Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հոկտեմբերի 13-ի N 1521 -Ն որոշման

ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒՄ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ
ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐԱՐ
ԾՐԱԳՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կարգով (այսուհետ` կարգ) սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում
ազատ տնտեսական գոտիների շահագործողների թույլտվության տրամադրման և դադարեցման
հետ կապված ընթացակարգերը, ինչպես նաև շահագործողի կողմից ներկայացված գործարար
ծրագրին ներկայացվող պահանջներն ու գնահատման կարգը:
2. Կարգում օգտագործվող հասկացությունները բխում են «Ազատ տնտեսական գոտիների
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքից և ունեն նշված օրենքում նախատեսված նույն
իմաստը:
3. Ազատ տնտեսական գոտու շահագործող են համարվում կարգին համապատասխան
թույլտվություն ստացած և կազմակերպչի հետ պայմանագիր կնքած` Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված առևտրային իրավաբանական անձը, անհատ ձեռնարկատերը և
օտարերկրյա կազմակերպության ներկայացուցչությունը (այսուհետ` շահագործող):
4. Ազատ տնտեսական գոտում շահագործման թույլտվությունը տրվում է շահագործողի
կողմից ներկայացված ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան ազատ տնտեսական գոտու գործունեության ավարտը:

II. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
5. Ազատ տնտեսական գոտում շահագործողների թույլտվությունը տրվում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
հոկտեմբերի 13-ի N 1521 -Ն որոշման N 1 հավելվածով սահմանված կարգի 10-րդ կետում նշված`

հանձնաժողովի

կողմից`

հայտատուի

ներկայացրած

գործարար

ծրագրի

գնահատման

արդյունքում տրված եզրակացության հիման վրա:
6. Հանձնաժողովին ներկայացվող հայտն իրենից ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերի
ամբողջությունը`
1) դիմում (համաձայն ձևի).
2) գործարար ծրագիր, որը պետք է համապատասխանի կարգի IV գլխում ներկայացված
չափանիշներին.
3) կազմակերպչի կողմից տրամադրված տեղեկանք ազատ տնտեսական գոտում գործունեություն իրականացնելու պայմանների վերաբերյալ:
7. Հանձնաժողովը 15-օրյա ժամկետում ուսումնասիրում է ներկայացված փաստաթղթերը,
ելնելով կարգով սահմանված չափանիշներից` գնահատում գործարար ծրագիրը և համապատասխան եզրակացություն ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն`
քննարկման:
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 21-օրյա ժամկետում ընդունում է
համապատասխան որոշում թույլտվություն տրամադրելու կամ մերժելու վերաբերյալ: Հայտը
մերժելու հիմք է հանդիսանում հայտի` սույն կարգով սահմանված գործարար ծրագրին ներկայացվող պահանջներին անհամապատասխանությունը:

9. Թույլտվությունը տրամադրելու մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա
ընթացքում հայտատուն և կազմակերպիչը կնքում են պայմանագիր:
10.

Պայմանագիրը

կնքելուց

հետո

Հայաստանի

Հանրապետության

էկոնոմիկայի

նախարարությունը (այսուհետ` լիազոր մարմին) 3-օրյա ժամկետում հայտատուին տրամադրում է
թույլտվության վկայական: Վկայականի ձևը սահմանվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի և
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի համատեղ հրամանով:
11. Վկայականը տրամադրելուց հետո լիազոր մարմինը վկայականի պատճենը 1-օրյա
ժամկետում ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե:

12. Լիազոր մարմինը վարում է շահագործողներին տրված թույլտվության ռեեստր,
որը հրապարակվում է լիազոր մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային կայքում:
13. Ռեեստրի առկայությունը հիմք է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
շահագործողին տրամադրված արտոնությունները կիրառելու համար:

III. ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
14. Շահագործողի թույլտվության դադարեցման վերաբերյալ որոշումն ընդունում է
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը` լիազոր մարմնի եզրակացության հիման վրա:
15.

Շահագործողի թույլտվությունը դադարեցվում է հետևյալ պայմաններից որևէ մեկի

առկայության դեպքում`
1) շահագործողի ցանկությամբ.
2) կազմակերպչի և շահագործողի միջև պայմանագրի լուծման դեպքում.
3) ազատ տնտեսական գոտու լուծարման դեպքում.
4) թույլտվությամբ սահմանված ժամկետը լրանալու դեպքում.
5) թույլտվությամբ սահմանված պահանջների խախտման կամ չկատարման դեպքում.
6) «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ
հոդվածի 1-ին կետի պահանջների խախտման դեպքում:
16. Թույլտվության դադարեցման հետ կապված վեճերը կարգավորվում են Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

IV. ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
17. Գործարար ծրագիրը (այսուհետ` ծրագիր) գնահատվում է հանձնաժողովի կողմից`
յուրաքանչյուր գնահատման չափանիշի համար կիրառելով կշռային գործակիցներ, որոնց համախումբը չպետք է գերազանցի 100 միավորը: Ելնելով ազատ տնտեսական գոտու գործառնական
նշանակությունից` յուրաքանչյուր չափանիշին տրվող կշռային գործակցի մեծությունը յուրաքանչյուր
անգամ կսահմանվի հանձնաժողովի կողմից` նախքան գնահատում իրականացնելը:

18. Ծրագիրը գնահատվում է` ելնելով հետևյալ չափանիշներից`
1) արտահանման քաղաքականություն, ուղղություններ և ծավալներ.
2)

ծրագրի

համապատասխանությունն

ազատ

տնտեսական

գոտի

ստեղծելու

նպատակներին և գործառնական տեսակին.
3) տեխնոլոգիական նորարարությունների կիրառումը.
4) աշխատատեղերի քանակը և այլ սոցիալական միջոցառումները.
5) ընդհանուր ներդրումների ծավալներ.
6) տեղեկատվություն հիմնական ռազմավարական գործընկերների մասին (առկայության
դեպքում):
19. Սույն կարգի 18-րդ կետով սահմանվող գնահատման չափանիշները հանդիսանում են
նաև գործարար ծրագրին ներկայացվող պահանջներ:

Ձև

Լիազոր մարմնի ղեկավարին
Հայտատուի լրիվ անվանումը___________
_________________________________________
Իրավաբանական հասցեն_________________
_________________________________________
Հեռախոսը_______________________________

ԴԻՄՈՒՄ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒՄ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

1. Հայտատուն ______________________________________________________________
(հայտատուի լրիվ անվանումը և փաստացի հասցեն)

ի դեմս _____________________________________________________________________ ,
(պաշտոն, անունը, ազգանունը, հայրանունը)

որը գործում է
_________________________________________________________________հիման վրա,
խնդրում է թույլատրել _____________________________________________________
իրականացումը
(գործունեության տեսակը)

«_____________________________________»
_______________________________________________
(ազատ տնտեսական գոտու անվանումը)

(ազատ տնտեսական գոտու տեսակը)

ազատ տնտեսական գոտու տարածքում:

2. Հայտատուի տվյալները
Գտնվելու վայրը
__________________________________________________________________
Հեռախոսահամարը _________________________________ Ֆաքսը
_________________________________________

Հայտատուի

Պետռեգիստրում գրանցման կազմակերպաիրավական ձևը և գրանցման
համարը__________________________________________________________________________
_____

3. Պատասխանատու կոնտակտային անձ
Ա. Ա. Հ.
_______________________________________________________________________________
Պաշտոնը_________________________________________________________________________
_____
Հեռախոսահամարը ____________________________ Ֆաքսը
___________________________________________
Փոստային
հասցեն______________________________________________________________________
Էլ.-փոստի
հասցեն______________________________________________________________________
4. Կցված փաստաթղթերի ցանկը
______________________________________________________________________
Հայտարարություն
Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվություննար
ժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության

կեղծ

ներկայացումը հանգեցնում

է

օրենքով սահմանված քրեական և վարչա-

կան պատասխանատվության:
Ես համաձայն եմ

իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփո-

խության դեպքում տեղեկացնել լիազոր մարմնին:
Ստորագրությունը ___________________

Ամսաթիվը ___________________
օրը/ամիսը/տարեթիվը

