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2-րդ ընթերցում 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ 
(ՄԻՋԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ) ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ՌԱԶՄԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻՑ 

ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Սույն օրենքը կարգավորում է 2015 թվականի հունիսի 26-ին կնքված 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 

կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը 

պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագրի և 

հետագայում կնքվելիք միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի 

շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար 

բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված 

արժեքի հարկից ազատելու հետ կապված հարաբերությունները: 

Հոդված 2. 2015 թվականի հունիսի 26-ին կնքված «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 

միջև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման 

վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագրի և հետագայում կնքվելիք 

միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի 

Հանրապետության զինված ուժերի համար Հայաստանի Հանրապետություն 

բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ազատվում է 

ավելացվածարժեքի հարկից: 

Հոդված 3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առանձին 

դեպքերում կարող է սահմանել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով սահմանված՝ 

ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնության կիրառության կարգ: 



Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից և տարածվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 
ներմուծվող արտադրանքի նկատմամբ: 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ 
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ (ՄԻՋԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ) ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ 
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆ 
ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Սույն օրենքը կարգավորում է 2015 թվականի հունիսի 26-ին կնքված 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության 

կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը 

պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագրի և 

հետագայում Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև 

կնքվելիք միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում 

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական 

նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու 

հետ կապված հարաբերությունները: 

 

Հոդված 2. 2015 թվականի հունիսի 26-ին կնքված «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 

միջև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման 

վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագրի և հետագայում Հայաստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքվելիք միջպետական 

(միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի 

Հանրապետության զինված ուժերի համար Հայաստանի Հանրապետություն 



բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ազատվում է 

ավելացված արժեքի հարկից: 
 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից և տարածվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 
ներմուծվող արտադրանքի նկատմամբ:  



 
Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ   

ՀՀ Ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված`  «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև 
միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար 

բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկության 

 
 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, 
լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունները 
ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 
1. ՀՀ 

կառավարություն 
Նախագիծ 
 
 
 
 

Նախագծով սահմանված ավելացված 
արժեքի հարկի գծով արտոնությունը 
կիրառել ընդհանրապես բոլոր 
երկրների հետ կնքվելիք  միջ-
պետական (միջկառավարական) հա-
մաձայնագրերի շրջանակներում Հա-
յաստանի Հանրապետության զինված 
ուժերի համար ռազմական նշանա-
կության արտադրանքի ներմուծման 
նկատմամբ: 

1. Ընդունվել է: 
Նախագծի վեր-
նագրում և 1-ին, 2-րդ 
ու 4-րդ հոդվածներում 
կատարվել են համա-
պատասխան փոփո-
խություններ:  

Ընդունվել է: 
 
 

 

 


