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ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ 
 

Ինչպե՞ս արտահանել Եվրոպական միություն  
(ընթացակարգեր, պահանջներ, արտոնություններ)  

 

Վայրը`  Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միություն 

Ամսաթիվը՝ 24 հունվար, 2019թ․ 

Նպատակը՝ Ընդլայնել արտահանմամբ զբաղվող կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչների գիտելիքները տեղական ծագման ապրանքների ԵՄ 
արտահանման ընթացակարգերի և պահանջների վերաբերյալ 

Կազմակերպիչ՝ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միություն և 
Տնտեսական հետազոտությունների և զարգացման աջակցության կենտրոն 

Բանախոս՝ Ռուբեն Սարուխանյան, ԵՄ արտահանման ընթացակարգերի, GSP+ և REX 
համակարգերի մասնագետ 

 
 

Օրակարգ 
 

Ժամ Թեմա Նպատակ/մեթոդաբանություն 

15:00-15:30 Գրանցում Մասնակիցների գրանցում 

15:30-15:40 Բացում/ներկայացում Ողջույնի խոսք, օրակարգի ներկայացում 

15:40-16:00 ԵՄ արտահանման 
ընթացակարգեր 

Նպատակ. Ներկայացնել ԵՄ արտահանման հիմնական 
ընթացակարգերը, համար պահանջվող հիմնական 
փաստաթղթերը, մաքսային և ոչ մաքսային 
կանոնակարգումները և սահմանափակումները  
 
Բովանդակություն/մեթոդ 
- Ներկայացում ընթացակարգերի վերաբերյալ 
- Հարց ու պատասխան 

16:00-17:00 ԵՄ կողմից 
տրամադրվող 
արտոնություններ և 
Գրանցված 
արտահանողների 

Նպատակ. Գործարարներին մեկ անգամ ևս ներկայացնել 
ԵՄ կողմից Հայաստանին տրված արտոնությունների և 
դրանց պայմանների մասին, ինչպես նաև մանրամասն 
ներկայացնել REX համակարգի էությունը և գրանցման 
պահանջները 
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Ժամ Թեմա Նպատակ/մեթոդաբանություն 

համակարգ (REX 
System) 

 
Բովանդակություն/մեթոդ 
- Ներկայացում GSP+ համակարգի վերաբերյալ 
- Ներկայացում REX համակարգի վերաբերյալ, 

գրանցման պահանջներ և արտահանողների 
պարտավորություններ 

- REX համակարգում գրանցման նպատակով 
համապատասխան հայտի դաշտերի ներկայացում 

- Հարց ու պատասխան 
17:00-17:30 ԵՄ առևտրի 

տեղեկատու (EU Trade 
Helpdesk) 

Նպատակ. Մասնակիցներին ներկայացնել ԵՄ 
արտահանման առցանց համակարգը, դրանից օգտվելու 
քայլերը, ինչպես նաև այն տեեկատվությունը, որը կարելի 
է ձեռք բերել՝ այցելելով ԵՄ արտահանման տեղեկատու 
 
Բովանդակություն/մեթոդ 
- ԵՄ արտահանման տեղեկատուի ներկայացում, 

հնարավորության դեպքում առցանց կարգով կոնկրետ 
ապրանքների արտահանման վերաբերյալ 
պահանջների ուսումնասիրություն 

- Հարց ու պատասխան 
17:30-17:45 Գնահատում - Մասնակիցների կողմից գնահատում 

- Եզրափակիչ խոսք. ինչպես գտնել և ձեռք բերել 
լրացուցիչ տեղեկատվություն 

 



		

		







ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ



Ինչպե՞ս արտահանել Եվրոպական միություն 

(ընթացակարգեր, պահանջներ, արտոնություններ) 



Վայրը` 	Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միություն

Ամսաթիվը՝	24 հունվար, 2019թ․

Նպատակը՝	Ընդլայնել արտահանմամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների գիտելիքները տեղական ծագման ապրանքների ԵՄ արտահանման ընթացակարգերի և պահանջների վերաբերյալ

Կազմակերպիչ՝ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միություն և Տնտեսական հետազոտությունների և զարգացման աջակցության կենտրոն

Բանախոս՝	Ռուբեն Սարուխանյան, ԵՄ արտահանման ընթացակարգերի, GSP+ և REX համակարգերի մասնագետ





Օրակարգ



		Ժամ

		Թեմա

		Նպատակ/մեթոդաբանություն



		15:00-15:30

		Գրանցում

		Մասնակիցների գրանցում



		15:30-15:40

		Բացում/ներկայացում

		Ողջույնի խոսք, օրակարգի ներկայացում



		15:40-16:00

		ԵՄ արտահանման ընթացակարգեր

		Նպատակ. Ներկայացնել ԵՄ արտահանման հիմնական ընթացակարգերը, համար պահանջվող հիմնական փաստաթղթերը, մաքսային և ոչ մաքսային կանոնակարգումները և սահմանափակումները 



Բովանդակություն/մեթոդ

· Ներկայացում ընթացակարգերի վերաբերյալ

· Հարց ու պատասխան



		16:00-17:00

		ԵՄ կողմից տրամադրվող արտոնություններ և Գրանցված արտահանողների համակարգ (REX System)

		Նպատակ. Գործարարներին մեկ անգամ ևս ներկայացնել ԵՄ կողմից Հայաստանին տրված արտոնությունների և դրանց պայմանների մասին, ինչպես նաև մանրամասն ներկայացնել REX համակարգի էությունը և գրանցման պահանջները



Բովանդակություն/մեթոդ

· Ներկայացում GSP+ համակարգի վերաբերյալ

· Ներկայացում REX համակարգի վերաբերյալ, գրանցման պահանջներ և արտահանողների պարտավորություններ

· REX համակարգում գրանցման նպատակով համապատասխան հայտի դաշտերի ներկայացում

· Հարց ու պատասխան



		17:00-17:30

		ԵՄ առևտրի տեղեկատու (EU Trade Helpdesk)

		Նպատակ. Մասնակիցներին ներկայացնել ԵՄ արտահանման առցանց համակարգը, դրանից օգտվելու քայլերը, ինչպես նաև այն տեեկատվությունը, որը կարելի է ձեռք բերել՝ այցելելով ԵՄ արտահանման տեղեկատու



Բովանդակություն/մեթոդ

· ԵՄ արտահանման տեղեկատուի ներկայացում, հնարավորության դեպքում առցանց կարգով կոնկրետ ապրանքների արտահանման վերաբերյալ պահանջների ուսումնասիրություն

· Հարց ու պատասխան



		17:30-17:45

		Գնահատում

		· Մասնակիցների կողմից գնահատում

· Եզրափակիչ խոսք. ինչպես գտնել և ձեռք բերել լրացուցիչ տեղեկատվություն
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