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Հոդված 172. Բնապահպանական հարկի արտոնությունները 
  
1. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) 

ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութեր 
արտանետելու համար բնապահպանական հարկից ազատվում են՝ 

1) սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով 
ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամները` այդ ավտոմեքենաների համար. 

2) հիբրիդային և էլեկտրականությամբ սնուցվող շարժիչներով աշխատող 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար բնապահպանական հարկ վճարողները՝ 
այդ ավտոտրանսպորտային միջոցների մասով. 

3) հաշվառող լիազոր մարմնում հաշվառումից ժամանակավորապես հանված 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար բնապահպանական հարկ վճարողները՝ 
տարվա ամբողջ ընթացքում հաշվառումից հանված ավտոտրանսպորտային 
միջոցների մասով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված` բնապահպանական հարկի 
արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանց 
ներկայացման կարգը սահմանում է Կառավարությունը: 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) 
ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութեր 
արտանետելու համար բնապահպանական հարկից ազատվում են` 

1) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունները և հյուպատոսական հիմնարկները, դրանց 
հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունները. 

2) Հայաստանի Հանրապետություն մարդասիրական օգնության և 
բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում փոխադրումներ իրականացնողները: 
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Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով ուղղակիորեն 
նշված չլինելու դեպքում ծրագրի (գործունեության) տարբերակումը, ըստ 
մարդասիրական օգնության և բարեգործական բնույթի, որոշում է Կառավարության 
լիազոր մարմինը. 

3) Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը: 
4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան՝ Հայաստանի 

Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) ավտոտրանսպորտային 
միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութեր արտանետելու համար 
բնապահպանական հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող 
փաստաթղթեր են համարվում՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց 
հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների անձնակազմի անդամների 
համար՝ դիվանագիտական վկայականը. 

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածք մարդասիրական և տեխնիկական 
օգնության, բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում բեռներ փոխադրող 
բնապահպանական հարկ վճարողների համար՝ նշված ծրագրի իրականացման 
վերաբերյալ իրավական ակտը (այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության 
միջազգային պայմանագիրը), իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ 
Կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման 
հանձնաժողովիլիազորված մարմնի որոշումը. 

3) Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայանների տնօրինության տված 
տեղեկանքը: 

5. Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ներմուծվող ապրանքների համար 
բնապահպանական հարկից ազատվում են Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքով այդ ապրանքները տարանցիկ տեղափոխողները: 

6. Արտադրության և (կամ) սպառման թափոնները հատուկ հատկացված 
տեղերում տեղադրելու և (կամ) պահելու համար բնապահպանական հարկից 
ազատվում են ֆիզիկական անձինք` սպառման թափոնների համար: 

(172-րդ հոդվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-261-Ն) 
 

 

Հոդված 191. Ճանապարհային հարկի արտոնությունները 
  
1. Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) բեռնատար 

ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկի 
վճարումից ազատվում են` 

1) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված օտարերկրյա 
դիվանագիտական ներկայացուցչությունները և հյուպատոսական հիմնարկները` 
իրենց պաշտոնական օգտագործման բեռնատար ավտոտրանսպորտային 
միջոցների համար. 

2) բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի 
Հանրապետության տարածք մարդասիրական և տեխնիկական օգնություններ, 
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բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում բեռներ փոխադրող ճանապարհային 
հարկ վճարողները` այդ փոխադրումների համար. 

3) Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված` Ռուսաստանի Դաշնության 
ռազմակայաններ բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներով փոխադրումներ 
իրականացնող ճանապարհային հարկ վճարողները` այդ փոխադրումների համար. 

4) Վրաստանի տարածքում գրանցված` Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում փոխադրումներ իրականացնող բեռնատար տրանսպորտային 
միջոցներով Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող ճանապարհային հարկ 
վճարողները, բացառությամբ 44 տոննան գերազանցող թույլատրելի առավելագույն 
զանգված ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցների համար սույն բաժնով 
սահմանված ճանապարհային հարկի. 

5) միջազգային պայմանագրերին համապատասխան ճանապարհային հարկի 
արտոնություններից օգտվող ճանապարհային հարկ վճարողները: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ Հայաստանի 
Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) բեռնատար տրանսպորտային 
միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհներից 
օգտվելու համար ճանապարհային հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը 
հավաստող փաստաթղթեր են համարվում՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված օտարերկրյա 
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների 
անձնակազմի անդամների համար՝ դիվանագիտական վկայականը. 

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածք մարդասիրական և տեխնիկական 
օգնության, բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում բեռներ փոխադրող 
ճանապարհային հարկ վճարողների համար՝ նշված ծրագրի իրականացման 
վերաբերյալ իրավական ակտը (այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության 
միջազգային պայմանագիրը), իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ 
Կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման 
հանձնաժողովիլիազորված մարմնի որոշումը. 

3) Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության 
ռազմակայաններ բեռներ և զինվորներ փոխադրող ճանապարհային հարկ 
վճարողների համար՝ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայանների տնօրինության 
տված տեղեկանքը. 

4) Վրաստանում գրանցված (հաշվառված) տրանսպորտային միջոցներով 
Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող հարկ վճարողների համար՝ 
տրանսպորտային միջոցների գրանցման (հաշվառման) վկայագիրը. 

5) Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված և սահմանված կարգով 
վավերացված միջազգային պայմանագրերին համապատասխան ճանապարհային 
հարկի արտոնություններից օգտվող ճանապարհային հարկ վճարողների համար՝ 
պետական ճանապարհային մարմնի տված թույլտվությունը: 

3. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) բեռնատար 
ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկից 
ազատվում են՝ 

1) բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցները` թողարկման ամսաթիվը 
ներառող հարկային տարվան հաջորդող 20-րդ հարկային տարվանից սկսած. 
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2) հանքագործական գործունեության մեջ օգտագործվող բեռնատար 
ավտոտրանսպորտային միջոցը, եթե Հայաստանի Հանրապետության 
ավտոմոբիլային ճանապարհներից չի օգտվում. 

3) այն բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցները, որոնք լիազոր մարմինը 
ժամանակավորապես հանել է հաշվառումից: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված` ճանապարհային հարկի 
արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանց 
ներկայացման կարգը սահմանում է Կառավարությունը: 

(192-րդ հոդվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-261-Ն) 
 


	ՏԵՂԵԿԱՆՔ

