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Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-236 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-

րդ հոդվածում «վճարող համարվող անհատ ձեռնարկատերերը» բառերը 

փոխարինել «վճարողների» բառով: 
Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 7-րդ հոդվածի «գ)», «գ.1.)», «ե)», 

«է)», «թ)» կետերը,  4-րդ, 4.2-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 10-րդ գլուխները, 37-րդ հոդվածի «ա» 

ենթակետը, 40-րդ հոդվածի առաջին թվարկումը և 41-րդ հոդվածի 1-ին մասը:  

Հոդված 3. Օրենքի 79-րդ հոդվածում «4000000» թիվը փոխարինել «5000000» 

թվով: 

Հոդված 4. Օրենքի 84-րդ հոդվածի` 

2) «ա)» պարբերության «15000» թիվը փոխարինել «18750» թվով, 

2) «բ)» պարբերության «125000» թիվը փոխարինել «156250» թվով: 

Հոդված 5. Օրենքի 85.3-րդ հոդվածի` 

1) առաջին պարբերության «1000000» թիվը փոխարինել «1250000» թվով,  

2) երկրորդ պարբերության «75000» թիվը փոխարինել «93750» թվով: 
Հոդված 6. Օրենքի 98-րդ հոդվածից հանել «գ)», «է)» բառերը: 

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից, 

բացառությամբ սույն հոդվածով սահմանված դեպքերի: 

Սույն օրենքի 2-րդ և 6-րդ հոդվածներն ուժի մեջ են մտնում 2012 թվականի 

ապրիլի 1-ից: 

Սահմանել, որ «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 2011 

թվականի մայիսի 11-ի ՀՕ-148-Ն օրենքի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հոդվածներով 

սահմանված` Օրենքի 7-րդ հոդվածի «ի» ենթակետի գործունեության տեսակին 

վերաբերող դրույթները կիրառվում են 2012 թվականի ապրիլի 1-ից:



Ամփոփաթերթ 

2012 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող հարկային և հարակից օրենսդրության փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրա-
կան նախագծերի փաթեթում ներառված` «Արտոնագրային վճարների  մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» և «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքների նախագծերի վերաբերյալ ՀՀ Ազգային Ժողովի պատգամավորների և ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված 
առաջարկությունների վերաբերյալ 

 
Առաջարկության 

հեղինակը 
Ներկայացված առաջարկության 

բովանդակությունը Հիմնավորումներ Եզրակացություն 

1. Առաջարկվել է նախագծերով հանրային սննդի 
ոլորտում գործունեության համար նախատեսված 
դրույքաչափերի բարձրացումը նախատեսել միայն 
Երևանում և մարզկենտրոններում գործունեություն 
իրականացնող հանրային սննդի օբյեկտների համար: 

 Ընդունվել է: 
«Արտոնագրային վճարների  
մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի նոր դրույքաչափերով 
բարձրացվել է միայն Երևան 
քաղաքում գործունեություն 
իրականացնող հանրային սննդի 
օբյեկտների արտոնագրային 
վճարի չափերը: 

2. Առաջարկվում է մարզերում բացօթյա 
վայրերում հանրային սննդի ոլորտում գործունեության 
համար սահմանել նաև սեզոնայնության հետ 
կապված ուղղիչ գործակիցներ 

 Առաջարկը բովանդակային 
առումով ընդունվել է: 
Հնարավորություն է տրել 
արտոնագիր ստանալ ըստ  
ամիսների, որը կկարգավորի 
սեզոնայնության հետ կապված 
հարցը: 

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավոր 

Գրիգոր 
Մարգարյան  

3. Մարզկենտրոններից և Երևան քաղաքից 
տարբերվող այլ քաղաքներում, ինչպես նաև Երևան 
քաղաքի վարչական սահմաններից մինչև 20 կմ 

 Առաջարկը ընդունվել է: 
Նշված վայրերում մինչև 50մ2 
սպասարկման սրահ ունեցող 



հեռավորության վրա գործունեություն իրականացնող 
մինչև 50մ2  սպասարկման սրահ ունեցող հանրային 
սննդի օբյեկտների համար «Արտոնագրային 
վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով առա-
ջարկվող դրույքաչափերի բարձրացումը հանել: 

հանրային սննդի օբյեկտների 
համար դրույքաչափի 
բարձրացում չի նախատեսվում: 

 4. Թեթև մարդատար մեքենայով 
ուղևորափոխադրման գործունեության համար 
հարկային բեռը թողել անփոփոխ: 

 Արտոնագրային վճարների 
դրույքաչափերը Երևան 
քաղաքից դուրս թողնվել է 
անփոփոխ: 

5. Առաջարկվում է նախագծում ներառել 
դրույթներ, որոնցով օրենքի 5-րդ հոդվածը կլրացվի 
նոր պարբերությամբ հետևյալ խմբագրությամբ` 
Առավել ռիսկային բնակավայրերի ցանկը 
հաստատում է ՀՀ կառավարությունը` ղեկավարվելով 
հետևյալ չափանիշներով` առավել ռիսկային 
բնակավայրեր են համարվում այն բնակավայերը, 
որոնք սահմանամերձ են Ադրբեջանի 
Հանրապետությանը: Միաժամանակ առաջարկվում է 
նախագծով հաստատվող նոր 8-րդ հավելվածի 
վերջին սյունակի անվանման վերջում ավելացնել 
հետևյալ բառերը` «բացառությամբ առավել ռիսկային 
բնակավայրերից»:  

 ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավոր 

Լարիսա 
Ալավերդյան 

6. Առաջարկվում է առավել ռիսակային 
բնակավայրերի համար արտոնագրային վճարների 
չափ սահմանել առաջարկվող արտոնագրային 
վճարների չափի 5 տոկոսը: 

 

Ընդունվել է: 
Հեռավոր և սահմանամերձ 
բնակավայրերի համար 
արտոնագրային վճարի չափը 
նվազեցվել է: 

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավոր 

Սամվել 
Բալասանյան 

7. Առաջարկվում է նախագծով հաստատվող 8-րդ 
հավելվածի  2-րդ տողի «81000» թիվը փոխարինել 
«40500» թվով, իսկ «56700» թիվը փոխարինել 
«28000» թվով:  

 Ընդունվել է: 
Կատարվել են արտոնագրային 
վճարի դրույքաչափերի 
վերահաշվարկներ: 



Առաջարկվում է նախագծով հաստատվող 8-րդ 
հավելվածի աղյուսակում հանրային սննդի 
գործունեության իրականացման համար այլ 
վայրերում, ինչպես նաև հեռավոր և սահմանամերձ 
բնակավայրերի համար սյունակներում սահմանված 
դրույքաչափերը հաշվարկել Երևան քաղաքի համար  

 Ընդունվել է հեռավոր և 
սահմանամերձ բնակավայրերի 
համար արտոնագրային վճարի 
չափը նվազեցվել է: 

8. Առաջարկվում է նախագծում ներառել 
դրույթներ, որոնց համաձայն առնվազն հանրային 
սննդի գործունեության համար արտոնագրային 
վճարը կարող է վճարվել ամսեկան կտրվածով: 

 Ընդունվել է: Նախագծով 
ներառվել են ամսեկան 
կտրվածքով արտոնագրային 
վճարի վճարող համարվելու 
դրույթներ: 

 9. Առաջարկվում է անփոփոխ թողել ներկայումս 
գործող «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ 
օրենքով ամրագրված գոտիականությունը, 
դրույքաչափերի բարձրացումներ նախատեսելով 
միայն Երևան քաղաքի 1-ին և 2-րդ գոտիներում: 

 Ընդունվել է: 
Երևան քաղաքի մասով 
սահմանվել է գոտիականության 
2 մակարդակ և դրանց ուղղիչ 
գործակիցներ, որոնց կիրառման 
արդյունքում կբարձրանա միայն 
այդ գոտիներում ընդգրկվող 
հանրային սննդի օբյեկտների 
արտոնագրային վճարի չափը:  

 10. Առաջարկվում է մարզերում արտոնագրային 
վճարի մասով հարկային բեռի ավելացում 
չնախատեսել: 

 Ընդունվել է:  
Արտոնագրային վճարների 
դրույքաչափերի ավելացում  
մարզերում չի նախատեսվում: 

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավոր 

Վարդան 
Բոստանջյան 

11.  Առաջարկվում է նախագծով հաստատվող նոր 
8-րդ հավելվածը լրացնել 9.1-րդ կետով հետևյալ 
բովանդակությամբ` 

Երևան քաղաքում իրականացվող 
արտոնագրային վճարով հարկվող գործունեության 
տեսակների համար սահմանել ուղղիչ գոծակիցներ 
հետևյալ չափերով` 

 Ընդունվել է:  
Արտոնագրային վճարների 
մասով Երևան քաղաքը 
տարանջատվել է 1-ին և 2-րդ 
գոտիների և այլ վայրերի, իսկ 1-
ին և 2-րդ գոտիների համար 
գործակից է սահմանվել 1.5: 



ա) մեծ կենտրոնում իրականացվող 
արտոնագրային վճարող հարկվող գործունեության 
համար` 1.5, 

բ) մեծ կենտրոնից դուրս իրականացվող 
արտոնագրային վճարող հարկվող գործունեության 
համար` 0.7: 

ՀՀ Ազգային ժողովի 
պատգամավոր 

Վարդան Այվազյան 

12. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագծի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ հոդվածներում 
«6000000» թիվը փոխարինել «5000000» թվով, 
«22500» թիվը փոխարինել «18750» թվով, «187500» 
թիվը փոխարինել «156250» թվով, «1500000» թիվը 
փոխարինել «1250000» թվով իսկ «112500» թիվը` 
«93750» թվով: 

 Ընդունվել է 

1. Առաջարկվել է առավել հստակեցնել տաքսի 
ծառայության գործունեության սահմանումը: 

 Ընդունվել է: 
Համապատասխան 
փոփոխություն է կատերվել թիվ 
7 հավելվածի 2-րդ կետի 3-րդ 
ենթակետում 

2. Հստակեցնել նախագծի 4-րդ հոդվածի 2-րդ 
ենթակետով «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի  26-րդ 
հոդվածի կիրառման դրույթները: 

 Ընդունվել է: 
Նախագծով սահմանվել է, որ 
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի  
26-րդ հոդվածի դրույթները 
կիրառվում են միայն անհատ 
ձեռնարկատերերի և 
իրավաբանական անձանց վրա: 

ՀՀ կառավարություն 

3.  Առաջարկվել է հստակեցնել բիլիարդ խաղի 
կազմակերպման մասով «Հաստատագրված 
վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 2011 թվականի 
մայիսին ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընդունված օրենքի 
կիրառման դրույթներ: 

 Ընդունվել է:  
Նախագծով առաջարկվել է 
սահմանել, որ բիլիարդ խաղի 
կազմակերպման մասով 
«Հաստատագրված վճարների 
մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և 



փոփոխություններ կատարելու 
մասին» 2011 թվականի մայիսին 
ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընդունված 
օրենքի դրույթները կիրառվում 
են 2012 թվականի ապրիլի 1-ից, 
քանի որ արտոնագրային 
վճարների կիրառումը նույնպես 
նախատեսվել է 2012 թվականի 
ապրիլի 1-ից: 

 
 

 

 
 


