
 

Համարը Համարը N 802-Ն Տ եսակը Տ եսակը Հիմնական
Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2017.07.26/47(1322) Հոդ.734 Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 06.07.2017

Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 14.07.2017
Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 01.01.2018 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ,  ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` Օ ԳՏ ԱԿԱՐՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ,  ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` Օ ԳՏ ԱԿԱՐ
ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ  ԴՐԱՆՑ ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅԱՆ,  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ  ԴՐԱՆՑ ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅԱՆ,  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ

Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ,  ԻՐԱՑՄԱՆ Փ ԱՍՏ ԱՑԻ ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` ՄԻՋԻՆ)  Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼՖ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ,  ԻՐԱՑՄԱՆ Փ ԱՍՏ ԱՑԻ ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` ՄԻՋԻՆ)  Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ԵՎ  ԱՅԴ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ԵՎ  ԱՅԴ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

ՑԱՆԿԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՑԱՆԿԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ ՄՈ Ր Ո Շ ՈՒ Մ
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ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ,  ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` Օ ԳՏ ԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ  ԴՐԱՆՑԱՌԱՆՁԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ,  ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` Օ ԳՏ ԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ  ԴՐԱՆՑ
ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅԱՆ,  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ,ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅԱՆ,  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ,

ԻՐԱՑՄԱՆ Փ ԱՍՏ ԱՑԻ ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` ՄԻՋԻՆ)  Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸԻՐԱՑՄԱՆ Փ ԱՍՏ ԱՑԻ ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` ՄԻՋԻՆ)  Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ԵՎ  ԱՅԴ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ ԵՎ  ԱՅԴ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ

ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ
 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 350-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը և 351-

րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշ ում է .որոշ ում է .
1. Սահմանել`
1) հարկ վճարողների կողմից առանձին ապրանքների, այդ թվում` օգտակար հանածոների և դրանց

արտադրատեսակների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների, իրացման փաստացի գների (այդ
թվում` միջին) վերաբերյալ հաշվետվությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) այն ապրանքների ցանկը, որոնց արտադրության, շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների (այդ թվում`
միջին) վերաբերյալ հարկ վճարողները հաշվետվություններ են ներկայացնում հարկային մարմին` համաձայն N 2
հավելվածի.

3) այն օգտակար հանածոների և դրանց արտադրատեսակների ցանկը, որոնց արդյունահանման, շրջանառության
ֆիզիկական ծավալների և գների (այդ թվում` միջին) վերաբերյալ հարկ վճարողները հաշվետվություններ են
ներկայացնում հարկային մարմին` համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վավարչապետրչապետ

Կ.  ԿարապետյանԿ.  Կարապետյան
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Հա վել վա ծ N  1Հա վել վա ծ N  1

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նի

հուլ իսի 6-ի N  802-Ն որոշմա նհուլ իսի 6-ի N  802-Ն որոշմա ն

 
Կ Ա Ր ԳԿ Ա Ր Գ

 
ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ,  ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` Օ ԳՏ ԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ,  ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` Օ ԳՏ ԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ

ԵՎ  ԴՐԱՆՑ ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆԵՎ  ԴՐԱՆՑ ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ
ԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ,  ԻՐԱՑՄԱՆ Փ ԱՍՏ ԱՑԻ ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` ՄԻՋԻՆ)  Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ,  ԻՐԱՑՄԱՆ Փ ԱՍՏ ԱՑԻ ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` ՄԻՋԻՆ)  Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ
 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են առանձին ապրանքների, այդ թվում` օգտակար հանածոների և դրանց

արտադրատեսակների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների, իրացման փաստացի գների (այդ
թվում` միջին) վերաբերյալ հաշվետվությունները (այսուհետ՝ հաշվետվություններ) հարկային մարմին ներկայացնելու
հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգի դրույթները տարածվում են սույն որոշմամբ սահմանված՝ NN 2 և 3 հավելվածների ցանկերում
(այսուհետ` ցանկեր) ներառված ապրանքները, այդ թվում՝ օգտակար հանածոները և դրանց արտադրատեսակները,
արտադրողների և ներմուծող-իրացնողների վրա:

3. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով
տրված սահմանումների իմաստն ու նշանակությունը:

4. Սույն կարգի իմաստով առանձին ապրանքներ, այդ թվում՝ օգտակար հանածոներ և դրանց արտադրատեսակներ
արտադրող և ներմուծող-իրացնող են համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) հարկ
վճարողները, որոնք արտադրում կամ ներմուծում-իրացնում են ցանկերում ներառված ապրանքները, այդ թվում՝
օգտակար հանածոները և դրանց արտադրատեսակները:

5. Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար սույն կարգի 2-րդ կետում նշված հարկ վճարողները
հաշվետվություններն իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում մինչև այդ ժամանակաշրջանին
հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ` համաձայն ձևի:

6. NN 2 և 3 հավելվածների ցանկերում ներառված ապրանքատեսակները ներմուծելուց հետո բացառապես
ներմուծողի ներտնտեսական կարիքների կամ այլ գործունեության տեսակների կամ արտադրության համար
օգտագործվելու դեպքում ներմուծողն այդ ապրանքատեսակների մասով հարկային մարմին հաշվետվություններ չի
ներկայացնում, եթե արդյունքում ստեղծված նոր արտադրատեսակը ներառված չէ NN 2 և 3 հավելվածների ցանկերում:

7. Հարկ վճարողները հաշվետվությունները ներկայացնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության հարկային
օրենսգրքով սահմանված կարգով կարող են ներկայացնել ճշտված հաշվետվություններ:

8. Սույն կարգի իմաստով հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում ցանկերում ներառված յուրաքանչյուր
արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) և ապրանքատեսակի համար նշված ժամանակահատվածը (ամիսը կամ
եռամսյակը):

 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի

ղեկավարղեկավար
Վ .  ՍտեփանյանՎ .  Ստեփանյան

 
ՁևՁև

ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ Ն
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ,  ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ՝ Օ ԳՏ ԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ,  ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ՝ Օ ԳՏ ԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ

ԴՐԱՆՑ ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎԴՐԱՆՑ ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅԱՆ ԵՎ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ ՈՒ  ԳՆԵՐԻՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ ՈՒ  ԳՆԵՐԻ

Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼՎ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Փաստաթղթի հերթական
համարը

N_____________________
(լրացվում է հարկային մարմնի

կողմից)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ* (20__Թ.______________ ԱՄԻՍԸ ԿԱՄ
________ԵՌԱՄՍՅԱԿԸ) [1]
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Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն) [2]
        

Կազմակերպության անվանումը [3]
 

Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը [4]
 

Գտնվելու (բնակության) վայրը [5]
 

Հեռախոսահամարը [6]
 

[1] տողում նշվում է հաշվետու տարվա այն հաշվետու ժամանակաշրջանը (ամիսը կամ եռամսյակը), որի համար
ներկայացվում է հաշվետվությունը: Ճշտված հաշվետվություն ներկայացնելու դեպքում աջ սյունակում կատարվում է
նաև «X» նշագրումը.

[2] տողում նշվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն).
[3] տողում նշվում է կազմակերպության անվանումը.
[4] տողում նշվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը.
[5] և [6] տողերում նշվում են կազմակերպության գտնվելու վայրը և աշխատանքային հեռախոսահամարը, անհատ

ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը և աշխատանքային (տան) հեռախոսահամարը.

Արտա-
դրա-

տեսակի
կամ

ապրան-
քա-

տեսակի
անվա-
նումը

Արտա-
դրա-

տեսակի
ԱԴԳՏ-
ի ծած-
կագիրը

Ապրան-
քատե-
սակի
ԱՏԳ
ԱԱ-ի

ծածկա-
գիրը

Չափի
միա-
վորը

Մնացորդը`
հաշվետու
ժամանա-
կաշրջանի

սկզբին

Արտա-
դրված

քա-
նակը

Ներ-
մուծված

քա-
նակը

Իրաց-
ված
քա-

նակը

Կորուստ-
ները

Օգտա-
գործ-
ված է
սեփա-

կան
արտա-
դրու-
թյու-
նում

Մնա-
ցորդը`
հաշ-

վետու
ժամա-
նակա-
շրջանի
վերջում

Իրաց-
ման

շրջանա-
ռությունը
(ներառ-
յալ ավե-
լացված
արժեքի
հարկը և

ակցի-
զային

հարկը)

Միա-
վորի

միջին
գինը

(ներառ-
յալ

ավե-
լացված
արժեքի
հարկը

և ակցի-
զային

հարկը)

[7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

             
             
             
             

Ցանկերում ներառված արտադրատեսակների (այդ թվում` օգտակար հանածոների) արտադրության (այդ թվում`
արդյունահանման) մասով հաշվետվությունը լրացվում է ըստ արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության
տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի (ԱԴԳՏ), իսկ ներմուծված ապրանքատեսակների մասով` ըստ
Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (ԱՏԳ ԱԱ).

[7] սյունակում լրացվում են համապատասխանաբար արտադրված արտադրատեսակների (արդյունահանված
օգտակար հանածոների) և ներմուծված ապրանքատեսակների անվանումները, որոնցից յուրաքանչյուրը լրացվում է
առանձին տողում.

[8] սյունակում լրացվում է ցանկերում նշված արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) ԱԴԳՏ-ի ծածկագիրը.
[9] սյունակում լրացվում է ցանկերում նշված ապրանքատեսակի ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը.
[10] սյունակում լրացվում է ցանկերում նշված համապատասխան չափի միավորը.
[11] սյունակում լրացվում է արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) կամ ապրանքատեսակի մնացորդը`

հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին` համապատասխան չափի միավորով.
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[12] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում արտադրված (արդյունահանված) արտադրատեսակի
(օգտակար հանածոյի) քանակը` համապատասխան չափի միավորով.

[13] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ներմուծված ապրանքատեսակի քանակը`
համապատասխան չափի միավորով.

[14] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում իրացված արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի)
քանակը` համապատասխան չափի միավորով կամ իրացված ապրանքատեսակի քանակը` համապատասխան չափի
միավորով.

[15] սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած պատահական, բնական կամ այլ
փաստացի կորուստների լրիվ քանակները` (անկախ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այդ կորուստների
համար սահմանված չափերը գերազանցելու հանգամանքից) համապատասխան չափի միավորով.

[16] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում սեփական արտադրությունում օգտագործված (այդ
թվում` նաև անհատույց տրամադրված) արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) կամ ապրանքատեսակի քանակը`
համապատասխան չափի միավորով.

[17] սյունակում լրացվում է արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) կամ ապրանքատեսակի մնացորդը`
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում` համապատասխան չափի միավորով.

[18] սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում համապատասխան արտադրատեսակի (օգտակար
հանածոյի) կամ ապրանքատեսակի իրացման շրջանառությունը` դրամով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը և
ակցիզային հարկը).

[19] սյունակում լրացվում է համապատասխան արտադրատեսակի (օգտակար հանածոյի) կամ ապրանքատեսակի
միջին գինը` դրամով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը և ակցիզային հարկը): Ցանկերում նշված յուրաքանչյուր
ծածկագրին դասվող մեկից ավելի ենթակարգերի կամ ենթադասերի արտադրատեսակների (օգտակար հանածոյի) կամ
ապրանքատեսակների համար առանձին հաշվարկված միջին գները միջինացվում են ցանկերում նշված յուրաքանչյուր
ծածկագրի համար:

 
Տնօրեն (անհատ ձեռնարկատեր) _________________

(ստորագրությունը)

_________________
(անունը, ազգանունը)  

   
Գլխավոր հաշվապահ _________________

(ստորագրությունը)

_________________
(անունը, ազգանունը)

 

Հա վել վա ծ N  2Հա վել վա ծ N  2

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նի

հուլ իսի 6-ի N  802-Ն որոշմա նհուլ իսի 6-ի N  802-Ն որոշմա ն

 
Ց Ա Ն ԿՑ Ա Ն Կ

 
ԱՅՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ,  ՈՐՈՆՑ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅԱՆ,  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ ԵՎԱՅՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ,  ՈՐՈՆՑ ԱՐՏ ԱԴՐՈՒ Թ ՅԱՆ,  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ ԵՎ

ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` ՄԻՋԻՆ)  Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԸ ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ ԵՆԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ` ՄԻՋԻՆ)  Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԸ ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ ԵՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒ Մ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒ Մ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

  

ԱԴԳՏ -իԱԴԳՏ -ի
ծածկա-ծածկա-

գիրըգիրը

ԱրտադրատեսակիԱրտադրատեսակի
անվանումըանվանումը

ԱՏ Գ ԱԱ-իԱՏ Գ ԱԱ-ի
ծածկագիրըծածկագիրը

ԱպրանքատեսակիԱպրանքատեսակի
անվանումըանվանումը

Չ ափիՉ ափի
միա-միա-
վորըվորը

ՆերկայացվողՆերկայացվող
հաշ վե-հաշ վե-

տվությանտվության
պարբերա-պարբերա-

կանու-կանու-
թյունըթյունը

(հաշ վետու(հաշ վետու
ժամանակա-ժամանակա-

շ րջանը)շ րջանը)

11 22 33 44 55 66
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10.13.1410.13.14

երշ իկեղեն ևերշ իկեղեն և
համանման մսամթերք`համանման մսամթերք`

մսից,  ենթամթերքիցմսից,  ենթամթերքից
կամ կենդանիներիկամ կենդանիների

արյունիցարյունից

16011601

երշ իկներ և մսից,երշ իկներ և մսից,
մսային ենթամթերքիցմսային ենթամթերքից

կամ արյունիցկամ արյունից
պատրաստվածպատրաստված

համանման մթերքհամանման մթերք

կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.12.1010.12.10
միս` ընտանիմիս` ընտանի

թռչունների` թարմ կամթռչունների` թարմ կամ
պաղեցրածպաղեցրած

02070207

ընտանի թռչուններիընտանի թռչունների
միս ևմիս և

ենթասննդամթերք`ենթասննդամթերք`
դասակարգված 0105դասակարգված 0105

ապրանքային դիրքումապրանքային դիրքում

կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային
10.12.2010.12.20

միս` ընտանիմիս` ընտանի
թռչունների` սառեցրածթռչունների` սառեցրած

10.12.4010.12.40
ենթամթերք` ընտանիենթամթերք` ընտանի
թռչունների,  սննդայինթռչունների,  սննդային

10.51.1110.51.11 կաթ` հեղուկ,  մշ ակվածկաթ` հեղուկ,  մշ ակված

04010401

կաթ և սերուցք,կաթ և սերուցք,
չխտացրած և շ աքարչխտացրած և շ աքար
կամ այլ քաղցրացնողկամ այլ քաղցրացնող
նյութեր չավելացրածնյութեր չավելացրած

կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.51.1210.51.12

կաթ և կաթնասեր`կաթ և կաթնասեր`
6%-ից ավելի6%-ից ավելի

յուղայնությամբ,  ոչյուղայնությամբ,  ոչ
խտացրած,  ոչխտացրած,  ոչ
քաղցրացրածքաղցրացրած

10.51.2110.51.21
կաթ` չոր,կաթ` չոր,

յուղազերծվածյուղազերծված

04020402

խտացրած կաթ ևխտացրած կաթ և
սերուցք,  կաթի փոշ ի,սերուցք,  կաթի փոշ ի,

շ աքար կամշ աքար կամ
քաղցրացնող այլքաղցրացնող այլ

նյութեր ավելացրածնյութեր ավելացրած

կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.51.2210.51.22 կաթ` չոր,  անարատկաթ` չոր,  անարատ

10.51.5110.51.51

կաթ և կաթնասեր`կաթ և կաթնասեր`
խտացրած կամխտացրած կամ

խտացրած շ աքարի կամխտացրած շ աքարի կամ
այլ քաղցրացնողայլ քաղցրացնող

նյութերինյութերի
հավելումներով,  ոչհավելումներով,  ոչ

պինդ ձևերովպինդ ձևերով

10.51.5210.51.52

մածուն և խմորմանմածուն և խմորման
ենթարկված կամենթարկված կամ

թթվեցված կաթի կամթթվեցված կաթի կամ
կաթնասերի այլկաթնասերի այլ

տեսակներտեսակներ 04030403

թան,  կտրված կաթ ևթան,  կտրված կաթ և
կաթնասեր,  յոգուրտ,կաթնասեր,  յոգուրտ,

կեֆիր և այ լ խմորմանկեֆիր և այ լ խմորման
ենթարկված կամենթարկված կամ

թթվեցրած կաթ ութթվեցրած կաթ ու
կաթնասերկաթնասեր

կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.51.5410.51.54
կաթնաշ աքար ևկաթնաշ աքար և

կաթնաշ աքարայինկաթնաշ աքարային
օշ արակօշ արակ

10.51.5510.51.55 շ իճուկշ իճուկ 04040404 կաթնային շ իճուկկաթնային շ իճուկ կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային
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10.51.3010.51.30
կարագ և կաթնայինկարագ և կաթնային

մածիկներմածիկներ
04050405 կարագկարագ կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.51.4010.51.40 պանիր և կաթնաշ ոռպանիր և կաթնաշ ոռ 04060406 պանիր,  կաթնաշ ոռպանիր,  կաթնաշ ոռ կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.52.1010.52.10
պաղպաղակ և ուտելիպաղպաղակ և ուտելի

սառույցսառույց
2105 002105 00 պաղպաղակպաղպաղակ կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

01.47.2101.47.21 հավի ձու` կճեպով,հավի ձու` կճեպով,
թարմթարմ

04070407 թռչնի ձու` կճեպովթռչնի ձու` կճեպով հատհատ եռամսյակայինեռամսյակային
01.47.2201.47.22 ձու` կճեպով,  այ լձու` կճեպով,  այ լ

ընտանի թռչունների,ընտանի թռչունների,
թարմթարմ

01.47.2301.47.23 ձու` թխսամեքենաներիձու` թխսամեքենաների
համարհամար

10.83.1110.83.11
սուրճ` առանց կոֆեինիսուրճ` առանց կոֆեինի

կամ բովածկամ բոված
09010901

սուրճ,  սուրճի թեփ,սուրճ,  սուրճի թեփ,
սուրճի փոխարինիչներ`սուրճի փոխարինիչներ`

ցանկացածցանկացած
համամասնությամբհամամասնությամբ

սուրճիսուրճի
պարունակությամբպարունակությամբ

կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.83.1310.83.13

թեյ` կանաչ (խմորմանթեյ` կանաչ (խմորման
չենթարկված) ,  թեյ` սևչենթարկված) ,  թեյ` սև

(խմորման ենթարկված)(խմորման ենթարկված)
և թեյ` մասնակիև թեյ` մասնակի

խմորման ենթարկված,խմորման ենթարկված,
3 կիլոգրամից ոչ ավելի3 կիլոգրամից ոչ ավելի

փաթեթվածքովփաթեթվածքով

09020902 թեյթեյ կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.83.1210.83.12

սուրճի փոխարինիչներ.սուրճի փոխարինիչներ.
սուրճի կամ դրասուրճի կամ դրա
փոխարինիչներիփոխարինիչների
լուծամզուքներ,լուծամզուքներ,

բնահյութեր (էսենցիա)բնահյութեր (էսենցիա)
և խտանյութեր.  սուրճիև խտանյութեր.  սուրճի
ունդերի կեղև և կճեպունդերի կեղև և կճեպ 21012101

սուրճի,  թեյի և մատեիսուրճի,  թեյի և մատեի
խտահյութ,  լուծվողխտահյութ,  լուծվող

սուրճսուրճ
կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.83.1410.83.14

թեյի լուծամզուքներ,թեյի լուծամզուքներ,
բնահյութեր (էսենցիա)բնահյութեր (էսենցիա)

և խտանյութեր.  թեյիև խտանյութեր.  թեյի
կամ մատեի հիման վրակամ մատեի հիման վրա

այլ մթերքայլ մթերք

01.11.1101.11.11 ցորեն` կարծրցորեն` կարծր

10011001 ցորեն և մեսլինցորեն և մեսլին կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային
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01.11.1201.11.12
ցորեն` բացի կարծրցորեն` բացի կարծր

ցորենիցցորենից

10.61.2110.61.21
ալյուր` ցորենի ևալյուր` ցորենի և

աշ որայիաշ որայի 1101 001101 00
ալյուր` ցորենի կամալյուր` ցորենի կամ

ցորենաաշ որայինցորենաաշ որային կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.89.1510.89.15

լուծամզուքներ ևլուծամզուքներ և
հյութեր` բուսական,հյութեր` բուսական,
պեպտինանյութեր,պեպտինանյութեր,

սոսինձներ ևսոսինձներ և
թանձրացուցիչներ`թանձրացուցիչներ`

բուսականբուսական

13021302
բուսական հյութ ևբուսական հյութ և

խտահյութխտահյութ
լլ եռամսյակայինեռամսյակային

10.73.1110.73.11
մակարոնեղեն ևմակարոնեղեն և

համանման ալյուրեհամանման ալյուրե
արտադրատեսակներարտադրատեսակներ

19021902 մակարոնեղենմակարոնեղեն կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.71.1110.71.11
հացաբուլկեղեն` թարմհացաբուլկեղեն` թարմ

(ոչ երկարատև(ոչ երկարատև
պահման)պահման)

19051905

հաց,  խմորեղեն,հաց,  խմորեղեն,
հրուշ ակեղեն,  թխվածք,հրուշ ակեղեն,  թխվածք,

վաֆլի և այ լվաֆլի և այ լ
հացաբուլկեղենհացաբուլկեղեն

կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.71.1210.71.12

տորթեր,  հրուշ ակներտորթեր,  հրուշ ակներ
(պիրոժնիներ) ,  ալյուրե(պիրոժնիներ) ,  ալյուրե
թարմ (ոչ երկարատևթարմ (ոչ երկարատև

պահման)  այ լպահման)  այ լ
հրուշ ակեղենհրուշ ակեղեն

10.72.1110.72.11

հացիկներ`հացիկներ`
խռթխռթան,խռթխռթան,

պաքսիմատներ,պաքսիմատներ,
չորահաց և համանմանչորահաց և համանման

բոված հացամթերքբոված հացամթերք

10.72.1210.72.12

թխվածքաբլիթ,թխվածքաբլիթ,
մեղրաբլիթ ևմեղրաբլիթ և
համանմանհամանման

արտադրատեսակներ.արտադրատեսակներ.
քաղցրաբլիթ.  վաֆլի ևքաղցրաբլիթ.  վաֆլի և

վաֆլե թերթերվաֆլե թերթեր

10.72.1910.72.19
այլ հացաբուլկեղեն`այլ հացաբուլկեղեն`
չոր կամ երկարատևչոր կամ երկարատև

պահմանպահման
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10.39.1710.39.17

այլ բանջարեղեն (բացիայլ բանջարեղեն (բացի
կարտոֆիլից)`կարտոֆիլից)`

պահածոյացված առանցպահածոյացված առանց
քացախի կամքացախի կամ

քացախաթթվի` բացիքացախաթթվի` բացի
բանջարեղենիբանջարեղենի
պատրաստիպատրաստի

կերակրատեսակներիցկերակրատեսակներից

20022002 լոլիկի մածուկլոլիկի մածուկ կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.32.1110.32.11 տոմատի հյութտոմատի հյութ

20092009
մրգահյութեր ևմրգահյութեր և

բանջարեղենի հյութերբանջարեղենի հյութեր
լլ եռամսյակայինեռամսյակային

10.32.1210.32.12 նարինջի հյութնարինջի հյութ

10.32.1310.32.13 թուրինջի հյութթուրինջի հյութ

10.32.1410.32.14 արքայանարինջի հյութարքայանարինջի հյութ

10.32.1510.32.15 խաղողի հյութխաղողի հյութ

10.32.1610.32.16 խնձորի հյութխնձորի հյութ

10.32.1710.32.17
մրգահյութերի ևմրգահյութերի և

բանջարահյութերիբանջարահյութերի
խառնուրդներխառնուրդներ

10.32.1910.32.19
այլ մրգահյութեր ևայլ մրգահյութեր և
բանջարահյութերբանջարահյութեր

11.07.1111.07.11

հանքային ջրեր ևհանքային ջրեր և
չքաղցրացրած,չքաղցրացրած,

չբուրավետացվածչբուրավետացված
գազավորված խմիչքներգազավորված խմիչքներ

22012201

ջրեր,  բնական կամջրեր,  բնական կամ
արհեստականարհեստական

հանքային ջուր ևհանքային ջուր և
ըմպելիք (առանցըմպելիք (առանց

շ աքարի)շ աքարի)

լլ եռամսյակայինեռամսյակային

11.07.1911.07.19
ոչ ալկոհոլային այլոչ ալկոհոլային այլ

խմիչքներխմիչքներ
22022202

հանքային ջուր ևհանքային ջուր և
ըմպելիք (շ աքարով)ըմպելիք (շ աքարով)

լլ եռամսյակայինեռամսյակային

11.05.1011.05.10

գարեջուր` բացիգարեջուր` բացի
գարեջրիգարեջրի

արտադրությանարտադրության
թափոններիցթափոններից

2203 002203 00 գարեջուրգարեջուր լլ ամսականամսական
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11.03.1011.03.10

խմորման ենթարկվածխմորման ենթարկված
այլ խմիչքներայլ խմիչքներ

(խնձորագինի,  տանձի(խնձորագինի,  տանձի
գինի,  մեղրագինի) ,գինի,  մեղրագինի) ,

ալկոհոլ պարունակողալկոհոլ պարունակող
խմիչքներիխմիչքների

խառնուրդներխառնուրդներ

22062206
(բացառությամբ(բացառությամբ

2206 00 390,2206 00 390,
2206 00 590,2206 00 590,
2206 00 890)2206 00 890)

խմորման ենթարկվածխմորման ենթարկված
այլ ըմպելիքներայլ ըմպելիքներ

(խնձորի սիդր,  պերրու(խնձորի սիդր,  պերրու
(տանձի սիդր) ,(տանձի սիդր) ,

մեղրաըմպելիք)`մեղրաըմպելիք)`
բացառությամբբացառությամբ

պտղային,պտղային,
հատապտղայինհատապտղային

գինիների և գինենյութիգինիների և գինենյութի

լլ ամսականամսական

11.02.1111.02.11
գինի` խաղողի,գինի` խաղողի,

փրփրունփրփրուն

22042204
խաղողի գինի,խաղողի գինի,

շ ամպայնշ ամպայն
լլ ամսականամսական

11.02.1211.02.12
գինի` խաղողի,  բացիգինի` խաղողի,  բացի

փրփրուն գինուց.փրփրուն գինուց.
խաղողի քաղցրահյութխաղողի քաղցրահյութ

11.04.1011.04.10
վերմուտ և այ լվերմուտ և այ լ

բուրավետացվածբուրավետացված
խաղողի գինիներխաղողի գինիներ

22052205

վերմուտ և խաղողի այլվերմուտ և խաղողի այլ
գինիներ,  որոնքգինիներ,  որոնք

պարունակում ենպարունակում են
բուսական և արոմատիկբուսական և արոմատիկ

էքստրակտներէքստրակտներ

լլ ամսականամսական

2206 00 390,2206 00 390,
2206 00 590,2206 00 590,
2206 00 8902206 00 890

պտղային,պտղային,
հատապտղային,հատապտղային,

մրգային և այ լ գինիներմրգային և այ լ գինիներ
լլ ամսականամսական

20.14.7420.14.74

չբնափոխված էթիլայինչբնափոխված էթիլային
սպիրտ` 80 զանգ.%-իցսպիրտ` 80 զանգ.%-ից

ոչ պակաս սպիրտիոչ պակաս սպիրտի
պարունակությամբպարունակությամբ

22072207

էթիլային սպիրտ`էթիլային սպիրտ`
չբնափոխված,  սպիրտիչբնափոխված,  սպիրտի

80%-ից ոչ պակաս80%-ից ոչ պակաս
խտությամբ,  էթիլայինխտությամբ,  էթիլային

և այլ սպիրտներ,և այ լ սպիրտներ,
բնափոխված`բնափոխված`

ցանկացած խտությամբցանկացած խտությամբ

լլ ամսականամսական

20.14.7520.14.75

էթիլային սպիրտ և այ լէթիլային սպիրտ և այ լ
բնափոխվածբնափոխված

սպիրտներ` ցանկացածսպիրտներ` ցանկացած
խտությամբխտությամբ

2208`2208`
բացառությամբբացառությամբ
2208 60,  22082208 60,  2208

20 12020 120

էթիլային սպիրտ`էթիլային սպիրտ`
չբնափոխված,  սպիրտիչբնափոխված,  սպիրտի

80%-ից պակաս80%-ից պակաս
խտությամբխտությամբ

ըմպելիքներ,  լիկյորներըմպելիքներ,  լիկյորներ
և ալկոհոլային այլև ալկոհոլային այլ

խմիչքներխմիչքներ

լլ ամսականամսական

11.01.1011.01.10
ալկոհոլային խմիչքներ`ալկոհոլային խմիչքներ`

թորածթորած

2208 602208 60 օղիօղի լլ ամսականամսական

2208 20 1202208 20 120 կոնյակկոնյակ լլ ամսականամսական
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12.00.1112.00.11

սիգարետներ,սիգարետներ,
սիգարներ,սիգարներ,

ծխագլանակներ ևծխագլանակներ և
համանմանհամանման

արտադրատեսակներ`արտադրատեսակներ`
ծխախոտից կամ դրածխախոտից կամ դրա

փոխարինիչներիցփոխարինիչներից

24022402 սիգարետ և սիգարսիգարետ և սիգար հատհատ ամսականամսական

24032403 ծխախոտիծխախոտի
արդյունաբերականարդյունաբերական

փոխարինիչներփոխարինիչներ կգկգ ամսականամսական

08.93.1008.93.10
աղ և նատրիումիաղ և նատրիումի

քլորիդ,  մաքուր.  ծովիքլորիդ,  մաքուր.  ծովի
ջուրջուր 2501 002501 00

աղ,  նատրիումի քլորիդ,աղ,  նատրիումի քլորիդ,
ծովի ջուրծովի ջուր

կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

10.84.3010.84.30 աղ` սեղանի (կերակրի)աղ` սեղանի (կերակրի)

10.41.2110.41.21 սոյայի յուղ` չզտածսոյայի յուղ` չզտած 15071507

սոյայի յուղ և դրասոյայի յուղ և դրա
զտամասերը` չզտածզտամասերը` չզտած
կամ զտած,  առանցկամ զտած,  առանց

փոփոխելու քիմիականփոփոխելու քիմիական
բաղադրությունըբաղադրությունը

լիտրլիտր եռամսյակայինեռամսյակային

10.41.2310.41.23
ձիթապտղի յուղ`ձիթապտղի յուղ`

չզտածչզտած
15091509 ձիթապտղի ձեթձիթապտղի ձեթ լիտրլիտր եռամսյակայինեռամսյակային

10.41.2410.41.24
արևածաղկի յուղ`արևածաղկի յուղ`

չզտածչզտած
15121512

արևածաղկի,  բամբակիարևածաղկի,  բամբակի
ձեթձեթ

լիտրլիտր եռամսյակայինեռամսյակային

10.41.2510.41.25 բամբակի յուղ` չզտածբամբակի յուղ` չզտած

19.219.2 նավթամթերքնավթամթերք 2709 002709 00
հում նավթ ևհում նավթ և
նավթամթերքնավթամթերք

տոննատոննա ամսականամսական

19.219.2 նավթամթերքնավթամթերք

2710`2710`
բացառությամբբացառությամբ

2710 202710 20

նավթ և նավթամթերքնավթ և նավթամթերք
(բենզին,  մազութ,(բենզին,  մազութ,
նավթ,  դիզելայիննավթ,  դիզելային

վառելիք,  յուղ)վառելիք,  յուղ)

տոննատոննա ամսականամսական

2710 202710 20 դիզելային վառելիքդիզելային վառելիք տոննատոննա ամսականամսական

2711 122711 12 հեղուկ գազ (պրոպան)հեղուկ գազ (պրոպան) կգկգ ամսականամսական

2711 132711 13 բնական գազ (բութան)բնական գազ (բութան) մմ
33 ամսականամսական

22.11.1122.11.11

նոր ռետինե դողեր ևնոր ռետինե դողեր և
դողածածկաններ`դողածածկաններ`

մարդատարմարդատար
ավտոմեքենաներիավտոմեքենաների

համարհամար
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22.11.1222.11.12

նոր ռետինե դողեր ևնոր ռետինե դողեր և
դողածածկաններ`դողածածկաններ`
մոտոցիկլների կամմոտոցիկլների կամ

հեծանիվների համարհեծանիվների համար

40114011
օդաճնշ ական ռետինեօդաճնշ ական ռետինե

անվադողեր,  նորանվադողեր,  նոր
հատհատ եռամսյակայինեռամսյակային

22.11.1322.11.13

նոր ռետինե դողեր ևնոր ռետինե դողեր և
դողածածկաններ`դողածածկաններ`

ավտոբուսների,ավտոբուսների,
բեռնատար մեքենաներիբեռնատար մեքենաների

կամ ավիացիայումկամ ավիացիայում
օգտագործելու համարօգտագործելու համար

22.11.1422.11.14

նոր ռետինե դողեր ևնոր ռետինե դողեր և
դողածածկաններ`դողածածկաններ`

գյուղատնտեսականգյուղատնտեսական
մեքենաների համար.մեքենաների համար.

այլ նոր ռետինեայլ նոր ռետինե
օդաճնշ ական դողեր ևօդաճնշ ական դողեր և

դողածածկաններդողածածկաններ

27.20.1127.20.11 առաջնային տարրեր ևառաջնային տարրեր և
առաջնային տարրերիառաջնային տարրերի

մարտկոցներմարտկոցներ

85068506
սկզբնական տարրեր ևսկզբնական տարրեր և

սկզբնականսկզբնական
մարտկոցներմարտկոցներ

հատհատ եռամսյակայինեռամսյակային

27.20.1227.20.12 առաջնային տարրերի ևառաջնային տարրերի և
առաջնային տարրերիառաջնային տարրերի
մարտկոցների մասերմարտկոցների մասեր

23.11.1123.11.11

թերթապակի` ձուլած,թերթապակի` ձուլած,
գլոցած,  ձգած կամգլոցած,  ձգած կամ

փչած,  բայց այ լփչած,  բայց այ լ
եղանակով չմշ ակվածեղանակով չմշ ակված

70037003 ապակի` ձուլած ևապակի` ձուլած և
գլանված,  թերթերովգլանված,  թերթերով

կամ պրոֆիլավորած,կամ պրոֆիլավորած,
կլանողկլանող

մմ 22 եռամսյակայինեռամսյակային
70047004 ապակի՝ ձգված ևապակի՝ ձգված և

փչված,  թերթերով,փչված,  թերթերով,
գլանով,գլանով,

անդրադարձնող կամանդրադարձնող կամ
չանդրադարձնողչանդրադարձնող

շ երտով,  բայցշ երտով,  բայց
չմշ ակված որևէ  այ լչմշ ակված որևէ  այ լ

եղանակովեղանակով

17.12.1217.12.12
թուղթ ևթուղթ և

ստվարաթուղթ` ձեռքիստվարաթուղթ` ձեռքի
կաղապարմանկաղապարման
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17.12.1317.12.13

թուղթ ևթուղթ և
ստվարաթուղթ`ստվարաթուղթ`

օգտագործվող որպեսօգտագործվող որպես
հիմք լուսազգայուն,հիմք լուսազգայուն,

ջերմազգայուն,ջերմազգայուն,
է լեկտրազգայուն թղթիէլեկտրազգայուն թղթի
համար.  թուղթ-հիմք`համար.  թուղթ-հիմք`

պատճենաթղթիպատճենաթղթի
համար.  թուղթ-հիմք`համար.  թուղթ-հիմք`
պատի պաստառներիպատի պաստառների

համարհամար

48024802

թուղթ ևթուղթ և
ստվարաթուղթ` ոչստվարաթուղթ` ոչ

կավճապատ,  թուղթ ևկավճապատ,  թուղթ և
ստվարաթուղթ` ձեռքովստվարաթուղթ` ձեռքով

կաղապարվածկաղապարված

կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային

17.12.1417.12.14

այլ թուղթ ևայլ թուղթ և
ստվարաթուղթ`ստվարաթուղթ`

գծագրականգծագրական
նպատակների համարնպատակների համար

17.12.7317.12.73

թուղթ ևթուղթ և
ստվարաթուղթ`ստվարաթուղթ`

կավճած ճենակավովկավճած ճենակավով
կամ այլ ոչ օրգանականկամ այլ ոչ օրգանական

նյութերով` գրելու,նյութերով` գրելու,
տպագրական,տպագրական,

գծանկարչական և այ լգծանկարչական և այ լ
նպատակների համարնպատակների համար

48104810
թուղթ ևթուղթ և

ստվարաթուղթ`ստվարաթուղթ`
կավճապատկավճապատ

կգկգ եռամսյակայինեռամսյակային
17.12.7417.12.74

ամրաթուղթ կավճածամրաթուղթ կավճած
ճենակավով կամ այլ ոչճենակավով կամ այլ ոչ
օրգանական նյութերովօրգանական նյութերով

(բացի գրելու,(բացի գրելու,
տպագրական,տպագրական,

գծանկարչականգծանկարչական
նպատակների համարնպատակների համար

օգտագործվողօգտագործվող
ամրաթղթից)ամրաթղթից)

17.12.7517.12.75

ամրաստվարաթուղթ`ամրաստվարաթուղթ`
կավճած ճենակավովկավճած ճենակավով

կամ այլ ոչ օրգանականկամ այլ ոչ օրգանական
նյութերով (բացինյութերով (բացի

գրելու,  տպագրական,գրելու,  տպագրական,
գծանկարչականգծանկարչական

նպատակների համարնպատակների համար
օգտագործվողօգտագործվող

ամրաստվարաթղթից)ամրաստվարաթղթից)

27.40.1127.40.11
լամպեր` հերմետիկ,լամպեր` հերմետիկ,

նեղ ուղղորդված լույսինեղ ուղղորդված լույսի
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27.40.1227.40.12

հալոգենայինհալոգենային
շ իկացման լամպեր`շ իկացման լամպեր`

վոլֆրամաթելով,  բացիվոլֆրամաթելով,  բացի
անդրամանուշ ակագույնանդրամանուշ ակագույն

և ենթակարմիրև ենթակարմիր
ճառագայթմանճառագայթման

լամպերիցլամպերից

85398539

լամպեր` շ իկացման է լ. ,լամպեր` շ իկացման է լ. ,
կամկամ

գազալիցքավորման,գազալիցքավորման,
ուլտրամանուշ ակագույնուլտրամանուշ ակագույն

կամ ինֆրակարմիր,կամ ինֆրակարմիր,
աղեղային լամպերաղեղային լամպեր

հատհատ եռամսյակայինեռամսյակային

27.40.1327.40.13

լամպեր` շ իկացման,լամպեր` շ իկացման,
200 Վ տ-ից ոչ ավելի200 Վ տ-ից ոչ ավելի

հզորությամբ,  100 Վ -իցհզորությամբ,  100 Վ -ից
ավելի լարման`ավելի լարման`

չներառված ուրիշչներառված ուրիշ
խմբավորումներումխմբավորումներում

27.40.1427.40.14
այլ շ իկացման լամպեր`այլ շ իկացման լամպեր`

չներառված ուրիշչներառված ուրիշ
խմբավորումներումխմբավորումներում

27.40.1527.40.15

լամպեր`լամպեր`
պարպումային.  լամպերպարպումային.  լամպեր
անդրամանուշ ակագույնանդրամանուշ ակագույն

և ենթակարմիրև ենթակարմիր
ճառագայթման.ճառագայթման.
աղեղալամպերաղեղալամպեր

  

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի

ղեկավարղեկավար
Վ .  ՍտեփանյանՎ .  Ստեփանյան

  

Հա վել վա ծ N  3Հա վել վա ծ N  3

ՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նիՀՀ կա ռա վա րությա ն 2017 թվա կա նի

հուլ իսի 6-ի N  802-Ն որոշմա նհուլ իսի 6-ի N  802-Ն որոշմա ն

  
Ց Ա Ն ԿՑ Ա Ն Կ

  
ԱՅՆ Օ ԳՏ ԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ  ԴՐԱՆՑ ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿՆԵՐԻ,  ՈՐՈՆՑ ԱՐԴՅՈՒ ՆԱՀԱՆՄԱՆԱՅՆ Օ ԳՏ ԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԵՎ  ԴՐԱՆՑ ԱՐՏ ԱԴՐԱՏ ԵՍԱԿՆԵՐԻ,  ՈՐՈՆՑ ԱՐԴՅՈՒ ՆԱՀԱՆՄԱՆ

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ ԵՎ  ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ՝ ՄԻՋԻՆ)  Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎ ԱԼՆԵՐԻ ԵՎ  ԳՆԵՐԻ (ԱՅԴ Թ Վ ՈՒ Մ՝ ՄԻՋԻՆ)  Վ ԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԸ ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ ԵՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒ Մ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՀԱՐԿ Վ ՃԱՐՈՂՆԵՐԸ ՀԱՇՎ ԵՏ Վ ՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐ ԵՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒ Մ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ

  

ԱԴԳՏ -իԱԴԳՏ -ի
ծածկա-ծածկա-

գիրըգիրը

ԱրտադրատեսակիԱրտադրատեսակի
անվանումըանվանումը

ԱՏ Գ ԱԱ-իԱՏ Գ ԱԱ-ի
ծածկագիրըծածկագիրը

ԱպրանքատեսակիԱպրանքատեսակի
անվանումըանվանումը

Չ ափիՉ ափի
միավորըմիավորը

ՆերկայացվողՆերկայացվող
հաշ վետվությանհաշ վետվության

պարբերականությունըպարբերականությունը
(հաշ վետու(հաշ վետու

ժամանակաշ րջանը)ժամանակաշ րջանը)
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11 22 33 44 55 66

08.11.1108.11.11

մարմար և այ լմարմար և այ լ
կրաքարայինկրաքարային

գեղազարդային ուգեղազարդային ու
շ ինարարականշ ինարարական

քարերքարեր

25152515
մարմար,  տուֆ ,մարմար,  տուֆ ,

կրաքար,  տրավերտինկրաքար,  տրավերտին
մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային

23.70.1223.70.12

այլ գեղազարդ կամայլ գեղազարդ կամ
շ ինարարականշ ինարարական

մշ ակված քար ևմշ ակված քար և
դրանիցդրանից

շ ինվածքներ.  այ լշ ինվածքներ.  այ լ
արհեստականարհեստական

ներկած հատիկներ ևներկած հատիկներ և
փոշ ի` բնականփոշ ի` բնական

քարից.քարից.
շ ինվածքներ`շ ինվածքներ`

շ եղջաքարացվածշ եղջաքարացված
թերթաքարիցթերթաքարից

23.70.1123.70.11

մարմար,մարմար,
տրավերտին,տրավերտին,

լսնակուճլսնակուճ
(ալեբաստր)(ալեբաստր)

մշ ակված և դրանցիցմշ ակված և դրանցից
շ ինվածքներ (բացիշ ինվածքներ (բացի
չորսվակասալերից,չորսվակասալերից,

եզրաքարերից,եզրաքարերից,
սալերից,սալերից,

սալիկներից,սալիկներից,
խորանարդներից ևխորանարդներից և

համանմանհամանման
շ ինվածքներից) .շ ինվածքներից) .

արհեստականարհեստական
ներկած հատիկներ,ներկած հատիկներ,

փշ րանք և փոշ ի`փշ րանք և փոշ ի`
մարմարից,մարմարից,

տրավերտինից,տրավերտինից,
լսնակուճիցլսնակուճից

08.11.1208.11.12

գրանիտ,գրանիտ,
ավազաքար և այ լավազաքար և այ լ
գեղազարդային ուգեղազարդային ու

շ ինարարականշ ինարարական
քարերքարեր

25162516
գրանիտ,  բազալտ,գրանիտ,  բազալտ,

ծիրանաքար,ծիրանաքար,
ավազաքարավազաքար

մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային

08.11.2008.11.20 կրաքար և գիպսկրաքար և գիպս 25202520 գիպս,  ալեբաստրգիպս,  ալեբաստր մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային

08.11.3008.11.30
կավիճ ևկավիճ և

չկալցինացվածչկալցինացված
դոլոմիտդոլոմիտ

25092509 կավիճկավիճ մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային
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23.52.3023.52.30
դոլոմիտ`դոլոմիտ`

կալցինացված կամկալցինացված կամ
շ եղջաքարացվածշ եղջաքարացված

25182518 դոլոմիտդոլոմիտ
մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային

մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային

08.11.4008.11.40 թերթաքարերթերթաքարեր 68036803
թերթաքար` բնականթերթաքար` բնական

մշ ակվածմշ ակված
մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային

08.12.1108.12.11 ավազ` բնականավազ` բնական

25052505
բնական ավազ (բոլորբնական ավազ (բոլոր

տեսակի)տեսակի)
մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային

08.12.1208.12.12
ճալաքար,  կոպիճ,ճալաքար,  կոպիճ,
քարի հատիկներ,քարի հատիկներ,
փշ րանք և փոշ իփշ րանք և փոշ ի

08.12.1308.12.13

խարամի ևխարամի և
համանմանհամանման

արդյունաբերականարդյունաբերական
թափոններիթափոնների

խառնուրդներ`խառնուրդներ`
ճալաքարի,  կոպիճի,ճալաքարի,  կոպիճի,

խճի հավելույթովխճի հավելույթով
կամ առանցկամ առանց
հավելույթի,հավելույթի,

շ ինարարականշ ինարարական
նպատակներովնպատակներով
օգտագործելուօգտագործելու

համարհամար

08.12.2108.12.21
ճենակավ և այ լճենակավ և այ լ
ճենակավայինճենակավային

կավերկավեր
25072507

սպիտակ ճենակավսպիտակ ճենակավ
(կաոլին)(կաոլին)

մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային

08.12.2208.12.22

այլ կավեր,այլ կավեր,
անդալուզիտ,անդալուզիտ,

կիանիտ ևկիանիտ և
սիլիմանիտ,  մուլիտ,սիլիմանիտ,  մուլիտ,

հրակավային կամհրակավային կամ
դինասային հողերդինասային հողեր

25082508
կավ,  բենտոնիտ,կավ,  բենտոնիտ,

կիանիտ,  անդալուզիտկիանիտ,  անդալուզիտ
մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային

23.51.1123.51.11
ցեմենտի կլինկերցեմենտի կլինկեր

(թրծած(թրծած
բովախառնուրդ)բովախառնուրդ)

25232523

պորտլանդցեմենտ,պորտլանդցեմենտ,
կավահողային ցեմենտ,կավահողային ցեմենտ,
խարամային ցեմենտ,խարամային ցեմենտ,
սուպերսուլֆատայինսուպերսուլֆատային
ցեմենտ և համանմանցեմենտ և համանման

հիդրավլիկհիդրավլիկ
ցեմենտներ` չներկածցեմենտներ` չներկած

կամ ներկած,կամ ներկած,
պատրաստի կամպատրաստի կամ

թրծածթրծած
բովախառնուրդի ձևովբովախառնուրդի ձևով

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

23.51.1223.51.12

պորտլանդցեմենտ,պորտլանդցեմենտ,
արզնահողային,արզնահողային,
խարամային ևխարամային և

համանմանհամանման
հիդրավլիկականհիդրավլիկական

ցեմենտցեմենտ

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային
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23.52.1023.52.10
կիր` չմարած,  կիր`կիր` չմարած,  կիր`

մարած և կիր`մարած և կիր`
հիդրավլիկականհիդրավլիկական

25222522
չհանգած և հանգածչհանգած և հանգած

կիրկիր
մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային

23.52.2023.52.20 գիպս և գաջգիպս և գաջ 25202520 գիպս,  ալեբաստրգիպս,  ալեբաստր տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

08.99.2208.99.22

տեխնիկականտեխնիկական
ալմաստներալմաստներ

անմշ ակ,  սղոցածանմշ ակ,  սղոցած
կամ կոպիտկամ կոպիտ

մշ ակված.  պեմզա.մշ ակված.  պեմզա.
զմռնիտ,  կորունդ,զմռնիտ,  կորունդ,

նռնաքար և բնականնռնաքար և բնական
այլ հղկանյութերայլ հղկանյութեր

25132513
նաժդակ,  չեչաքար,նաժդակ,  չեչաքար,

բնական նռնաքար ևբնական նռնաքար և
այլ հղկանյութայլ հղկանյութ

մմ 33 եռամսյակայինեռամսյակային

07.10.1007.10.10
երկաթիերկաթի

հանքաքարերհանքաքարեր
26012601

երկաթի հանքաքարերերկաթի հանքաքարեր
և խտահանքեր`և խտահանքեր`

ներառյալ թրծածներառյալ թրծած
երկաթաքարըերկաթաքարը

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

07.29.1107.29.11
պղնձի հանքաքարերպղնձի հանքաքարեր

և խտանյութերև խտանյութեր
26032603

պղնձի հանքաքար,պղնձի հանքաքար,
խտանյութխտանյութ

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

07.29.1207.29.12
նիկելի հանքաքարերնիկելի հանքաքարեր

և խտանյութերև խտանյութեր
26042604

նիկելի հանքաքարեր ևնիկելի հանքաքարեր և
խտահանքերխտահանքեր

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

07.29.1307.29.13
ալյումինիալյումինի

հանքաքարեր ևհանքաքարեր և
խտանյութերխտանյութեր

26062606
ալյումինիալյումինի

հանքաքարեր ևհանքաքարեր և
խտահանքերխտահանքեր

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

07.29.1407.29.14

թանկարժեքթանկարժեք
մետաղներիմետաղների

հանքաքարեր ևհանքաքարեր և
խտանյութերխտանյութեր

26162616
թանկարժեք մետաղիթանկարժեք մետաղի

հանքաքար,  խտանյութհանքաքար,  խտանյութ
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

07.29.1507.29.15
կապարի,  ցինկի,կապարի,  ցինկի,

անագի հանքաքարերանագի հանքաքարեր
և խտանյութերև խտանյութեր

26072607
կապարի հանքաքար,կապարի հանքաքար,

խտանյութխտանյութ
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

26082608
ցինկի հանքաքար,ցինկի հանքաքար,

խտանյութխտանյութ
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

26092609
անագի հանքաքար,անագի հանքաքար,

խտանյութխտանյութ
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային
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07.29.1907.29.19

հանքաքարեր ևհանքաքարեր և
խտանյութեր` այլխտանյութեր` այլ

գունավորգունավոր
մետաղների,մետաղների,

չներառված ուրիշչներառված ուրիշ
խմբավորումներումխմբավորումներում

26052605
կոբալտի հանքաքար,կոբալտի հանքաքար,

խտանյութերխտանյութեր
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

26102610
քրոմի հանքաքար,քրոմի հանքաքար,

խտանյութխտանյութ
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

26112611
վոլֆրամիվոլֆրամի

հանքաքարեր ևհանքաքարեր և
խտահանքերխտահանքեր

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

26132613 մոլիբդենի հանքաքար,մոլիբդենի հանքաքար,
խտանյութխտանյութ

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

26142614
տիտանի հանքաքար,տիտանի հանքաքար,

խտանյութխտանյութ
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

2615,26172615,2617
այլ հանքաքար,այլ հանքաքար,

խտանյութխտանյութ
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.41.1024.41.10
արծաթ` չմշ ակված,արծաթ` չմշ ակված,
կիսամշ ակված կամկիսամշ ակված կամ

փոշ ու տեսքովփոշ ու տեսքով
71067106

արծաթ` անմշ ակ կամարծաթ` անմշ ակ կամ
կիսամշ ակ,  փոշ իկիսամշ ակ,  փոշ ի

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.41.2024.41.20
ոսկի` չմշ ակված,ոսկի` չմշ ակված,

կիսամշ ակված կամկիսամշ ակված կամ
փոշ ու տեսքովփոշ ու տեսքով

71087108
ոսկի` անմշ ակ կամոսկի` անմշ ակ կամ

կիսամշ ակ,  փոշ իկիսամշ ակ,  փոշ ի
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.41.3024.41.30

պլատին`պլատին`
չմշ ակված,չմշ ակված,

կիսամշ ակված կամկիսամշ ակված կամ
փոշ ու տեսքովփոշ ու տեսքով

71107110
պլատին` անմշ ակ կամպլատին` անմշ ակ կամ

կիսամշ ակ,  փոշ իկիսամշ ակ,  փոշ ի
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.41.4024.41.40

ոչ թանկարժեքոչ թանկարժեք
մետաղներ կամմետաղներ կամ

ոսկեզօծ արծաթ`ոսկեզօծ արծաթ`
չմշ ակված կամչմշ ակված կամ
կիսամշ ակվածկիսամշ ակված

71097109 ոսկեջրած արծաթոսկեջրած արծաթ տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.41.5024.41.50

ոչ թանկարժեքոչ թանկարժեք
արծաթազօծարծաթազօծ
մետաղներ`մետաղներ`

պլատինիպլատինի
պատվածքով ոսկի,պատվածքով ոսկի,

արծաթ և ոչարծաթ և ոչ
թանկարժեքթանկարժեք
մետաղներ,մետաղներ,

չմշ ակված կամչմշ ակված կամ
կիսամշ ակվածկիսամշ ակված

71077107

մետաղներ` ոչմետաղներ` ոչ
թանկարժեք,թանկարժեք,

երեսապատվածերեսապատված
արծաթով,արծաթով,

կիսամշ ակվածկիսամշ ակված

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

71117111

ոչ թանկարժեքոչ թանկարժեք
մետաղներ,  արծաթմետաղներ,  արծաթ

կամ ոսկի` պլատինովկամ ոսկի` պլատինով
երեսապատված,երեսապատված,
կիսամշ ակվածկիսամշ ակված

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային
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24.42.1124.42.11 ալյումին` չմշ ակվածալյումին` չմշ ակված 76017601 ալյումին` չմշ ակվածալյումին` չմշ ակված տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.42.1224.42.12
ալյումինի օքսիդ`ալյումինի օքսիդ`

բացի արհեստականբացի արհեստական
կորունդիցկորունդից

28182818
արհեստական կորունդ,արհեստական կորունդ,

ալյումինի օքսիդ ևալյումինի օքսիդ և
հիդրօքսիդհիդրօքսիդ

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.43.1124.43.11 կապար` չմշ ակվածկապար` չմշ ակված 78017801 կապար` չմշ ակվածկապար` չմշ ակված տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.43.1224.43.12 ցինկ` չմշ ակվածցինկ` չմշ ակված 79017901 ցինկ` չմշ ակվածցինկ` չմշ ակված տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.43.1324.43.13 անագ` չմշ ակվածանագ` չմշ ակված 80018001 անագ` չմշ ակվածանագ` չմշ ակված տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.44.1124.44.11
պղնձի շ տայն,պղնձի շ տայն,

պղինձ`պղինձ`
ցեմենտայնացմանցեմենտայնացման

74017401
պղինձ` չմշ ակված,պղինձ` չմշ ակված,

պղնձի շ տայն,  պղինձ`պղնձի շ տայն,  պղինձ`
ցեմենտայնացնողցեմենտայնացնող

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.44.1224.44.12

պղինձ` չզտված.պղինձ` չզտված.
պղնձե անոդներպղնձե անոդներ
էլեկտրոլիտայինէլեկտրոլիտային
զտման համարզտման համար

74027402
պղինձ` չզտված,պղինձ` չզտված,
պղնձե անոդ` է լ.պղնձե անոդ` է լ.

զտման համարզտման համար
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

24.44.1324.44.13

պղինձ` զտած ևպղինձ` զտած և
պղնձիպղնձի

համահալվածքներ,համահալվածքներ,
չմշ ակված.չմշ ակված.

լիգատուրներ`լիգատուրներ`
պղնձի հիմքովպղնձի հիմքով

74037403
պղինձ` զտված ևպղինձ` զտված և

չմշ ակված ձուլվածքչմշ ակված ձուլվածք
(արույր,  բրոնզ և այ լն)(արույր,  բրոնզ և այ լն)

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

74057405
լիգատուրներ` պղնձիլիգատուրներ` պղնձի

հիմքի վրահիմքի վրա
տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

23.99.1223.99.12

ասֆալտից կամասֆալտից կամ
համանմանհամանման
նյութերիցնյութերից

արտադրատեսակներարտադրատեսակներ

68076807

ասֆալտիցասֆալտից
արտադրանք կամարտադրանք կամ

համանման նյութերիցհամանման նյութերից
(օրինակ,  նավթային(օրինակ,  նավթային

բիտումից կամբիտումից կամ
քարածխային կուպրից)քարածխային կուպրից)

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

23.99.1323.99.13

բիտումայինբիտումային
խառնուրդներ`խառնուրդներ`

բնական ևբնական և
արհեստական քարիարհեստական քարի

ու բիտումի,  բնականու բիտումի,  բնական
ասֆալտի կամասֆալտի կամ

որպեսորպես
կապակցանյութկապակցանյութ

օգտագործվող այլօգտագործվող այլ
նյութերի հիման վրանյութերի հիման վրա

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային

19.20.4219.20.42

կոքս` նավթային,կոքս` նավթային,
հանքաձյութ`հանքաձյութ`

նավթային (բիտում)նավթային (բիտում)
և նավթամշ ակմանև նավթամշ ակման

այլ թափոններայլ թափոններ

27132713
նավթավերամշ ակումիցնավթավերամշ ակումից

ստացված մնացուկստացված մնացուկ
(կոքս,  բիտում)(կոքս,  բիտում)

տոննատոննա եռամսյակայինեռամսյակային
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Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշ խատակազմիկառավարության աշ խատակազմի

ղեկավարղեկավար
Վ .  ՍտեփանյանՎ .  Ստեփանյան
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