
 
Նախագիծ  

ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿ  
ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈԻՄ 

Կ-926-07.04.2021-ՏՀ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 
օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19.6-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր մասով. 

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 
2523 ծածկագրին դասվող ցեմենտի (բացառությամբ 2523210000, 2523100000 ապրանքային 
դիրքերին դասվող ծածկագրերի) «Բացթողնում՝ ներքին սպառման համար», «Վերամշակում՝ 
մաքսային տարածքում» եւ «Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգերով 
յուրաքանչյուր մինչեւ հարյուր տոննայի ներմուծման լիցենզիա տրամադրելու համար, իսկ 

բազային 
տուրքի 
 1400 
ապատիկի 
չափով 

ԱՏԳ ԱԱ 252310000 ծածկագրին դասվող ցեմենտի «Բացթողնում՝ ներքին սպառման համար», 
«Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» եւ «Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային 
ընթացակարգերով յուրաքանչյուր մինչեւ հարյուր տոննայի ներմուծման լիցենզիա տրամադրելու 
համար 

 
բազային 
տուրքի 
  200 -
ապատիկի 
չափով 

Հոդված 2. Սույն օրենքի հոդված 1-ով նախատեսված պետական տուրքը հետվերադարձման ենթակա չէ: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 8-ից: 

ՆԱԽԱԳԻԾ  
ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿ  

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈԻՄ 
  

Կ-926-07.04.2021-ՏՀ-011/01 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 
օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19.6-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր մասով. 

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 
2523 ծածկագրին դասվող ցեմենտի (բացառությամբ 2523210000, 2523100000 ապրանքային 
դիրքերին դասվող ծածկագրերի) «Բացթողնում՝ ներքին սպառման համար», «Վերամշակում՝ 
մաքսային տարածքում» եւ «Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային 
ընթացակարգերով յուրաքանչյուր մինչեւ հարյուր տոննայի ներմուծման լիցենզիա տրամադրելու 
համար, իսկ 

բազային 
տուրքի 
2500- 1400 
ապատիկի 
չափով 

ԱՏԳ ԱԱ 252310000 ծածկագրին դասվող ցեմենտի «Բացթողնում՝ ներքին սպառման համար», 
«Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» եւ «Վերամշակում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային 
ընթացակարգերով յուրաքանչյուր մինչեւ հարյուր տոննայի ներմուծման լիցենզիա տրամադրելու 
համար 

 
բազային 
տուրքի 
900  200 -
ապատիկի 
չափով 

Հոդված 2. Սույն օրենքի հոդված 1-ով նախատեսված պետական տուրքը հետվերադարձման ենթակա չէ: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի ապրիլի   հուլիսի 8-ից: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  (Կ-926-07.04.2021-ՏՀ-011/1)  

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 
 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն 
(փոփոխություն, լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություններն 
ընդունելու կամ մերժելու 

վերաբերյալ 
հանձնաժողովի որոշումը 

      

1. ԱԺ պատգամավոր 
Բաբկեն Թունյան 

Նախագծի 1-ին 
հոդված 

Նախագծի 1-ին հոդվածի «2500»  և «900» 
թվերը փոխարինել համապատասխանաբար  
«1400»  և «200» թվերով։ 

Ընդունվել է    Ընդունվել է 

2.  ԱԺ պատգամավոր 
Բաբկեն Թունյան 

Նախագծի 3-րդ 
հոդված 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի «ապրիլի» բառը 
փոխարինել «հուլիսի» բառով։ 

Ընդունվել է    Ընդունվել է 

 
 

 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12387&Reading=1

