
ԵՄ«Արտոնությունների 
ընդհանրացված 
համակարգ»

GSP+ Հայաստան



I.
“GSP+” ընդհանուր 
գաղափարը



ԵՄ “GSP” – 3 ծրագրեր

GSP
• 0 տուրքեր 6018 սակագների համար

• 3010 MFN; 3008 GSP

GSP+
• 0 տուրքեր 9189 սակագների համար

• 3010 MFN; 6179 GSP+

EBA
• 0 տուրքեր (բացառությամբ զենքի և 

զինամթերքի)
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Presentation Notes
Total 9379 tariff lines.MFN tariffs are what countries impose on imports from other members of the WTO. Most-favoured-nation tariff. In 2016, almost EUR 63.3 billion of imports entered the EU under GSP preferences.



“GSP+”-ի ներկա 9 շահառուները
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Մոնղոլիա

Ֆիլիպիններ

Ղըրղստան
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Պակիստան
Կապո Վերդե

Բոլիվիա
Պարագվայ

Շրի Լանկա
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However, the EU requires your country to show serious commitment in respecting core international conventions on human and labour rights. temporarily withdrawal of preferences possible.



II.
“GSP+”-ի 
տնտեսական 
նշանակությունը



Շուկայի հասանելիություն, 
տնտեսական ինտեգրում

• 500 միլիոն ԵՄ սպառողներ
• Մեկ շուկա
• Ինտեգրումից մինչև բազմակողմ 

համակարգի ուժեղացման հարթակ
• Կայուն տնտեսական աճի խթանում



ԵՄ “GSP+”-ի ներմուծումներ Հայաստան, 
2016թ., եվրո

Ալյումինե
փայլաթիթեղ

53,039,514

Ֆերո
համաձուլվածքներ

49,153,563

Տեքստիլ 
ապրանքներ
21,563,244

1 ըմպելիքի և սննդի 
նախապատրաստություն

1,991,648

2 ծխախոտ
1,009,252

3 
կարգավորման
և վերահսկման

գործիքներ
516,932

4 հիմնավոր 
կամ 

շինարարական 
քարեր

373,764

5 խեցգետիններ
313,552

7 քիմիական 
արտադրանքներ

15,417

6 այլ
(սարքավորումներ

, կոշիկ, օրգ. 
քիմիկատներ, 

փայտ, 
թանկարժեք

քարեր, կահույք)
220,616

4,441,181
41%

38%

17%
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GSP used total: € 128 382 In 2016, total EU imports from Armenia amounted to € 335 million of which € 128 million (almost 40%) used GSP+ preferences.94% of EU imports from Armenia entered the EU with zero duties in 2016. 36.5% of total imports entered under GSP+ zero tariff rates and 57.5% under MFN zero tariff rates.



Լրացուցիչ տեղեկություններ

• “GSP+” փաստաթղթեր: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/t
radoc_155235.pdf

• “GSP+”-ի կանոնակարգ: http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02012R0978-20170101

• 2015թ․-ին “GSP”-ի կողմից նախաձեռնված 
տնտեսական օգուտների մասին հետազոտություն: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/trado
c_153595.pdf  
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III.
ԵՄ արտահանման
տեղեկատվական կետ

… կամ ինչպես օգտագործել 
“GSP+”-ը



1/3 Ինչպե՞ս է այն օգնում հայկական 
ընկերություններին

Տեղեկություն տրամադրելով հետևյալի վերաբերյալ․

• ԵՄ շուկա արտահանվող յուրաքանչյուր ապրանքի
ներմուծման պայմաններ`
• Առողջապահություն, անվտանգություն, տեխնիկական 

ստանդարտներ, մարքեթինգային ստանդարտներ

• Մաքսային տուրքեր, տուրքի զեղչեր

• Նվազեցված տուրքերի կիրառում (առևտրային 
արտոնություններ) 
• Ապրանքի ծագման կանոններ և ապացույցներ



2/2 Ինչպե՞ս է այն օգնում հայկական 
ընկերություններին

• Խորհրդատվություն
• Անդամ պետությունների իրավասու մարմինների, 

մաքսային գրասենյակների, առևտրաարդյունաբերական 
պալատների կողմից

• Առևտրի վիճակագրություն
• Իմ ապրանքաեսակից ի՞նչ քանակություն է արդեն 

արտահանվել ԵՄ
• Ապրանք առ ապրանք ամբողջ առևտրային հոսքերը



Ինչպե՞ս է այն օգնում հայկական 
ընկերություններին

• Հասանելի է առցանց
• Տեղեկատվությունը տրամադրվում է անվճար
• Ընթացիկ, հաճախակի թարմացվող տվյալներ
• Ընդհանուր և ապրանքին հատուկ առևտրային

տվյալներ

• Անհատական հարցումների դեպքում․
• Ստացեք պատասխանը 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում



Կայք



1-ԻՆ ՔԱՅԼ

Մուտք գործեք"My export" և սահմանեք ապրանքի կոդը 
Ձեր ապրանքի համար



«My export» ձևաթուղթը



Համակարգն օգնում է Ձեզ գտնել 
կոդը



Ի՞նչ։ Որտեղի՞ց։ Ու՞ր։

Armenia
EU Member State

2009 89 99 99



Արտահանողների համար. ԵՄ 
պահանջները



1/2 Տեղեկատվություն 
արտահանողների համար
Հյութ – CN 2009 89 99 99 – արտահանված է Հայաստանից Գերմանիա

• ԵՄ պահանջները մրգից և բանջարեղենից 
պատրաստված հյութերի համար՝
• Բացատրված է
• Կան իրավական հղումներ
• ԵՄ անդամ պետության պահանջների հետ զբաղվող
համապատասխան իրավասու մարմիններ

• Լրացուցիչ՝
• ԵՄ պահանջը օրգանական արտադրության 
ապրանքների վերաբերյալ



2/2 ՏԵղեկատվություն 
արտահանողների համար
Հյութ – CN 2009 89 99 99 – արտահանված է Հայաստանից Գերմանիա

• Ազատ առևտրային գոտու (ԱԱԳ) սակագինը
• “GSP+” ՝  0% 
• Երրորդ երկրների տուրքը՝ 17.6%

• Բանջարեղենի, մրգի, ընկուզեղենի և այլնի  
ծագման կանոնները

• ԱԱՀ-ի սակագինը Գերմանիայում
• 19% մրգերի և բանջարեղենի համար



Տեղեկատվություն արտահանողների 
համար
Հյութ – CN 2009 89 99 99 – արտահանված է Հայաստանից Գերմանիա

• Ներմուծման ընդհանուր ընթացակարգեր 
Գերմանիայում/ Գերմանական մաքսային 
գրասենյակներում

• Առևտրի վիճակագրություն
• Քանակական և արժեքային ներմուծման

տվյալներ ԵՄ/ Հայաստանից Գերմանիա



Արտահանողների համար. հարկեր
Հյութ – CN 2009 89 99 99 – արտահանված է Հայաստանից Գերմանիա

Տոկոսադրույք Նշումներ Դիտարկման
ամսաթիվ

ԱԱՀ 19% Գերմանիա, ԵՄ 01/04/2017
Ակցիզային

հարկ
- Գերմանիա, ԵՄ 01/04/2017

Ներքին հարկեր

Presenter
Presentation Notes
What you can find in this section of the result page?VAT rateVAT provisions applying in GermanyVAT provisions for the EUImport procedures GermanyImport procedures EU



Արտահանողների համար. Մաքսային 
տուրքեր
Հյութ– CN 2009 89 99 99 – արտահանված է Հայաստանից Գերմանիա



Արտահանողների համար. ապրանքի 
ծագման կանոններ
Հյութ– CN 2009 89 99 99 – արտահանված է Հայաստանից Գերմանիա



Ապրանքի ծագման կանոններ

• Համոզվեք, որ արտոնությունները տրվում են միայն 
շահառուներին

• Կարող եք գտնել ԵՄ 1063/2010 կանոնակարգի 13ա 
հավելվածում և Արտահանման տեղեկատվական 
կետում

• “GSP”-ից օգտվելու ներմուծման պայմանները:
1. Ապրանքի (ամբողջությամբ ձեռք բերված / պատշաճ

մշակված) ծագման երկիրը պետք է լինի շահառու 
երկիր 

2. ԵՄ տարանցվելիս ապրանքները չպետք է 
փոփոխության ենթարկվեն

3. Ծագման վավեր ապացույց

Presenter
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Արտահանողների համար.
վիճակագրություն
Հյութ– CN 2009 89 99 99 – արտահանված է Հայաստանից Գերմանիա



Առևտրի մանրամասն 
վիճակագրություն
Հյութ – CN 2009 89 99 99

2009899999

Armenia



Առևտրի մանրամասն 
վիճակագրություն
Հյութ – CN 2009 89 99 99



Այլ հարցե՞ր



• Եկեք պլանավորենք Ձեր հաջորդ 
արտահանման ծրագիրը

• Տեղեկատվություն ռուսերեն լեզվով՝
• http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
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V.
Գրանցված 
արտահանողների 
համակարգ



Կարճ “REX”-ի մասին
• Արտահանողների կողմից ծագման

վկայականների ինքնագնահատման
համակարգ (հավաստագրերի փոխարինում)

• Արտահանողները լիազոր մարմինների կողմից
գրանցվում են տվյալների բազայում և 
ստանում են համակարգը կիրառելու իրավունք

• Անփոփոխ ծագման կանոններ



“REX”-ի իրականացման քայլեր

• Հայաստանը կկիրառի “REX” համակարգը
01/01/2018-ից

• 1 տարի անցումային շրջան (-2019). 
Հին համակարգի հետ զուգահեռ կկիրառվի
նոր (“REX”) համակարգը “ձևաչափ A” 
հավաստագրերով

Presenter
Presentation Notes
Also, the rules foresee a transition of 1 year, during which the old system with Form A certificates and the new system (REX) will be applied in parallel. This will give enough time to Armenia to be organised for the new system before that REX is exclusively applied.



Արտահանողների գրանցումը

• Արտահանողն էլեկտրոնային/թղթի վրա լրացնում է 
հայտը և ստորագրված հանձնում է համապատասխան
լիազոր մարմիններին

• Եթե հայտն ամբողջական է, ապա լիազոր մարմիններն
այն գրանցում են “REX” համակարգի մեջ, նշանակում են
“REX” համարանիշ, սահմանում են գրանցման և 
վավերականացման ժամկետներ

• Լիազոր մարմինները տեղեկացնում են արտահանողին
հայտի ընդունման կամ մերժման մասին



Ծագման հավաստագիր–
հիմնական կետեր

• “REX” համակարգն արտահանողների կողմից
ինքնահավաստագրման համակարգ է

• “REX” համակարգում ծագման ապացույցը
կոչվում է ծագման վկայական

• Ծագման վկայական կազմելու համար լիազոր
մարմինների կամ “REX” համակարգի
միջամտություն չի պահանջվում



Արտահանում դեպի Նորվեգիա և 
Շվեյցարիա

• Նորվեգիան և Շվեյցարիան կիրառում են նույն 
“GSP” կանոնները ինչպես և ԵՄ անդամ 
երկրները

• Արտահանողը ավտոմատ գրանցվում է ԵՄ-ի, 
Նորվեգիայի, Շվեյցարիայի “GSP” համակարգում
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• “REX” համակարգի կայք՝ 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
calculation-customs-duties/rules-origin/general-
aspects-preferential-origin/arrangements-
list/generalised-system-
preferences/the_register_exporter_system_en
• “REX” համակարգը կիրառող երկրների ցանկ
• Հղում դեպի էլեկտրոնային ուսուցման մոդուլ

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
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