Ձև N 1
ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ №
End user certificate №
1. Օգտագործող (անվանումը (անունը), գտնվելու
2. Ներմուծող (լրացվում է,
վայրը)
եթե
End user’s full name and address
ներմուծողը չի հանդիսանում
օգտագործող) Importer’s full
name and address (if
different from the end user)
3. Արտահանող
4. Ապրանքի տեղադրման և
Expօrter's fսll ոame aոd address
(կամ)
օգտագործման վայրը
Location of the end use or install
of goods
5. Ապրանքի նկարագիրը
6. Քանակը
Description of goods
Quantity
7. Վերջնական օգտագործման նպատակը
Indication of the end-use of goods
8. 8.1. Օգտագործողը սույն փաստաթղթով հավաստում է, որ նշված ապրանքը չի օգտագործվի
հավաստագրի 7-րդ կետում նշված նպատակներից բացի այլ նպատակներով, չի փոխանցվի այլ
անձանց առանց արտահանող երկրի լիազոր մարմնի համաձայնության։
By this certificate the end-user’s undertaking, that the specified goods will not be transferred to
any person or will not be used for any purposes other than declared in Statement 7 of this
Certificate without validated consent of the state governance body of tհe exporting country.
8.2. Օգտագործողը սույն փաստաթղթով հաստատում է իր համաձայնությունը 8.1-ին կետով
ստանձնած պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ լիազոր մարմնի կողմից
ուսումնասիրությունների իրականացմանը:
By this certificate the end-user gives his agreement to allow the Authorized body for on-site
verification of responsibilities undertaken in Statement 8.1. of this Certificate.
_________________________
(իրավաբանական անձի ղեկավարի կամ նրա կողմից լիազորված
անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

_________________________________

__________________ __________________________
(ստորագրությունը)

(ամսաթիվը)

__________________ __________________________

Name and Surname of Entity's Head

Signature

(Date)

9. Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինը սույն փաստաթղթով հաստատում է
վերջնական օգտագործողի պարտավորություններն օգտագործել նշված ապրանքները
հայտարարագրված նպատակներով, չփոխանցել այլ անձանց՝ առանց արտահանող երկրի
լիազոր
մարմնի համաձայնության։
By this certificate the State Body of the Republic of Armenia confirms responsibilities of the end
user do not transfer specified goods to any person and do not use for any purposes other than
the declared without validated consent of the state governance body of the exporting country.
Հայաստանի Հանրապետության ________________
(ստորագրությունը)
պետական մարմնի անունից
From the State Body
of the Republic of Armenia

Կ.Տ.

__________________________
(ամսաթիվը)

_________________ STAMP _______________________
Signature
(Date)

