեն նախատեսում 

Կենտրոնական գանձապետարանի հաշվին մուտքագրված՝ ներմուծման 

մաքսատուրքերի գումարների առանձնացված արտացոլումը Ղրղզստանի 

Հանրապետության՝ համապատասխան ֆինանսական տարվա պետական 

բյուջեի կատարման արդյունքների մասին հաշվետվությունում: 

Ծանոթագրություն. 

2019 թվականի հոկտեմբերին Ղրղզստանի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարությունը Ղրղզստանի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի քննարկմանն է ներկայացրել 

Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարության ««Հաշվառման եւ 

հաշվետվությունների վարման մասով բյուջեի կանխատեսման եւ 

կատարման ոլորտում լիազորված պետական մարմնի 

ընթացակարգերի մասին 2017 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 488 

հրահանգը հաստատելու մասին» Ղրղզստանի Հանրապետության 

կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 

վերաբերյալ» որոշման նախագիծը, համաձայն որի Ղրղզստանի 

Հանրապետության համապատասխան ֆինանսական տարվա 

պետական բյուջեի կատարման արդյունքների մասին հաշվետվության 

կազմում ներառված են հետեւյալ բաղադրիչները. Ղրղզստանի 

Հանրապետության հանրապետական բյուջեի եկամտային մաս ԵԱՏՄ 

անդամ պետություններից ռեսուրսների ամենօրյա մուտքերը եւ 

Ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների հաշվեգրման եւ բաշխման 

մասին հաշվետվությունը: 
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7.4. Անդամ պետության լիազորված մարմնի միասնական հաշվին 

օրացուցային տարվա վերջին աշխատանքային օրվա ընթացքում 

մուտքագրված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների արտացոլումը 

բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ: Օրացուցային տարվա 

վերջին աշխատանքային օրվա ընթացքում բաշխված ներմուծման 

մաքսատուրքերի գումարների փոխանցման ժամկետների պահպանումը: 

Այդ գումարների, ինչպես նաեւ օրացուցային տարվա վերջին 

աշխատանքային օրվա ընթացքում մյուս անդամ պետությունների 

լիազորված մարմինների կողմից անդամ պետության բյուջե 

մուտքագրված ներմուծման մաքսատուրքերի բաշխումից ստացված 

եկամուտների արտացոլումը բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության 

մեջ (Արձանագրության 6-րդ կետ)։ 

Արձանագրության 6-րդ կետի համաձայն՝ անդամ պետության լիազորված 

մարմնի միասնական հաշվին օրացուցային տարվա վերջին աշխատանքային 

օրվա ընթացքում մուտքագրված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարներն 

արտացոլվում են տվյալ անդամ պետության՝ հաշվետու տարվա բյուջեի 

կատարման մասին հաշվետվության մեջ։ 

Անդամ պետության օրացուցային տարվա վերջին աշխատանքային օրվա 

ընթացքում բաշխված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարները տվյալ անդամ 

պետության բյուջե եւ մյուս անդամ պետությունների արտարժութային 

հաշիվներին փոխանցվում են անդամ պետության ընթացիկ տարվա երկրորդ 

աշխատանքային օրվանից ոչ ուշ, ինչպես նաեւ արտացոլվում են հաշվետու 

տարվա բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ։ 

Մյուս անդամ պետությունների օրացուցային տարվա վերջին 

աշխատանքային օրվա ընթացքում մյուս անդամ պետությունների լիազորված 

մարմինների կողմից տվյալ անդամ պետության բյուջե մուտքագրված՝ ներմուծման 

մաքսատուրքերի բաշխումից ստացված եկամուտներն արտացոլվում են ընթացիկ 

տարվա բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ։ 

Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի վերջին 

աշխատանքային օրվա ընթացքում (2018 թվականի դեկտեմբերի 28) բաշխման 

ենթակա ներմուծման մաքսատուրքերի գումարը կազմել է 361 937,8 հազ. դրամ, 

որը 2019 թվականի հունվարի 8-ին բաշխվել է եւ 2019 թվականի հունվարի 8-ին 
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(2019 թվականի առաջին աշխատանքային օրը) փոխանցվել է անդամ 

պետությունների բյուջեներ: 

2018 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա (2018 թվականի 

դեկտեմբերի 28) ընթացքում բաշխված ներմուծման մաքսատուրքերի 

գումարներն արտացոլված են 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման 

մասին հաշվետվության մեջ: 

2018 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա ընթացքում ներմուծման 

մաքսատուրքերի բաշխումից ստացված եկամուտները, որոնք մուտքագրվել են 

Հայաստանի Հանրապետության բյուջե որպես եկամուտ՝ Բելառուսի 

Հանրապետության լիազորված մարմիններից՝ 42,1 հազ. բել. ռուբլու չափով, 

Ղազախստանի Հանրապետության լիազորված մարմիններից՝ 6 692,8 հազ. 

տենգեի չափով, Ղրղզստանի Հանրապետության լիազորված մարմիններից՝ 558,5 

հազ. սոմի չափով, Ռուսաստանի Դաշնության լիազորված մարմիններից՝ 39,7 

հազ. ռուս. ռուբլու չափով, ենթակա են արտացոլման 2019 թվականի 

հանրապետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ: 

 

Բելառուսի Հանրապետությունում 2018 թվականի վերջին 

աշխատանքային օրվա ընթացքում (2018 թվականի դեկտեմբերի 29) բաշխման 

ենթակա ներմուծման մաքսատուրքերի գումարը կազմել է 3 453,3 հազ. բել. 

ռուբլի, որը 2019 թվականի հունվարի 2-ին (2019 թվականի առաջին 

աշխատանքային օրը) բաշխվել եւ փոխանցվել է անդամ պետությունների 

բյուջեներ: 

2018 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա (2018 թվականի 

դեկտեմբերի 29) նշված ներմուծման մաքսատուրքերն արտացոլված են 

2018 թվականի հանրապետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ: 

2018 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա ընթացքում ներմուծման 

մաքսատուրքերի բաշխումից ստացված եկամուտները, որոնք մուտքագրվել են 

Բելառուսի Հանրապետության հանրապետական բյուջե որպես եկամուտ՝ 

Հայաստանի Հանրապետության լիազորված մարմիններից՝ 16 504,4 հազ. դրամի 

չափով, Ղազախստանի Հանրապետության լիազորված մարմիններից՝ 25 015,7 

հազ. տենգեի չափով, Ղրղզստանի Հանրապետության լիազորված մարմիններից՝ 
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2 087,6 հազ. սոմի չափով, Ռուսաստանի Դաշնության լիազորված մարմիններից՝ 

148,4 հազ. ռուս. ռուբլու չափով, ենթակա են արտացոլման 2019 թվականի 

հանրապետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ: 

Ղազախստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի վերջին 

աշխատանքային օրվա (2018 թվականի դեկտեմբերի 29) ընթացքում բաշխման 

ենթակա ներմուծման մաքսատուրքերի գումարը կազմել է 548 590,7 հազ. տենգե, 

որը 2018 թվականի դեկտեմբերի 29-ին բաշխվել է անդամ պետությունների 

բյուջեներ:  

2018 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա (2018 թվականի 

դեկտեմբերի 29) նշված ներմուծման մաքսատուրքերն արտացոլված են 

2018 թվականի հանրապետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ: 

2018 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա ընթացքում ներմուծման 

մաքսատուրքերի բաշխումից ստացված եկամուտները, որոնք մուտքագրվել են 

հանրապետական բյուջե՝ Հայաստանի Հանրապետության լիազորված 

մարմիններից՝ 25 534,7 հազ. դրամի չափով, Բելառուսի Հանրապետության 

լիազորված մարմիններից՝ 243,6 հազ. բել. ռուբլու չափով, Ղրղզստանի 

Հանրապետության լիազորված մարմիններից՝ 14 000,9 հազ. սոմի չափով, 

Ռուսաստանի Դաշնության լիազորված մարմիններից՝ 80 655,2 հազ. ռուս. ռուբլու 

չափով, ենթակա են արտացոլման 2019 թվականի հանրապետական բյուջեի 

կատարման մասին հաշվետվության մեջ: 

Ղրղզստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի վերջին 

աշխատանքային օրվա (2018 թվականի դեկտեմբերի 31) ընթացքում բաշխման 

ենթակա ներմուծման մաքսատուրքերի գումարը կազմել է 45 781,5 հազ. սոմ, որը 

բաշխվել եւ փոխանցվել է անդամ պետությունների բյուջեներ 2019 թվականի 

հունվարի 8-ին (2019 թվականի առաջին աշխատանքային օրը): 

Նշված ներմուծման մաքսատուրքերը 2018 թվականի վերջին 

աշխատանքային օրվա համար (2018 թվականի դեկտեմբերի 31) արտացոլված են 

2018 թվականի հանրապետական բյուջեի կատարման մասին 

հաշվետվությունում:  

2018 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա ընթացքում ներմուծման 

մաքսատուրքերի բաշխումից ստացված եկամուտները, որոնք մուտքագրվել են 
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հանրապետական բյուջե՝ Հայաստանի Հանրապետության լիազորված 

մարմիններից՝ 6 876,8 հազ. դրամի չափով, Բելառուսի Հանրապետության 

լիազորված մարմիններից՝ 65,6 հազ. բել. ռուբլու չափով, Ղազախստանի 

Հանրապետության լիազորված մարմիններից՝ 10 423,2 հազ. տենգեի չափով, 

Ռուսաստանի Դաշնության լիազորված մարմիններից՝ 61,8 հազ. ռուս. ռուբլու 

չափով, ենթակա են արտացոլման 2019 թվականի հանրապետական բյուջեի 

կատարման մասին հաշվետվության մեջ: 

Ռուսաստանի Դաշնությունում 2018 թվականի վերջին աշխատանքային 

օրվա (2018 թվականի դեկտեմբերի 31) ընթացքում Դաշնային գանձապետարանի 

միջտարածաշրջանային գործառնական վարչության առանձին հաշվին 

մուտքագրված եւ բաշխման ենթակա ներմուծման մաքսատուրքերի գումարը 

կազմել է 3 253,5 հազ. ռուս. ռուբլի: Ներմուծման մաքսատուրքերի նշված գումարը 

2019 թվականի հունվարի 10-ին (2019 թվականի երկրորդ աշխատանքային օրը) 

բաշխվել եւ փոխանցվել է անդամ պետությունների բյուջեներ: 

Նշված ներմուծման մաքսատուրքերը 2018 թվականի վերջին 

աշխատանքային օրվա համար (2018 թվականի դեկտեմբերի 31) արտացոլված են 

2018 թվականի դաշնային բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունում: 

2018 թվականի վերջին աշխատանքային օրվա ընթացքում ներմուծման 

մաքսատուրքերի բաշխումից ստացված եկամուտները, որոնք մուտքագրվել են 

դաշնային բյուջե՝ Հայաստանի Հանրապետության լիազորված մարմիններից՝ 

308 606,3 հազ. դրամի չափով, Բելառուսի Հանրապետության լիազորված 

մարմիններից՝ 2 944,5 հազ. բել. ռուբլու չափով, Ղազախստանի 

Հանրապետության լիազորված մարմիններից՝ 467 755,9 հազ. տենգեի չափով, 

Ղրղզստանի Հանրապետության լիազորված մարմիններից՝ 39 035,6 հազ. սոմի 

չափով, ենթակա են արտացոլման Ռուսաստանի Դաշնության 2019 թվականի 

դաշնային բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության մեջ: 

7.5. Անդամ պետությունների բյուջեների միջեւ բաշխման ոչ ենթակա 

ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների հաշվառման կազմակերպումը 

եւ հաշվեգրման հիմնավորվածությունը:  

Արձանագրությունը մշակվել է «Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» պայմանագրի 26-րդ հոդվածին համապատասխան եւ դրանով 
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սահմանվում է ներմուծման այն մաքսատուրքերի գումարների հաշվեգրման եւ 

անդամ պետությունների միջեւ բաշխման կարգը, որոնց վճարման 

պարտավորությունը, Միության մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների 

հետ կապված, առաջացել է 2010 թվականի սեպտեմբերի 1-ից: 

Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին չբաշխվող 

ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերի գումարը հանրապետական բյուջե 

կազմել է 961,8 հազ. դրամ: 

Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի 2019 թվականի 

մայիսի 16-ի թիվ ՀՊԵ-230 հարցմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական 

եկամուտների կոմիտեի կողմից ներկայացված եւ ներմուծման մաքսատուրքերի՝ 

անդամ պետությունների բյուջեների միջեւ չբաշխման համար հիմք ծառայած 

փաստաթղթերի պատճենների ստուգման արդյունքում խախտումներ չեն 

արձանագրվել: 

Բելառուսի Հանրապետությունում 2018 թվականին չբաշխվող 

ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերի գումարը հանրապետական բյուջե 

կազմել է 51,6 հազ. բել. ռուբլի: 

Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի 

2019 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 03/04/01-2394 հարցմամբ Բելառուսի 

Հանրապետության պետական մաքսային կոմիտեի կողմից ներկայացված եւ 

ներմուծման մաքսատուրքերի՝ անդամ պետությունների բյուջեների միջեւ 

չբաշխման համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի պատճենների ստուգման 

արդյունքում խախտումներ չեն արձանագրվել: 

Ղազախստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին չբաշխվող 

ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերի գումարը հանրապետական բյուջե 

կազմել է 1 960 542,1 հազ. տենգե: 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի 2019 թվականի 

հունիսի 28-ի թիվ 4-9-2-33/2187-И հարցմամբ Ղազախստանի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 

ներկայացված՝ Միության մաքսային սահմանով տեղափոխված ապրանքների 

մաքսային ձեւակերպումների վերաբերյալ փաստաթղթերի ստուգման ընթացքում 

արձանագրվել է հետեւյալը: 



17 

Առկա են 2018 թվականին հետեւյալ կազմակերպությունների կողմից 

2010 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո ներմուծված ապրանքների մասով 

423 545,27 հազ. տենգե գումարի ներմուծման մաքսատուրքերը բյուջետային 

դասակարգման չբաշխվող ծածկագրով հաշվեգրելու դեպքեր. «Կարաչագանակ 

Պետրոլիում Ռպերեյթինգ Բ.Վ.» ՓԲԸ (330 988,00 հազ. տենգե) եւ «Ս.պ.Ա Սիչիմ 

Ֆիլիալ», Ղազախստան (92 557,27 հազ. տենգե): 

Տուրքերի նշված գումարը չի բաշխվել եւ չի փոխանցվել ԵԱՏՄ անդամ 

պետությունների բյուջեներ, ինչը համարվում է Արձանագրությամբ սահմանված՝ 

անդամ պետությունների միջեւ ներմուծման այն մաքսատուրքերի գումարները 

հաշվեգրելու եւ բաշխելու կարգի խախտում, որոնք վճարելու 

պարտավորությունը, Միության մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների 

հետ կապված, առաջացել է 2010 թվականի սեպտեմբերի 1-ից: 

Ղրղզստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին չբաշխվող 

ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերի գումարը հանրապետական բյուջե 

կազմել է 11 827,7 հազ. սոմ: 

Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի 2019 թվականի 

հունիսի 17-ի թիվ 01-15/1222 հարցմամբ Ղրղզստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր պետական մաքսային ծառայության կողմից 

ներկայացված եւ անդամ պետությունների բյուջեների միջեւ ներմուծման 

մաքսատուրքերի գումարների չբաշխման համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի 

պատճենների ստուգման արդյունքում խախտումներ չեն արձանագրվել: 

Ռուսաստանի Դաշնությունում 2018 թվականին չբաշխվող ներմուծման 

մաքսատուրքերի մուտքերի գումարը դաշնային բյուջե կազմել է «մինուս» 2 447,3 

հազ. ռուս. ռուբլի: 

Ռուսաստանի Դաշնության հաշվիչ պալատի 2019 թվականի հունիսի 6-ի թիվ 

ЗИ 03-35/03-03 հարցմամբ Դաշնային մաքսային ծառայության կողմից 

ներկայացված եւ անդամ պետությունների բյուջեների միջեւ ներմուծման 

մաքսատուրքերը չբաշխելու համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի 

պատճենների ստուգման արդյունքում խախտումներ չեն արձանագրվել: 

7.6. Ավելի վճարված (ավելի գանձված) ներմուծման մաքսատուրքերի 

գումարների՝ վճարողին վերադարձի կազմակերպում (Արձանագրության  
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3-րդ, 7-9-րդ կետեր): 

Ավելի վճարված (ավելի գանձված) ներմուծման մաքսատուրքերի 

վերադարձն անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից 

իրականացվում է Արձանագրության դրույթներին համապատասխան՝ ազգային 

նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված կարգով: 

Հայաստանի Հանրապետությունում թիվ 900008000268 հատուկ հաշվից 

ներմուծման մաքսատուրքերի վերադարձների ընդհանուր գումարը 

2018 թվականի համար կազմել է 37 920,3 հազ. դրամ (2017 թվականի համեմատ 

վերադարձների գումարն ավելացել է 13 909,9 հազ. դրամով կամ 57,9%-ով): 

Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի 2019 թվականի 

մայիսի 16-ի թիվ ՀՊԵ-230 հարցմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական 

եկամուտների կոմիտեի կողմից ներկայացված եւ վերադարձներ կատարելու 

համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի պատճենների ստուգման արդյունքում 

խախտումներ չեն արձանագրվել: 

Բելառուսի Հանրապետությունում բյուջեի եկամուտների դասակարգման 

1 5 3 26 01 ծածկագրից («Ներմուծման մաքսատուրքեր, որոնք վճարվել են 

Բելառուսի Հանրապետության տարածքում «Եվրասիական տնտեսական 

միության մասին» պայմանագրին համապատասխան») ներմուծման 

մաքսատուրքերի վերադարձների ընդհանուր գումարը 2018 թվականի համար 

կազմել է 12 320,8 հազ. բել. ռուբլի (2017 թվականի համեմատ վերադարձների 

գումարն ավելացել է 4 886,4 հազ. բել. ռուբլով կամ 65,7 %-ով): 

 

Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի 

2019 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 03/04/01-2394 հարցմամբ Բելառուսի 

Հանրապետության պետական մաքսային կոմիտեի կողմից ներկայացված եւ 

ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների վերադարձների համար հիմք 

ծառայած փաստաթղթերի պատճենների ստուգման արդյունքում խախտումներ 

չեն արձանագրվել: 

Ղազախստանի Հանրապետությունում 106101 բյուջետային 

դասակարգման ծածկագրից («Ներմուծման մաքսատուրքեր (համարժեք այլ 

տուրքեր, հարկեր եւ վճարներ), որոնք վճարվել են «Եվրասիական տնտեսական 
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միության մասին» պայմանագրին համապատասխան») ներմուծման 

մաքսատուրքերի վերադարձների գումարը 2018 թվականին կազմել է 2 476 627,5 

հազ. տենգե (2017 թվականի համեմատ՝ վերադարձների գումարը նվազել է 

230 658,0 հազ. տենգեով կամ 8,5 %-ով): 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի 2019 թվականի 

հունիսի 28-ի թիվ 4-9-2-33/2187-И հարցմամբ Ղազախստանի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 

ներկայացված եւ ներմուծման մաքսատուրքերի վերադարձներ կատարելու 

համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի պատճենների ստուգման արդյունքում 

խախտումներ չեն արձանագրվել:  

Ղրղզստանի Հանրապետությունում բյուջեի եկամուտների 

դասակարգման 11 511 400 ծածկագրից («Ներմուծման մաքսատուրքեր, որոնք 

վճարվել են ՄՄՍ դրույքաչափերով եւ հաշվեգրվել են «Եվրասիական 

տնտեսական միությանը միանալու մասին» պայմանագրին համապատասխան») 

ներմուծման մաքսատուրքերի վերադարձների ընդհանուր գումարը 2018 

թվականին կազմել է 2 171,1 հազ. սոմ (2017 թվականի համեմատ՝ վերադարձների 

գումարը նվազել է 1 526,2 հազ. սոմով կամ 41,3 %-ով): 

Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի 2019 թվականի 

հունիսի 17-ի թիվ 01-15/1222 հարցմամբ Ղրղզստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր պետական մաքսային ծառայության կողմից 

ներկայացված եւ ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների վերադարձներ 

կատարելու համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի պատճենների ստուգման 

արդյունքում խախտումներ չեն արձանագրվել: 

Ռուսաստանի Դաշնությունում 153 110 110 1001 0000 180 բյուջետային 

դասակարգման ծածկագրից («Ներմուծման մաքսատուրքեր (համարժեք այլ 

տուրքեր, հարկեր եւ վճարներ), որոնք վճարվել են «Եվրասիական տնտեսական 

միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 5 հավելվածին 

համապատասխան») ներմուծման մաքսատուրքերի վերադարձների ընդհանուր 

գումարը 2018 թվականին կազմել է 6 305 442,0 հազ. ռուս. ռուբլի (2017 թվականի 

համեմատ՝ վերադարձների գումարը նվազել է 995 966,5 հազ. ռուս. ռուբլով կամ 

14 %-ով): 
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Ռուսաստանի Դաշնության հաշվիչ պալատի 2019 թվականի հունիսի 6-ի թիվ 

ЗИ 03-35/03-03 հարցմամբ Դաշնային մաքսային ծառայության կողմից ներկայացված 

եւ վերադարձներ կատարելու համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի պատճենների 

ստուգման արդյունքներով խախտումներ չեն արձանագրվել: 

7.7. Բաշխման եւ անդամ պետության լիազորված մարմնի 

միասնական հաշվից տվյալ անդամ պետության բյուջե, ինչպես նաեւ մյուս 

անդամ պետությունների արտարժութային հաշիվներին փոխանցման 

ենթակա ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների հաշվարկի 

կազմակերպումը: Արձանագրությամբ սահմանված՝ ներմուծման 

մաքսատուրքերի գումարների բաշխման նորմատիվների պահպանումը 

(Արձանագրության 11-12-րդ կետեր): 

Անդամ պետությունների բյուջեներ փոխանցման ենթակա ներմուծման 

մաքսատուրքերի գումարների հաշվարկը եւ անդամ պետությունների լիազորված 

մարմինների կողմից դրանց բաշխումը, սահմանված նորմատիվների համաձայն, 

իրականացվում են ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգերի միջոցով: 

«Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 

պայմանագրով ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների բաշխման 

նորմատիվները սահմանվել են հետեւյալ չափով. 

Հայաստանի Հանրապետության համար՝ 1,11 տոկոս, 

Բելառուսի Հանրապետության համար՝ 4,56 տոկոս, 

Ղազախստանի Հանրապետության համար՝ 7,11 տոկոս, 

Ղրղզստանի Հանրապետություն համար՝ 1,9 տոկոս, 

Ռուսաստանի Դաշնության համար՝ 85,32 տոկոս: 

2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կնքված, 2017 թվականի ապրիլի 11-ին 

Մոսկվայում կատարված՝ «Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական 

տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին 

միանալու մասին» պայմանագրի առանձին դրույթների կիրառման վերաբերյալ 

արձանագրությամբ (այսուհետ՝ 2017 թվականի ապրիլի 11-ի արձանագրություն) 

սահմանվել են ներմուծման մաքսատուրքերի բաշխման հետեւյալ նորմատիվները. 
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Հայաստանի Հանրապետության համար՝ 1,220 տոկոս, 

Բելառուսի Հանրապետության համար՝ 4,560 տոկոս, 

Ղազախստանի Հանրապետության համար՝ 7,055 տոկոս, 

Ղրղզստանի Հանրապետություն համար՝ 1,900 տոկոս, 

Ռուսաստանի Դաշնության համար՝ 85,265 տոկոս: 

2017 թվականի ապրիլի 11-ի արձանագրության 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

տվյալ արձանագրությունը ժամանակավոր կիրառվում էր 2017 թվականի 

հունվարի 1-ից եւ ուժի մեջ էր մտնում այն ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից, երբ 

ավանդապահի կողմից դիվանագիտական ուղիներով ստացվել է վերջին գրավոր 

ծանուցումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների 

կողմից սույն Արձանագրությունն ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ 

ներպետական ընթացակարգերը կատարելու համար: 

2017 թվականի ապրիլի 11-ի արձանագրության կատարման նպատակով 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ԵՏՀ) կողմից լիազորված 

մարմիններին առաջարկվել էր կատարել ներմուծման այն մաքսատուրքերի 

գումարների «վերահաշվարկ», որոնք մուտքագրվել են միասնական հաշվին 

2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ առաջին հաշվետու օրն ընկած 

ժամանակահատվածում եւ բաշխվել են նախկինում գործող նորմատիվներով: 

Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի Հանրապետությունում, 

Ղրղզստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում 

2017 թվականի համար սահմանված բաշխման նորմատիվներով անդամ 

պետությունների միջեւ ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների 

«վերահաշվարկն» ու բաշխումը կատարվել են 2017 թվականի ընթացքում: 

Ղազախստանի Հանրապետությունում Ղազախստանի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարության գանձապետարանի կոմիտեի՝ 2018 թվականի 

հունվարի 1-ից ապրիլի 28-ը 2017 թվականի ապրիլի 11-ի արձանագրությամբ 

սահմանված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների բաշխման 

նորմատիվները չեն կիրառվել: 

Նշված Արձանագրությունը վավերացվել է Ղազախստանի 

Հանրապետության 2018 թվականի մարտի 14-ի թիվ 143-IV ЗРК օրենքով: 
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Ղազախստանի Հանրապետության լիազորված մարմնի կողմից կատարվել է 

2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ 2018 թվականի ապրիլի 28-ն ընկած 

ժամանակահատվածի համար ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների 

վերահաշվարկ, որոնք ամբողջ ծավալով փոխանցվել են անդամ պետությունների 

բյուջեներ 2018 թվականի մայիսի 3-4-ը: 

«Ղրղզստանի Հանրապետության՝ 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին 

ստորագված՝ 2018 թվականի մայիսի 14-ին ք.Սոչիում կատարված՝ 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրին միանալու մասին» 

պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ արձանագրությանը 

համապատասխան (այսուհետ՝ 2018 թվականի մայիսի 14-ի արձանագրություն) 

նախատեսված է նորմատիվների ժամկետների երկարաձգումը մինչեւ 

2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ժամկետով:  

2018 թվականի մայիսի 14-ի արձանագրության 2-րդ հոդվածի առաջին 

պարբերության համաձայն՝ նշված Արձանագրությունը ժամանակավոր կիրառվում է 

2018 թվականի օգոստոսի 12-ից եւ ուժի մեջ է մտնում այն ուժի մեջ մտնելու 

համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերն անդամ պետությունների 

կողմից կատարվելու մասին վերջին գրավոր ծանուցումն ավանդապահի կողմից 

դիվանագիտական ուղիներով ստանալու օրվանից (Ղրղզստանի 

Հանրապետության՝ 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված՝ 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրին միանալու մասին 

պայմանագրի 8-րդ հոդվածին համապատասխան ներմուծման մաքսատուրքերի 

գումարների բաշխման նորմատիվների եռամյա կիրառման ավարտի ամսաթիվը՝ 

2018 թվականի օգոստոսի 12): 

Ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների բաշխման նորմատիվների 

պահպանման ստուգմամբ խախտումներ չեն արձանագրվել: 

7.8. Անդամ պետությունների միջեւ ներմուծման մաքսատուրքերի 

գումարների բաշխման (Արձանագրության 10-րդ կետ) եւ անդամ 

պետություններ դրանց փոխանցման (Արձանագրության 11-րդ, 13-րդ 

կետեր) ժամկետների պահպանումն անդամ պետությունների լիազորված 

մարմինների կողմից: Ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների 

փոխանցման վերաբերյալ հաշվարկային (վճարային) փաստաթուղթը 

(հանձնարարականը) անդամ պետություններ ուղարկելու 
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յուրաժամանակությունը (Արձանագրության 13-րդ կետ): 

Ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների բաշխումը եւ փոխանցումը, 

ինչպես նաեւ ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների փոխանցման 

վերաբերյալ հաշվարկային (վճարային) փաստաթղթերի ուղարկումն անդամ 

պետությունների լիազորված մարմինների կողմից 2018 թվականին իրականացվել են 

Արձանագրությամբ սահմանված ժամկետների պահպանմամբ: 

7.9. Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից 

արտարժութային հաշիվներին մուտքագրված ներմուծման 

մաքսատուրքերի գումարներն անդամ պետության բյուջե որպես եկամուտ 

փոխանցելու յուրաժամանակությունը (Արձանագրության III բաժին): 

Անդամ պետությունների ազգային/կենտրոնական բանկերի եւ լիազորված 

մարմինների կողմից կնքված՝ ընթացիկ հաշիվների պայմանագրերի, առաջնային 

բանկային ու գանձապետական փաստաթղթերի ընտրանքային ստուգման 

արդյունքներով արտարժութային հաշիվների վրա անդամ պետությունների 

լիազորված մարմիններից ստացված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների՝ 

անդամ պետությունների բյուջեներ ոչ ժամանակին փոխանցելու դեպք 

2018 թվականին չի արձանագրվել: 

7.10. Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջեւ 

տեղեկությունների՝ համաձայնեցված եւ հաստատված ձեւերով 

փոխանակման ժամանակ Արձանագրության IV բաժնով սահմանված 

կարգի եւ ժամկետների պահպանում: Այլ անդամ պետությունների 

լիազորված մարմիններից ստացված ներմուծման մաքսատուրքերի 

մուտքերի, բաշխված ներմուծման մաքսատուրքերի եւ ներմուծման 

մաքսատուրքերի բաշխումից ստացված եկամուտների գումարների 

դինամիկայի վերլուծություն: 

Արձանագրության 40-րդ կետին համապատասխան՝ անդամ պետության 

լիազորված մարմինը յուրաքանչյուր օր՝ ոչ ուշ, քան տեղական ժամանակով ժամը 

16:00-ին, պետք է Կողմերին ուղարկի ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվեգրման 

եւ բաշխման վերաբերյալ տեղեկատվությունը:  

Ստուգման արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի 

Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի 
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Դաշնության լիազորված մարմինների կողմից Արձանագրության IV բաժնով 

սահմանված կարգի եւ ժամկետների խախտումներ 2018 թվականին չեն 

արձանագրվել: 

Ղրղզստանի Հանրապետությունում Արձանագրության 40-րդ եւ 41-րդ 

կետերով նախատեսված տեղեկությունների՝ այլ անդամ պետությունների 

լիազորված մարմիններին Ֆինանսների նախարարության Կենտրոնական 

գանձապետարանի կողմից ուղարկումը հավաստող տեղեկատվությունը 

ստուգելու համար չի ներկայացվել կորպորատիվ փոստի համակարգի 

խափանման պատճառով: 

Ղրղզստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

կենտրոնական գանձապետարանի կողմից ներկայացված ընտրանքային 

ստուգմամբ ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների հաշվեգրման եւ բաշխման 

մասին հաշվետվությունները մինչեւ դրանք անդամ պետությունների լիազորված 

մարմիններ ուղարկելը էլեկտրոնային տեսքով սկանավորված պահպանելու 

վերաբերյալ տեղեկատվությամբ (այսուհետ՝ հաշվետվություն) սահմանվել է, որ 

առանձին դեպքերում սկանավորված հաշվետվությունների պահպանման ժամը 

դրանք ուղարկելուց առաջ եղել է տեղական ժամանակով ժամը 16:00-ից ուշ, ինչը 

վկայում է Արձանագրության 40-րդ կետի խախտման մասին: 

2018 թվականին անդամ պետությունների բյուջեներ ներմուծման 

մաքսատուրքերի մուտքագրումը եւ բաշխումը ներկայացված են աղյուսակում: 

մլն. ԱՄՆ դոլար 

Հայաստանի 

Հանրապետություն 

Բելառուսի 

Հանրապետություն 

Ղազախստանի 

Հանրապետություն 

Ղրղզստանի 

Հանրապետություն 
Ռուսաստանի Դաշնություն 

միասնական 
հաշվին 

ընդամենը 
մուտքագրվե

լ է 

112,6 

միասնական 

հաշվին ընդամենը 
մուտքագրվել է 

639,2 

միասնական 

հաշվին ընդամենը 
մուտքագրվել է 

633,3 

միասնական 

հաշվին ընդամենը 
մուտքագրվել է 

225,0 

միասնական 

հաշվին ընդամենը 
մուտքագրվել է 

10 695,8 

բաշխված է 
սեփական 
բյուջեում 

 

1,4 

բաշխված է 

սեփական 
բյուջեում 

29,1 

բաշխված է 

սեփական 
բյուջեում 

44,3 

բաշխված է 

սեփական 
բյուջեում 

4,3 

բաշխված է 

սեփական 
բյուջեում 

9 119,8 

ԵԱՏՄ 
անդամ 

պետություն
ներին, այդ 
թվում՝ 

111,2 

ԵԱՏՄ անդամ 

պետություններին, 
այդ թվում՝ 

610,1 

ԵԱՏՄ անդամ 

պետություններին, 
այդ թվում՝ 

588,9 

ԵԱՏՄ անդամ 

պետություններին, 
այդ թվում՝ 

220,7 

ԵԱՏՄ անդամ 

պետություններին, 
այդ թվում՝ 

1 576,0 

Բելառուսի 
Հանրապետո

ւթյուն 

5,1 
Հայաստանի 

Հանրապետություն 
7,8 

Հայաստանի 
Հանրապետությու

ն 

8,4 
Հայաստանի 

Հանրապետություն 
2,7 

Հայաստանի 
Հանրապետությու

ն 

130,5 
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Ղազախստա

նի 
Հանրապետո

ւթյուն 

7,9 
Ղազախստանի 

Հանրապետություն 
45,1 

Բելառուսի 
Հանրապետությու

ն 
28,9 

Բելառուսի 
Հանրապետություն 

10,3 
Բելառուսի 

Հանրապետությու
ն 

487,7 

Ղրղզստանի 
Հանրապետո

ւթյուն 
2,1 

Ղրղզստանի 
Հանրապետություն 

12,1 
Ղրղզստանի 

Հանրապետությու
ն 

12,0 
Ղազախստանի 

Հանրապետություն 
15,9 

Ղազախստանի 
Հանրապետությու

ն 
754,6 

Ռուսաստան
ի 

Դաշնություն 

96,0 
Ռուսաստանի 
Դաշնություն 

545,1 
Ռուսաստանի 
Դաշնություն 

539,6 
Ռուսաստանի 
Դաշնություն 

191,8 
Ղրղզստանի 

Հանրապետությու

ն 

203,2 

մուտքագրվե
լ է ԵԱՏՄ 

անդամ 
պետություն

ներից, 

ընդամենը 

148,8 

մուտքագրվել է 

ԵԱՏՄ անդամ 
պետություններից, 

ընդամենը 

532,7 

մուտքագրվել է 

ԵԱՏՄ անդամ 
պետություններից, 

ընդամենը 

820,7 

մուտքագրվել է 

ԵԱՏՄ անդամ 
պետություններից, 

ընդամենը 

228,5 

մուտքագրվել է 

ԵԱՏՄ անդամ 
պետություններից, 

ընդամենը 

1 366,7 

այդ թվում`  այդ թվում՝  այդ թվում՝  այդ թվում՝  այդ թվում՝  

Բելառուսի 

Հանրապետո
ւթյունից 

7,8 

Հայաստանի 

Հանրապետություն
ից 

5,l 

Հայաստանի 

Հանրապետությու
նից 

8,0 

Հայաստանի 

Հանրապետություն
ից 

2,1 

Հայաստանի 

Հանրապետությու
նից 

96,0 

Ղազախստա
նի 

Հանրապետո

ւթյունից 

8,4 
Ղազախստանի 

Հանրապետություն
ից 

28,9 
Բելառուսի 

Հանրապետությու
նից 

45,0 
Բելառուսի 

Հանրապետություն
ից 

12,1 
Բելառուսի 

Հանրապետությու
նից 

544,1 

Ղրղզստանի 
Հանրապետո

ւթյունից 

2,7 
Ղրղզստանի 

Հանրապետություն

ից 

10,1 
Ղրղզստանի 

Հանրապետությու

նից 

15,5 
Ղազախստանի 

Հանրապետություն

ից 

12,0 
Ղազախստանի 

Հանրապետությու

նից 

538,9 

Ռուսաստան
ի 

Դաշնություն
ից 

129,9 
Ռուսաստանի 

Դաշնությունից 
488,6 

Ռուսաստանի 

Դաշնությունից 
752,2 

Ռուսաստանի 

Դաշնությունից 
202,3 

Ղրղզստանի 
Հանրապետությու

նից 

187,6 

Ընդամենը 

մուտքագրվե
լ է 

Հայաստանի 

Հանրապետո
ւթյան բյուջե 

150,2 

Ընդամենը 
մուտքագրվել է 
Բելառուսի 

Հանրապետության 
բյուջե 

561,8 

Ընդամենը 
մուտքագրվել է 
Ղազախստանի 

Հանրապետությա
ն բյուջե 

865,0 

Ընդամենը 
մուտքագրվել է 
Ղրղզստանի 

Հանրապետության 
բյուջե 

232,7 

Ընդամենը 
մուտքագրվել է 
Ռուսաստանի 

Դաշնության 
բյուջե 

10 486,5 

Հաշվարկներ

ի սալդո 
37,6 

Հաշվարկների 

սալդո 
-77,4 

Հաշվարկների 

սալդո 
231,7 

Հաշվարկների 

սալդո 
7,8 

Հաշվարկների 

սալդո 
-209,3 

 

Ծանոթագրություն. 2018 թվականի ընթացքում դրամի պաշտոնական 

միջին տարեկան փոխարժեքն ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ կազմել է 482,99 դրամ, 

բելառուսական ռուբլու պաշտոնական միջին տարեկան փոխարժեքն ԱՄՆ 

դոլարի նկատմամբ կազմել է 2,0377բել. ռուբլի, տենգեի պաշտոնական միջին 

տարեկան փոխարժեքն ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ՝ 344,71 տենգե, սոմի 

պաշտոնական միջին տարեկան փոխարժեքն ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ՝ 68,8427 

սոմ, ռուսական ռուբլու պաշտոնական միջին տարեկան փոխարժեքն ԱՄՆ 

դոլարի նկատմամբ՝ 62,9264 ռուբլի: 

2018 թվականին Կողմերի բյուջեներ մուտքագրված ներմուծման 

մաքսատուրքերի ընդհանուր գումարը կազմել է 12 296,2 մլն ԱՄՆ դոլար 

(2017 թվականին՝ 11 628,9 մլն ԱՄՆ դոլար), 2017 թվականի համեմատ ընդհանուր 

առմամբ դիտվում է մուտքերի աճ 667,3 մլն ԱՄՆ դոլարով կամ 5,7 %-ով: 
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Հայաստանի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի 

մուտքի եւ բաշխման դինամիկայի վերլուծությունը ներկայացված է աղյուսակում. 

Հայաստանի Հանրապետություն 
2017 թվական 

հազ. դրամ 

2018 թվական 

հազ. դրամ 

շեղումը 

հազ. դրամ 

աճի 
տեմպը, % 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
վճարված ներմուծման մաքսատուրքերը, 

որոնցից բաշխված է՝ 
43 766 490,3 54 366 141,9 10 599 651,6 124,2 

որոնցից բաշխված է՝     

Հայաստանի Հանրապետությանը 533 951,2 663 266,9 129 315,7 124,2 

Բելառուսի Հանրապետությանը 1 995 752,0 2 479 096,1 483 344,1 124,2 

Ղազախստանի Հանրապետությանը 3 087 725,9 3 835 531,3 747 805,4 124,2 

Ղրղզստանի Հանրապետությանը 831 563,3 1 032 956,7 201 393,4 124,2 

Ռուսաստանի Դաշնությանը 37 317 497,9 46 355 290,9 9 037 793,0 124,2 

Փոխանցվել է ԵԱՏՄ անդամ 
պետությունների բյուջեներ 

43 232 539,1 53 702 875,0 10 470 335,9 124,2 

Մուտքագրվել է Հայաստանի 
Հանրապետության բյուջե ԵԱՏՄ անդամ 

պետություններից, այդ թվում՝ 
67 420 631,9 71 870 244,2 4 449 612,3 106,6 

Բելառուսի Հանրապետությունից 3 704 460,8 3 748 603,6 44 142,8 101,2 

Ղազախստանի Հանրապետությունից 3 378 174,0 4 052 951,0 674 777,0 119,9 

Ղրղզստանի Հանրապետությունից 1 056 053,2 1 315 329,3 259 276,1 124,6 

Ռուսաստանի Դաշնությունից 59 281 943,9 62 753 360,3 3 471 416,4 105,9 

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության 
բյուջե մուտքագրվել են եկամուտներ 

67 954 583,1 72 533 511,1 4 578 928,0 106,7 

ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ 
հաշվարկների սալդո* 

24 188 092,7 18 167 369,2 x x 

* ներմուծման մաքսատուրքերի ստացված եւ փոխանցված գումարների միջեւ տարբերությունը 

2018 թվականի համար ԵԱՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի 

Հանրապետության բյուջե մուտքագրված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարը 

կազմել է 71 870 244,2 հազ. դրամ: 

Հայաստանի Հանրապետության եւ անդամ պետությունների միջեւ 

փոխադարձ հաշվարկների սալդոն ձեւավորվել է դրական՝ կազմելով 18 167 369,2 

հազ. դրամ: 

Բելառուսի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքի 

եւ բաշխման դինամիկայի վերլուծությունը ներկայացված է աղյուսակում. 

Բելառուսի Հանրապետություն 
2017 թվական 

հազ. բել. ռուբլի 

2018 թվական 

հազ. բել. ռուբլի 

շեղումը, 

հազ. բել. ռուբլի 

աճի 
տեմպը,% 

Բելառուսի Հանրապետության 1 217 345,9 1 302 593,2 85 247,3 107,0 
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տարածքում վճարված ներմուծման 
մաքսատուրքերը, որոնցից բաշխված է՝ 

Հայաստանի Հանրապետությանը 14 851,6 15 891,6 1 040,0 107,0 

Բելառուսի Հանրապետությանը 55 511,0 59 398,2 3 887,2 107,0 

Ղազախստանի Հանրապետությանը 85 883,7 91 898,0 6 014,3 107,0 

Ղրղզստանի Հանրապետությանը 23 129,6 24 749,3 1 619,7 107,0 

Ռուսաստանի Դաշնությանը 1 037 970,0 1 110 656,1 72 686,1 107,0 

Փոխանցված է ԵԱՏՄ անդամ 
պետությունների բյուջեներ 

1 161 834,9 1 243 195,0 81 360,1 107,0 

Մուտքագրվել է Բելառուսի 
Հանրապետության բյուջե ԵԱՏՄ անդամ 

պետություններից, այդ թվում՝ 
969 810,5 1 085 407,3 115 596,8 111,9 

Հայաստանի Հանրապետությունից 8 006,2 10 404,8 2 398,6 130,0 

Ռուսաստանի Դաշնությունից 890 328,2 995 540,3 105 212,1 111,8 

Ղազախստանի Հանրապետությունից 55 622,9 58 821,9 3 199,0 105,8 

Ղրղզստանի Հանրապետությունից 15 853,2 20 640,3 4 787,1 130,2 

Ընդամենը Բելառուսի 
Հանրապետության բյուջե մուտքագրվել 

են եկամուտներ 
1 025 321,5 1 144 805,5 119 484,0 111,7 

ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ 
հաշվարկների սալդո* 

-192 024,4 -157 787,7 x x 

* ներմուծման մաքսատուրքերի ստացված եւ փոխանցված գումարների միջեւ տարբերությունը 

Բելառուսի Հանրապետության մասով 

2018 թվականի ընթացքում անդամ պետություններից Բելառուսի 

Հանրապետության բյուջե մուտքագրված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարը 

կազմել է 1 085 407,3 հազ. բել. ռուբլի: 

Բելառուսի Հանրապետության եւ անդամ պետությունների միջեւ 

փոխադարձ հաշվարկների սալդոն ձեւավորվել է բացասական՝ կազմելով 

«մինուս» 157 787,7 հազ. բել. ռուբլի: 

Ղազախստանի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի 

մուտքի եւ բաշխման դինամիկայի վերլուծությունը ներկայացված է աղյուսակում. 

Ղազախստանի Հանրապետություն 
2017 թվական 

հազ. տենգե 

2018 թվական 

հազ. տենգե 

շեղումը, 

հազ. տենգե 

աճի 
տեմպը,% 

Ղազախստանի Հանրապետության 
տարածքում վճարված ներմուծման 

մաքսատուրքերը, որոնցից բաշխված է՝ 
206 078 282,5 218 295 501,4 12 217 218,9 105,9 

Հայաստանի Հանրապետությանը 2 287 468,9 2 889 891,2 602 422,3 126,3 

Բելառուսի Հանրապետությանը 9 397 169,7 9 954 274,9 557 105,2 105,9 
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Ղազախստանի Հանրապետությանը 14 652 165,9 15 287 404,6 635 238,7 104,3 

Ղրղզստանի Հանրապետությանը 3 915 487,4 4 147 614,5 232 127,1 105,9 

Ռուսաստանի Դաշնությանը 175 825 990,6 186 016 316,2 10 190 325,6 105,8 

Փոխանցված է ԵԱՏՄ անդամ 
պետությունների բյուջեներ 

191 426 116,6 203 008 096,8 11 581 980,2 106,1 

Մուտքագրվել է Ղազախստանի 
Հանրապետության բյուջե ԵԱՏՄ անդամ 

պետություններից, 
այդ թվում` 

253 200 658,6 282 893 094,2 29 692 435,6 111,7 

Հայաստանի Հանրապետությունից 2 093 205,9 2 747 380,4 654 174,5 131,3 

Բելառուսի Հանրապետությունից 14 483 111,2 15 498 101,7 1 014 990,5 107,0 

Ղրղզստանի Հանրապետությունից 4 139 494,9 5 351 966,4 1 212 471,5 129,3 

Ռուսաստանի Դաշնությունից 232 484 846,6 259 295 645,7 26 810 799,1 111,5 

Ընդամենը Ղազախստանի 
Հանրապետության բյուջե մուտքագրվել 

են եկամուտներ 
267 852 824,5 298 180 498,8 30 327 674,3 111,3 

ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ 
հաշվարկների սալդո* 

61 774 542,0 79 884 997,4 X X 

* ներմուծման մաքսատուրքերի ստացված եւ փոխանցված գումարների միջեւ տարբերությունը 

Ղազախստանի Հանրապետության մասով 

2018 թվականի ընթացքում ԵԱՏՄ անդամ պետություններից Ղազախստանի 

Հանրապետության բյուջե մուտքագրված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարը 

կազմել է 282 893 094,2 հազ. տենգե: 

Ղազախստանի Հանրապետության եւ անդամ պետությունների միջեւ 

փոխադարձ հաշվարկների սալդոն ձեւավորվել է դրական՝ կազմելով 79 884 997,4 

հազ. տենգե: 

Ղրղզստանի Հանրապետությունում ներմուծման մաքսատուրքերի 

մուտքի եւ բաշխման դինամիկայի վերլուծությունը ներկայացված է աղյուսակում. 

Ղրղզստանի Հանրապետություն 
2017 թվական 

հազ. սոմ 

2018 թվական 

հազ. սոմ 

շեղումը, 

հազ. սոմ 

աճի 
տեմպը,% 

Ղրղզստանի Հանրապետության 
տարածքում վճարված ներմուծման 

մաքսատուրքերը, որոնցից բաշխված է՝ 
12 390 164,4 15 488 604,3 3 098 439,9 125,0 

Հայաստանի Հանրապետությանը 151 160,0 188 961,0 37 801,0 125,0 

Բելառուսի Հանրապետությանը 564 991,5 706 280,4 141 288,9 125,0 

Ղազախստանի Հանրապետությանը 874 126,1 1 092 721,0 218 594,9 125,0 

Ղրղզստանի Հանրապետությանը 235 413,1 294 283,5 58 870,4 125,0 

Ռուսաստանի Դաշնությանը 10 564 473,7 13 206 358,4 2 641 884,7 125,0 
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Փոխանցված է անդամ պետությունների 
բյուջեներ 

12 154 751,3 15 194 320,8 3 039 569,5 125,0 

Մուտքագրվել է Ղրղզստանի 
Հանրապետության բյուջե անդամ 

պետություններից, 
այդ թվում` 

14 980 910,8 15 728 206,1 747 295,3 105,0 

Հայաստանի Հանրապետությունից 118 613,4 146 810,4 28 197,0 123,8 

Բելառուսի Հանրապետությունից 823 532,6 831 891,2 8 358,6 101,0 

Ղազախստանի Հանրապետությունից 824 814,2 826 044,6 1 230,4 100,1 

Ռուսաստանի Դաշնությունից 13 213 950,6 13 923 459,9 709 509,3 105,4 

Ընդամենը Ղրղզստանի 
Հանրապետության բյուջե մուտքագրվել 

են եկամուտներ 
15 216 323,9 16 022 489,6 806 165,7 105,3 

ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ 
հաշվարկների սալդո* 

2 826 159,5 533 885,3 X X 

* ներմուծման մաքսատուրքերի ստացված եւ փոխանցված գումարների միջեւ տարբերությունը 

Ղրղզստանի Հանրապետության մասով 

2018 թվականի ընթացքում ԵԱՏՄ անդամ պետություններից Ղրղզստանի 

Հանրապետության բյուջե մուտքագրված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարը 

կազմել է 15 728 206,1 հազ. սոմ: 

Ղրղզստանի Հանրապետության եւ անդամ պետությունների միջեւ 

փոխադարձ հաշվարկների սալդոն ձեւավորվել է դրական՝ կազմելով 533 885,3 

հազ. սոմ: 

Ռուսաստանի Դաշնությունում ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքի եւ 

բաշխման դինամիկայի վերլուծությունը ներկայացված է աղյուսակում: 

Ռուսաստանի Դաշնություն 
2017 թվական 

հազ. ռուս. ռուբլի 

2018 թվական 

հազ. ռուս. 
ռուբլի 

շեղումը, 

հազ. ռուս. ռուբլի 

աճի 
տեմպը,% 

Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում 
վճարված ներմուծման մաքսատուրքերը, 

որոնցից բաշխված է՝ 
588 461 197,6 673 049 010,7 84 587 813,1 114,4 

Հայաստանի Հանրապետությանը 7 179 226,6 8 211 197,9 1 031 971,3 114,4 

Բելառուսի Հանրապետությանը 26 833 830,6 30 691 034,9 3 857 204,3 114,4 

Ղազախստանի Հանրապետությանը 41 515 937,5 47 483 607,7 5 967 670,2 114,4 

Ղրղզստանի Հանրապետությանը 11 180 762,8 12 787 931,2 1 607 168,4 114,4 

Ռուսաստանի Դաշնությանը 501 751 440,1 573 875 239,0 72 123 798,9 114,4 

Փոխանցվել է ԵԱՏՄ անդամ 
պետությունների բյուջեներ 

86 709 757,5 99 173 771,7 12 464 014,2 114,4 
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Մուտքագրվել է Ռուսաստանի 
Դաշնության բյուջե ԵԱՏՄ անդամ 

պետություններից, այդ թվում՝ 
76 103 679,1 86 002 037,6 9 898 358,5 113,0 

Հայաստանի Հանրապետությունից 4 513 435,9 6 042 212,9 1 528 777,0 133,9 

Բելառուսի Հանրապետությունից 31 278 746,2 34 241 086,4 2 962 340,2 109,5 

Ղազախստանի Հանրապետությունից 31 385 289,0 33 912 320,4 2 527 031,4 108,1 

Ղրղզստանի Հանրապետությունից 8 926 208,0 11 806 417,9 2 880 209,9 132,3 

Ընդամենը Ռուսաստանի Դաշնության 
բյուջե մուտքագրվել են եկամուտներ 

577 855 119,2 659 877 276,6 82 022 157,4 114,2 

ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ 
հաշվարկների սալդո* 

-10 606 078,4 -13 171 734,1 X X 

* ներմուծման մաքսատուրքերի ստացված եւ փոխանցված գումարների միջեւ տարբերությունը 

Ռուսաստանի Դաշնության մասով 

2018 թվականի ընթացքում անդամ պետություններից Ռուսաստանի 

Դաշնության բյուջե մուտքագրված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարը 

կազմել է 86 002 037,6 հազ. ռուս. ռուբլի: 

Ռուսաստանի Դաշնության եւ անդամ պետությունների միջեւ փոխադարձ 

հաշվարկների սալդոն ձեւավորվել է բացասական՝ կազմելով «մինուս» 

13 171 734,1 հազ. ռուս. ռուբլի: 

7.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից ոչ 

աշխատանքային օրերի, այն արտարժութային հաշվի 

վավերապայմանների փոփոխության մասին, որին պետք է փոխանցվեն 

ներմուծման մաքսատուրքերի գումարները, ինչպես նաեւ այլ՝ 

Արձանագրության իրագործման համար անհրաժեշտ տվյալների 

փոփոխության մասին մյուս անդամ պետությունների լիազորված 

մարմիններին տեղեկացնելու յուրաժամանակությունը (Արձանագրության 

16-18-րդ կետեր): 

Ստուգմամբ պարզվել է, որ 2018 թվականին անդամ պետությունների 

լիազորված մարմիններն ազգային օրենսդրությանը համապատասխան 

սահմանված ոչ աշխատանքային օրերի, արտարժութային հաշիվների 

վավերապայմանների եւ այլ տվյալների փոփոխության մասին ժամանակին 

տեղեկացրել են մյուս անդամ պետությունների լիազորված մարմիններին: 

7.12. Անդամ պետության արտարժութային հաշվին մյուս անդամ 

պետության կողմից դրամական միջոցներ չփոխանցելու կամ ոչ 

ամբողջությամբ փոխանցելու (բաշխման ենթակա ներմուծման 
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մաքսատուրքերի գումարների բացակայության մասին լիազորված 

մարմիններին չտեղեկացնելու կամ դրանց փաստացի առկայության 

պայմաններում բաշխման ենթակա գումարների բացակայության 

վերաբերյալ տեղեկատվություն ուղարկելու դեպքում), իր միասնական 

հաշվից պարտապան անդամ պետության հաշվին փոխանցումների 

կասեցման վերաբերյալ փաստերի առկայությունը: Այդ դեպքում գոյացած 

պարտքի եւ փոխանցման գծով կետանցի դիմաց տոկոսների մարման 

լիակատարությունը (Արձանագրության 20-28-րդ կետեր): 

2018 թվականին անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից 

դրամական միջոցների չփոխանցման կամ ոչ ամբողջական փոխանցման 

փաստեր չեն արձանագրվել: 

7.13. Անդամ պետությունների մաքսային մարմինների կողմից 

ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման հետ կապված տեղեկատվության 

փոխանակման կարգի իրականացման արդյունքները (Արձանագրության  

45-51-րդ կետեր): 

Արձանագրության դրույթները կանոնակարգում են ներմուծման 

մաքսատուրքերի վճարման հետ կապված տեղեկատվության փոխանակման 

կարգը եւ պարունակում են տեղեկությունների այն կազմը, որոնցով 

փոխանակվում են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մաքսային մարմինները, այն 

աղբյուրները, որոնցից ձեւավորվում է նշված տեղեկատվությունը 

(Արձանագրության 46-րդ կետ), ԱՄՆ դոլարով ներմուծման մաքսատուրքերի 

վճարման հետ կապված տեղեկատվությունը եւ արտարժույթի փոխարժեքների 

կիրառման կարգը (Արձանագրության 48-րդ կետ): 

Արձանագրության 49-րդ կետով նախատեսված է, որ ներմուծման 

մաքսատուրքերի վճարման հետ կապված տեղեկատվության փոխանակման 

տեխնոլոգիական կանոնակարգերը մշակվում եւ հաստատվում են Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի կողմից: 

Ընդհանուր գործընթացով նախատեսվում է անդամ պետությունների 

մաքսային մարմինների միջեւ ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման հետ 

կապված էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) ավտոմատացված 

փոխանակում, ինչպես նաեւ մաքսային մարմինների կողմից Միության 

ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի օգտագործմամբ դրանց ներկայացում 
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Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով: 

Ներկայումս ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման հետ կապված՝ 

կենտրոնական մաքսային մարմինների միջեւ տեղեկատվության փոխանակումը, 

ինչպես նաեւ ԵՏՀ դրա ներկայացումն իրականացվում են էլեկտրոնային 

կապուղիներով՝ այդ տեղեկատվությունը պարունակող փաստաթղթի 

գրաֆիկական էլեկտրոնային պատճենի տեսքով (Արձանագրության 51-րդ կետ): 

Էլեկտրոնային տեսքով նշված տեղեկությունների փոխանակման ապահովման 

նպատակով ԵՏՀ տեղեկատվական համակարգերի լրամշակումը եւ ինտեգրված 

համակարգի ենթահամակարգերի կարգաբերումն իրականացվում են «Ներմուծման 

մաքսատուրքերի վճարման հետ կապված տեղեկությունների փոխանակումն 

ապահովելու, ինչպես նաեւ այդպիսի տեղեկություններ պարունակող տվյալների 

բազա ձեւավորելու, վարելու եւ օգտագործելու» ընդհանուր գործընթացի 

շրջանակներում, որը նախատեսված է ԵՏՀ կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի 

թիվ 29 որոշմամբ հաստատված՝ ԵԱՏՄ շրջանակներում ընդհանուր 

գործընթացների ցանկի 51-րդ կետով: 

ԵՏՀ-ի կողմից ընդհանուր գործընթացին միանալու մասով աշխատանքների 

ընթացքի մոնիթորինգի շրջանակներում անդամ պետություններից ստացված 

տեղեկատվության համաձայն՝  

Հայաստանի Հանրապետությունում՝ Հայաստանի Հանրապետության 

պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ընդհանուր գործընթացի իրագործման 

պատրաստվածությունը բացակայում է ֆինանսավորման հետ կապված 

խնդիրների պատճառով. 

Բելառուսի Հանրապետությունում՝ ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում 

տեղեկատվական փոխգործակցության թեստավորմանը մասնակցելու 

պատրաստվածությունն ակնկալվում է 2020 թվականի I եռամսյակից. 

Ղազախստանի Հանրապետությունը եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունը 

տեղեկատվություն չեն ներկայացրել. 

Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում 

տեղեկատվական փոխգործակցության թեստավորմանը մասնակցելու 

պատրաստվածությունն ակնկալվում է 2019 թվականի IV եռամսյակից: 

7.14. 2010-2017 թվականների համատեղ ստուգումների 
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արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի 

Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Ղրղզստանի 

Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսական 

վերահսկողության բարձրագույն մարմինների առաջարկների եւ 

հանձնարարականների կատարումը: 

«Մաքսային միությունում ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ 

տուրքերի, հարկերի եւ վճարների) հաշվեգրման ու բաշխման կարգը սահմանելու 

եւ կիրառելու մասին» 2010 թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագրի (այսուհետ՝ 

2010 թվականի մայիսի 20-ի համաձայնագիր) եւ «Ներմուծման մաքսատուրքերի 

(համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի եւ վճարների) գումարները հաշվեգրելու եւ 

բաշխելու, դրանք որպես եկամուտ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետությունների բյուջեներ փոխանցելու կարգի մասին» արձանագրության 

(«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի թիվ 5 հավելված) 

նորմերի՝ լիազորված մարմինների կողմից պահպանման հարցերի առնչությամբ` 

2010-2017 թվականներին անցկացված համատեղ վերահսկիչ միջոցառումների 

արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություններում տեղ են գտել անդամ 

պետությունների պետական մարմիններին եւ ԵՏՀ-ին ուղղված 

առաջարկություններ եւ հանձնարարականներ: 

2012 թվականի Հաշվետվության առաջարկությունների 2-րդ կետի 

2.1 ենթակետով ԵՏՀ-ին առաջարկվել է նախաձեռնել 2010 թվականի մայիսի 20-ի 

համաձայնագրում այնպիսի լրացումների կատարում, որոնցով նախատեսվում են՝ 

ՖՎԲՄ-ների համատեղ վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների հիման վրա 

վերջնական փաստաթղթի տեսքը. 

այն մարմինները, որոնց տեղեկացնելու եւ անհրաժեշտության դեպքում 

արձագանքման միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով պետք է ուղարկվի 

այդպիսի փաստաթուղթը, ինչպես նաեւ այն ուղարկելու ժամկետները. 

 

համատեղ վերահսկիչ միջոցառման ընթացքում ՖՎԲՄ-ների կողմից 

հայտնաբերված խախտումները Կողմերի լիազորված եւ այլ մարմինների կողմից 

վերացվելու մեխանիզմը. 

համատեղ վերահսկիչ միջոցառման ընթացքում հայտնաբերված 
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խախտումների համար լիազորված մարմինների պատասխանատվությունը: 

«Ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի եւ 

վճարների) գումարները հաշվեգրելու եւ բաշխելու, դրանք որպես եկամուտ 

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների բյուջեներ 

փոխանցելու կարգի պահպանման հարցերին ուղղված համատեղ վերահսկիչ 

միջոցառումների անցկացման մասին» համաձայնագրի նախագիծը 

հավանության է արժանացել ԵՏՀ կոլեգիայի (ԵՏՀ կոլեգիայի 2018 թվականի 

մայիսի 29-ի թիվ 101 կարգադրություն) եւ ԵՏՀ խորհրդի (ԵՏՀ խորհրդի 

2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ 26 կարգադրություն) կողմից: 

Ստորագրման համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերի 

անցկացման նպատակով Համաձայնագրի նախագիծն ուղարկվել է ԵԱՏՄ 

երկրներ: Մինչ օրս ներպետական ընթացակարգերը չեն ավարտվել 

Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի Հանրապետությունում: 

Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ղրղզստանի 

Հանրապետությունում նշված գործընթացներն ավարտվելուց հետո նշված 

Համաձայնագրի նախագիծը կներկայացվի պետությունների ղեկավարների 

ստորագրմանը՝ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին:  

2012 թվականի Հաշվետվության առաջարկությունների 6-րդ կետով 

Կողմերի մաքսային մարմիններին առաջարկվել է ապահովել ներմուծման 

մաքսատուրքերի վճարման հետ կապված տեղեկատվության փոխանակումը: 

Ընդհանուր գործընթացներին միանալու մասով աշխատանքների ընթացքի՝ 

ԵՏՀ-ի կողմից իրականացվող մոնիթորինգի շրջանակներում վերահսկիչ 

միջոցառման անցկացման պահի դրությամբ անդամ պետությունները հայտնել են 

«Ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման հետ կապված տեղեկությունների 

փոխանակումն ապահովելու, ինչպես նաեւ այդպիսի տեղեկություններ 

պարունակող տվյալների բազա ձեւավորելու, վարելու եւ օգտագործելու» 

ընդհանուր գործընթացին միանալու՝ ազգային սեգմենտների 

պատրաստվածության բացակայության մասին: 

2018 թվականին եւ 2019 թվականի անցած ժամանակահատվածում 

Կենտրոնական մաքսային մարմինների միջեւ արտաքին եւ փոխադարձ առեւտրի 

ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ընդհանուր գործընթացի 
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օգտագործմամբ տեղեկատվության փոխանակում չի իրականացվել: 

2017 թվականի Հաշվետվության առաջարկությունների 9.1 կետով 

առաջարկվում է ԵՏՀ-ին՝ քննարկել Հայաստանի Հանրապետության եւ 

Ղրղզստանի Հանրապետության կողմից ներմուծման այն մաքսատուրքերի 

հաշվեգրման եւ բաշխման կարգը կիրառելու մասին հարցը, որոնց մասով 

վճարման պարտավորությունն առաջացել է ապրանքների՝ Հայաստանի 

Հանրապետության եւ Ղրղզստանի Հանրապետության մաքսային տարածք 

ներմուծելու պահից մինչեւ ԵԱՏՄ-ին միանալու ամսաթիվը եւ Արձանագրությունը 

կիրառելու մեկնարկը, որոնք, սակայն, վճարվել են չբաշխվող ԲԴԾ-ով՝ 

հետագայում, անհրաժեշտության դեպքում, Կողմերից մեկի (Բելառուսի 

Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի 

Դաշնության) լիազորված մարմնի կողմից ԵԱՏՄ դատարան դիմելու 

հնարավորությամբ: 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը տեղեկացրել է անդամ 

պետությունների ֆինանսական վերահսկողության բարձրագույն մարմիններին 

անդամ պետությունների շահագրգիռ նախարարությունների եւ 

գերատեսչությունների հետ նշված հարցը բազմիցս քննարկելու մասին: Դրա հետ 

կապված՝ ԵՏՀ կոլեգիայի 2019 թվականի մարտի 26-ի նիստին ընդունվել է 

որոշում՝ Արձանագրության 1-ին կետի դրույթների պարզաբանման վերաբերյալ 

դիմումը ԵԱՏՄ դատարան ուղարկելու մասին: 

Միության դատարանի 2019 թվականի հոկտեմբերի 16-ի խորհրդատվական 

եզրակացության համաձայն (տեղադրված է «Ինտերնետ» ցանցում՝ Միության 

դատարանի պաշտոնական կայքում՝ www.courteurasian.org)՝ Դատարանի մեծ 

կոլեգիան հանգել է այն եզրակացության, որ Արձանագրությունը սահմանում է 

Միության հիմնադիր պետությունների միջեւ ներմուծման մաքսատուրքերի այն 

գումարների հաշվեգրման եւ բաշխման կարգը, որոնց մասով Միության մաքսային 

տարածք ներմուծվող ապրանքների առնչությամբ վճարման պարտավորությունը 

ծագել է 2010 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, իսկ Պայմանագրին միացած 

պետությունների համար՝ Հայաստանի Հանրապետության համար՝ 2015 

թվականի փետրվարի 1-ից, Ղրղզստանի Հանրապետության համար՝ 2015 

թվականի հոկտեմբերի 1-ից։ 

2017 թվականի Հաշվետվության առաջարկությունների 9.2 կետով 

http://www.courteurasian.org/
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Հայաստանի Հանրապետության, Ղրղզստանի Հանրապետության լիազորված 

մարմիններին առաջարկվել է միջոցներ ձեռնարկել Արձանագրության 5-րդ կետի 

այն նորմերի կատարման ուղղությամբ, որոնք վերաբերում են անդամ պետության 

բյուջեի կատարման հաշվետվությունում անդամ պետության լիազորված մարմնի 

միասնական հաշվին մուտքագրված ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների 

առանձնացված արտացոլմանը, եւ մինչեւ 2019 թվականի մայիսի 15-ը 

տեղեկացնել Կողմերի ՖՎԲՄ-ներին: 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը 

2019 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 01/12-2/7500, թիվ 01/12-2/7579, թիվ 01/12-2/7581, 

թիվ 01/12-2/7582, թիվ 01/12-2/7584 գրություններով եւ Ղրղզստանի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը 2019 թվականի մայիսի 15-ի 

թիվ 05-3-19/6057, թիվ 05-3-19/6058, թիվ 05-3-19/6059, թիվ 05-3-19/6060 

գրություններով տեղեկացրել են Կողմերի ՖՎԲՄ-ներին, որ ներմուծման 

մաքսատուրքերի այն գումարները, որոնք ստացվել են անդամ պետության 

լիազորված մարմնի միասնական հաշվին, 2018 թվականի բյուջեի կատարման 

հաշվետվության մեջ արտացոլված են առանձնացված ձեւով, այսինքն՝ 

Հայաստանի Հանրապետության եւ Ղրզստանի Հանրապետության լիազորված 

մարմինների կողմից ձեռնարկվել են միջոցներ Արձանագրության 5-րդ կետի 

նորմերի կատարման ուղղությամբ, եւ ՖՎԲՄ-ների առաջարկությունները 

2018 թվականի համատեղ ստուգումների արդյունքներով կատարվել են: 

2016 թվականի Հաշվետվության առաջարկությունների 9.3 կետով՝ 

հաշվի առնելով 2016 թվականի հաշվետվության 9.2. կետում նշված՝ 

Ղազախստանի Հանրապետության ազգային էկոնոմիկայի նախարարության 

դիմումի՝ ԵԱՏՄ դատարանի կողմից ուսումնասիրման արդյունքը, Ղազախստանի 

Հանրապետության լիազորված մարմիններին անհրաժեշտ էր միջոցներ 

ձեռնարկել 2014-2016 թվականներին բաշխման ենթակա ներմուծման 

մաքսատուրքերի գումարների մասով Արձանագրության դրույթների 

պահպանման ուղղությամբ: Արդյունքների վերաբերյալ մինչեւ 2018 թվականի 

մայիսի 1-ը տեղեկացնել Կողմերի ՖՎԲՄ-ներին: 

Հաշվիչ կոմիտեի կողմից 2018 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 9-5-2-37/1634-И, 

թիվ 9-5-2-37/1635-И, թիվ 9-5-2-37/1636-И, թիվ 9-5-2-37/1640-И գրություններով 

Կողմերի ՖՎԲՄ-ներին ուղարկված տեղեկատվության համաձայն՝ ներմուծման 
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այն մաքսատուրքերի գումարների մասով Արձանագրության դրույթները 

չկիրառելու իրավաչափության հարցով, որոնց մասով վճարման 

պարտավորությունն առաջացել է 2010 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո, եւ 

որոնք վճարվել են 2014-2016 թվականներին ընդերքօգտագործողների կողմից, 

Ղազախստանի Հանրապետության ազգային էկոնոմիկայի նախարարության 

դիմումը ԵԱՏՄ դատարանի կողմից ուսումնասիրելու արդյունքի բացակայության 

պատճառով Հաշվետվության առաջարկությունների 9.3 կետը 2016 թվականի 

համար չի կատարվել: 

2017 թվականի Հաշվետվության առաջարկությունների 9.3 կետով 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեին առաջարկվել էր 

անցկացնել 2017 թվականին չբաշխվող 106112 ԲԴԾ-ով ներմուծման 

մաքսատուրքերի հաշվեգրման հիմնավորվածության ստուգում: Արդյունքների 

մասին մինչեւ 2019 թվականի մայիսի 1-ը տեղեկացնել Կողմերի ՖՎԲՄ-ներին 

(կցելով ստուգման նյութերը): 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեն 2019 թվականի 

ապրիլի 30-ի թիվ 4-9-2-35/1348-И, թիվ 4-9-2-35/1349-И, թիվ 4-9-2-35/1350-И, թիվ 

4-9-2-35/1351-И գրություններով տեղեկացրել է Կողմերի ՖՎԲՄ-ներին չբաշխվող 

106112 ԲԴԾ-ով ներմուծման մաքսատուրքերի՝ 2017 թվականին մուտքի 

աուդիտորական ստուգման արդյունքների մասին, այսինքն՝ 2018 թվականի 

համատեղ ստուգումների արդյունքներով ՖՎԲՄ-ների առաջարկությունները 

կատարվել են: 

Աուդիտորական ստուգման արդյունքներով պարզվել է, որ 106112 ԲԴԾ-ով 

ներմուծման մաքսատուրքերի մուտքերը 2017 թվականին ընդհանուր առմամբ 

կազմել են 1 537,1 հազ. տենգե, որոնցից ներմուծման այն մաքսատուրքերը, որոնք 

վճարվել են ընդերքօգտագործողների կողմից, եւ որոնց մասով վճարման 

պարտավորությունն առաջացել է 2010 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո, 

կազմել են 1 473,3 հազ. տենգե: 

2017 թվականի Հաշվետվության առաջարկությունների 9.4 կետով 

Ղազախստանի Հանրապետության լիազորված մարմնին առաջարկվել է միջոցներ 

ձեռնարկել 2014-2017 թվականներին բաշխման ենթակա ներմուծման 
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մաքսատուրքերի գումարների բաշխման եւ փոխանցման մասով 

Արձանագրության դրույթների պահպանման համար (2014 թվականին՝ 14 289,1 

հազ. տենգե, 2015 թվականին՝ 3 594 305,2 հազ. տենգե, 2016 թվականին՝ 

4 721 283,3 հազ. տենգե գումարի չափով, 2017 թվականին՝ հաշվի առնելով 

Հաշվիչ կոմիտեի ստուգման արդյունքները): Ներմուծման մաքսատուրքերի 

գումարների բաշխման եւ փոխանցման արդյունքների վերաբերյալ մինչեւ 

2019 թվականի մայիսի 1-ը տեղեկացնել Կողմերի ՖՎԲՄ-ներին: 

Ընդերքօգտագործողների կողմից վճարված ներմուծման այն 

մաքսատուրքերի գումարը, որոնց մասով վճարման պարտավորությունն 

առաջացել է 2010 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո, 2014-2017 թվականներին 

կազմել է 9 803,2 մլն տենգե (2014 թվականին՝ 14,3 մլն տենգե, 2015 թվականին՝ 

3 594,3 մլն տենգե, 2016 թվականին՝ 4 721,3 մլն տենգե, 2017 թվականին՝ 1 473,3 

մլն տենգե): 

Ներմուծման մաքսատուրքերի վերը նշված գումարը լիազորված մարմնի 

կողմից չի բաշխվել եւ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների բյուջեներ չի փոխանցվել, 

Կողմերի ֆինանսական վերահսկողության բարձրագույն մարմինները 

Հաշվետվության 9.4 կետի կատարման մասին տեղեկացված չեն, այսպիսով՝ 

Հաշվետվության 9.4 կետը չի կատարվել:  

Տվյալ հարցը քննարկվել է ԵՏՀ կոլեգիայի կողմից 2019 թվականի ապրիլի 23-

ին, որում նշվել է Ղազախստանի Հանրապետության կողմից հարցն իրավասու 

մարմինների մակարդակով քննարկելու եւ Ղազախստանի Հանրապետությունում 

բարձր մակարդակով համաձայնեցնելու պատրաստակամությունը, ընդունվել է 

որոշում, որի համաձայն ղազախական կողմի կողմից նշված գումարները երեք 

ամսվա ընթացքում չբաշխելու դեպքում ԵՏՀ կոլեգիայի քննարկմանը ներկայացնել 

Ղազախստանի Հանրապետության կողմից «Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» պայմանագրի 26-րդ հոդվածի եւ Արձանագրության դրույթները կատարելու 

անհրաժեշտության մասին ծանուցումը: 

Ղազախստանի Հանրապետությունից ընդերքօգտագործման 

պայմանագրերով ապրանքների ներմուծման ժամանակ վճարված ներմուծման 

մաքսատուրքերի գումարների բաշխման վերաբերյալ ԵՏՀ-ի կողմից 

տեղեկատվություն չստանալու հետ կապված՝ հարցը ներկայացվել է ԵՏՀ 

կոլեգիայի քննարկմանը 2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ին: Սակայն, հաշվի 

առնելով տվյալ հարցով Ղազախստանի Հանրապետության դիրքորոշումը եւ 
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ղազախական կողմի հետ լրացուցիչ խորհրդատվությունների անցկացման 

անհրաժեշտությունը, հարցի քննարկումը հետաձգվել է ավելի ուշ անցկացնելու 

նպատակով: 

8. Եզրահանգումներ. 

8.1. 2018 թվականին ԵԱՏՄ անդամ պետությունների լիազորված 

մարմինների՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության, 

Բելառուսի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության, Ղազախստանի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գանձապետարանի կոմիտեի, 

Ղրղզստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կենտրոնական 

գանձապետարանի, Դաշնային գանձապետարանի միջտարածաշրջանային 

գործառնական վարչության եւ ընդհանուր առմամբ Դաշնային գանձապետարանի 

կողմից ապահովվել է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջեւ ներմուծման 

մաքսատուրքերը բաշխելու կարգի պահպանումը: 

Լիազորված մարմինների կողմից 2018 թվականին հիմնականում 

պահպանվել են Արձանագրության նորմերը՝ ներմուծման մաքսատուրքերի 

մուտքերի առանձնացված հաշվառման, դրանք յուրաքանչյուր անդամ պետության 

համար սահմանված նորմատիվներին համապատասխան բաշխելու մասով: 

Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից այլ անդամ 

պետությունների լիազորված մարմիններին ոչ աշխատանքային օրերի, 

արտարժութային հաշվի վավերապայմանների փոփոխության վերաբերյալ, 

ինչպես նաեւ Արձանագրության կատարման համար անհրաժեշտ այլ տվյալների 

փոփոխության վերաբերյալ իրազեկումն իրականացվել է սահմանված 

ժամկետներում: 

8.2. 2018 թվականին ԵԱՏՄ անդամ պետությունների բյուջեներ 

մուտքագրված ներմուծման մաքսատուրքերի ընդհանուր գումարը կազմել է 

12 296,2 մլն ԱՄՆ դոլար (2017 թվականին՝ 11 628,9 մլն ԱՄՆ դոլար), 

2017 թվականի համեմատ ընդհանուր առմամբ դիտվում է մուտքերի աճ՝ 667,3 մլն 

ԱՄՆ դոլարով կամ 5,7 %-ով: 

Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին միասնական 

հաշվին մուտքագրվել է 54 366 141,9 հազ. դրամի չափով ներմուծման 

մաքսատուրք: 
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Բելառուսի Հանրապետությունում 2018 թվականին միասնական հաշվին 

մուտքագրվել է 1 302 593,2 հազ. բել. ռուբլու չափով ներմուծման մաքսատուրք: 

Ղազախստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին միասնական 

հաշվին մուտքագրվել է 218 295 501,4 հազ. տենգեի չափով ներմուծման 

մաքսատուրք: 

Ղրղզստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին միասնական 

հաշվին մուտքագրվել է 15 488 604,3 հազ. սոմի չափով ներմուծման մաքսատուրք: 

Ռուսաստանի Դաշնությունում 2018 թվականին միասնական հաշվին 

մուտքագրվել է 673 049 010,7 հազ. ռուս. ռուբլու չափով ներմուծման 

մաքսատուրք: 

8.3. Ղազախստանի Հանրապետությունում 423,5 մլն տենգեի չափով 

ներմուծման այն մաքսատուրքերը, որոնց մասով վճարման պարտավորությունն 

առաջացել է 2010 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո, եւ որոնք ապրանքների 

ներմուծման համար 2018 թվականին վճարվել են «Կարաչագանակ Պետրոլիում 

Ռպերեյթինգ Բ.Վ.» ՓԲԸ, «Ս.պ.Ա Սիչիմ Ֆիլիալ» կազմակերպությունների կողմից, 

անդամ պետությունների բյուջեներ չեն բաշխվել եւ չեն փոխանցվել: 

2014 թվականին՝ 14,3 մլն տենգե, 2015 թվականին՝ 3 594,3 մլն տենգե, 

2016 թվականին՝ 4 721,3 մլն տենգե, 2017 թվականին՝ 1,473,3 մլն տենգե եւ 

2018 թվականին՝ ընտրանքային ստուգման արդյունքներով՝ 423,5 մլն տենգե 

գումարի չափով ներմուծման մաքսատուրքերի չբաշխման արդյունքում 

ղազախական կողմը խախտել է Արձանագրությամբ սահմանված՝ անդամ 

պետությունների միջեւ ներմուծման այն մաքսատուրքերի գումարները 

հաշվեգրելու եւ բաշխելու կարգը, որոնց վճարման պարտավորությունը Միության 

մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների համար առաջացել է 

2010 թվականի սեպտեմբերի 1-ից: 

8.4. 2018 թվականին ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման հետ 

կապված` կենտրոնական մաքսային մարմինների միջեւ տեղեկատվության 

փոխանակումը, ինչպես նաեւ ԵՏՀ դրա ներկայացումն իրականացվում են 

էլեկտրոնային կապուղիներով՝ այդ տեղեկատվությունը պարունակող 

փաստաթղթի գրաֆիկական էլեկտրոնային պատճենի տեսքով՝ դրանք որպես 

եկամուտ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների բյուջեներ փոխանցելու միջոցով: 
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2018 թվականին Կենտրոնական մաքսային մարմինների միջեւ արտաքին եւ 

փոխադարձ առեւտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ընդհանուր 

գործընթացի օգտագործմամբ տեղեկատվության փոխանակում չի իրականացվել: 

 

9. Առաջարկություններ. 

Շարադրվածի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ 

պալատը, Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեն, 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեն, Ղրղզստանի 

Հանրապետության հաշվիչ պալատը եւ Ռուսաստանի Դաշնության հաշվիչ 

պալատն առաջարկում են՝ 

9.1. Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի 

կատարման նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեին՝ 

անցկացնել չբաշխվող 106112 ԲԴԾ-ով ներմուծման մաքսատուրքերի 

2018 թվականին հաշվեգրման հիմնավորվածության ստուգում: Արդյունքների 

մասին մինչեւ 2020 թվականի մայիսի 1-ը տեղեկացնել Կողմերի ՖՎԲՄ-ներին 

(կցելով ստուգման նյութերը): 

9.2. Ղազախստանի Հանրապետության լիազորված մարմնին՝ 

9.2.1. Միջոցներ ձեռնարկել 2014-2018 թվականներին բաշխման եւ 

փոխանցման ենթակա ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների բաշխման եւ 

անդամ պետություններին փոխանցման մասով Արձանագրության դրույթների 

պահպանման համար (2014 թվականին՝ 14,3 մլն տենգե, 2015 թվականին՝ 3 594,3 

մլն տենգե, 2016 թվականին՝ 4 721,3 մլն տենգե, 2017 թվականին՝ 1 473,3 մլն 

տենգե գումարի չափով, եւ 2018 թվականին՝ հաշվի առնելով Ղազախստանի 

Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման նկատմամբ 

վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի ստուգման արդյունքները): 

9.2.2. Ներմուծման մաքսատուրքերի գումարների բաշխման եւ 

փոխանցման արդյունքների վերաբերյալ մինչեւ 2020 թվականի մայիսի 1-ը 

տեղեկացնել Կողմերի ՖՎԲՄ-ներին: 

9.3. Անդամ պետությունների իրավասու մարմիններին՝ ապահովել 
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Արձանագրության նորմերի կատարման հետ կապված՝ ՖՎԲՄ ստուգմամբ 

չներառված ժամանակահատվածի համար տեղեկատվության պահպանումը:  

9.4. Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատին՝ ուղարկել 

համատեղ վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով, Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարություն եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով: 

9.5 Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեին 

եւ Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեին՝ համատեղ 

վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունն ուղարկել 

Բելառուսի Հանրապետության եւ Ղազախստանի Հանրապետության 

կառավարություններ: 

9.6. Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատին՝ ուղարկել համատեղ 

վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը 

Ղրղզստանի Հանրապետության Ժոգորկու Կենեշ եւ Ղրղզստանի 

Հանրապետության կառավարություն: 

 

9.7. Ռուսաստանի Դաշնության հաշվիչ պալատին՝ համատեղ վերահսկիչ 

միջոցառման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունն ուղարկել 

Ռուսաստանի Դաշնության կառավարություն, Ռուսաստանի Դաշնության 

Դաշնային ժողովի Դաշնային խորհուրդ, Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային 

ժողովի Պետական դումա: 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

հաշվեքննիչ պալատի 

նախագահ՝ 

 Բելառուսի 

Հանրապետության 

պետական 

վերահսկողության 

կոմիտեի նախագահի 

տեղակալ՝ 

 Ղազախստանի 

Հանրապետության 

հանրապետական բյուջեի 

կատարման նկատմամբ 

վերահսկողության հարցերով 

հաշվիչ կոմիտեի անդամ՝ 

     

Լ.Ս. Յոլյան  Ա.Մ. Կուրլիպո  Կ.Ֆ. Պլոտնիկով 
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 Ղրղզստանի 

Հանրապետության հաշվիչ 

պալատի աուդիտոր՝ 

 Ռուսաստանի 

Դաշնության հաշվիչ 

պալատի աուդիտոր՝ 

 

     

 Զ.Ա. Սատաեւ  Ա.Ն. Բատուրկին  

 

 



 

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ (ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ) 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի 

 

քաղ. Երեւան 28 նոյեմբերի 2019 թվականի 

 օրինակ թիվ 1 

 

«Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի, 

Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի, 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի, 

Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի, Ռուսաստանի Դաշնության 

հաշվիչ պալատի կողմից համատեղ ստուգում՝ 2018 թվականին 

Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի 

Հանրապետության, Ղրղզստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի 

Դաշնության լիազորված մարմինների կողմից «Ներմուծման մաքսատուրքերի 

(համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի եւ վճարների) գումարները հաշվեգրելու եւ 

բաշխելու կարգի մասին» արձանագրության պահպանման նկատմամբ» 

համատեղ վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության 

(այսուհետ՝ Համատեղ վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների վերաբերյալ 

հաշվետվություն) 9.2.1. կետի առնչությամբ.  

«Հաշվի առնելով ղազախական կողմի դիրքորոշումն առ այն, որ 

ընդերքօգտագործողների ծախսերի փոխհատուցումը, այդ թվում՝ ներմուծման 

մաքսատուրքերի մասով իրականացվում է բացառապես Ղազախստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին՝ առանց ԵԱՏՄ մյուս անդամ 

պետությունների համապարտ պատասխանատվության, ընդերքօգտագործման 

ոլորտում կնքված պայմանագրերի շրջանակներում Ղազախստանի 

Հանրապետությունում գանձված մաքսատուրքերի գումարների նկատմամբ 

Արձանագրության դրույթների կիրառումը կհանգեցնի ԵԱՏՄ անդամ 

պետություններից մեկի (Ղազախստանի Հանրապետության) ազգային 

(տնտեսական) շահերի խախտմանը»: 
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Հիմք ընդունելով շարադրվածը՝ Ղազախստանի Հանրապետության 

հանրապետական բյուջեի կատարման նկատմամբ վերահսկողության հարցերով 

հաշվիչ կոմիտեի կողմից Համատեղ վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների 

վերաբերյալ հաշվետվությունը ստորագրվում է վերապահումով: 

 

Ղազախստանի 

Հանրապետության  

հանրապետական բյուջեի  

կատարման նկատմամբ  

վերահսկողության հարցերով  

հաշվիչ կոմիտեի անդամ՝ [ստորագրություն] Կ. Պլոտնիկով 

 

 

 

 

Տպված է 5 (հինգ) օրինակից՝ 

թիվ 1 օրինակը՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի համար. 

թիվ 2 օրինակը՝ Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի համար. 

թիվ 3 օրինակը՝ Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի համար. 

թիվ 4 օրինակը՝ Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի համար: 

 



 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի,  

Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի, 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի,  

Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի եւ  

Ռուսաստանի Դաշնության հաշվիչ պալատի կոլեգիաների  

(խորհուրդների, լիազորված անձանց) համատեղ նիստի 

 

28 նոյեմբերի 2019թ. թիվ ___________ 

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի, 

Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի, 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի, 

Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի, Ռուսաստանի Դաշնության 

հաշվիչ պալատի կողմից համատեղ ստուգում՝ 2018 թվականին 

Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի 

Հանրապետության, Ղրղզստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի 

Դաշնության լիազորված մարմինների կողմից «Ներմուծման մաքսատուրքերի 

(համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի եւ վճարների) գումարները հաշվեգրելու եւ 

բաշխելու կարգի մասին» արձանագրության պահպանման նկատմամբ» 

համատեղ վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների մասին 

 

Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի, Բելառուսի 

Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեի, Ղազախստանի 

Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման նկատմամբ 

վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի, Ղրղզստանի Հանրապետության 

հաշվիչ պալատի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հաշվիչ պալատի կոլեգիաները 

(խորհուրդները, լիազորված անձինք) որոշեցին. 
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1. Հաստատել համատեղ վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների մասին 

հաշվետվությունը՝ դրան կցելով Ղազախստանի Հանրապետության 

հանրապետական բյուջեի կատարման նկատմամբ վերահսկողության հարցերով 

հաշվիչ կոմիտեի հատուկ կարծիքը: 

2. Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատին՝ համատեղ 

վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների մասին հաշվետվությունը, դրան կցելով 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի հատուկ կարծիքը, 

ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարություն եւ Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողով:  

3. Բելառուսի Հանրապետության պետական վերահսկողության կոմիտեին 

եւ Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեին՝ համատեղ 

վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների մասին հաշվետվությունը, դրան կցելով 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի հատուկ կարծիքը, 

ուղարկել համապատասխանաբար Բելառուսի Հանրապետության 

կառավարություն եւ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարություն:  

4. Ղրղզստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատին՝ համատեղ 

վերահսկիչ միջոցառման արդյունքների մասին հաշվետվությունը, դրան կցելով 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի հատուկ կարծիքը, 

ուղարկել Ղրղզստանի Հանրապետության Ժոգորկու Կենեշ եւ Ղրղզստանի 

Հանրապետության կառավարություն: 

5. Ռուսաստանի Դաշնության հաշվիչ պալատին՝ համատեղ վերահսկիչ 

միջոցառման արդյունքների մասին հաշվետվությունը, դրան կցելով 

Ղազախստանի Հանրապետության հանրապետական բյուջեի կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության հարցերով հաշվիչ կոմիտեի հատուկ կարծիքը, 

ուղարկել Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Դաշնային խորհուրդ եւ 

Պետական դումա, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարություն: 
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Հայաստանի 

Հանրապետության 

հաշվեքննիչ պալատի 

նախագահ 

Բելառուսի 

Հանրապետության 

պետական 

վերահսկողության կոմիտեի 

նախագահ 

Ղազախստանի 

Հանրապետության 

հանրապետական բյուջեի 

կատարման նկատմամբ 

վերահսկողության հարցերով 

հաշվիչ կոմիտեի անդամ 

   

Լ.Ս. Յոլյան Լ.Վ. Անֆիմով Կ.Ֆ. Պլոտնիկով 

 

Ղրղզստանի Հանրապետության 

հաշվիչ պալատի նախագահ 

Ռուսաստանի Դաշնության 

հաշվիչ պալատի աուդիտոր 

  

ՈՒ.Ա. Մարիպով  Ա.Ն. Բատուրկին 
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