
 

 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

 
«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀO-193 

օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 18-րդ՝ «Գործունեության այլ բնագա-

վառներ» բաժնում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1․1-ին կետ․ 
 

«1․1․ Ավտոտրանսպորտային միջոցի (այդ թվում՝ 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի) ձեռք բերման 
Թրեյդ-ին առևտուր 

ԿՄ - - - - - Վ» 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից։ 

 

Հիմնավորում 
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», 
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» և «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի 

վերաբերյալ 

 

1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը). Նախագծի նպատակը 

Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոմեքենաների շուկայում Trade-in 

համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ հարկային միջավայրի ձևավորումն է: 



 

 

2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները. 

Ներկայումս Trade-in համակարգի շրջանակներում ավտոարտադրողների 

պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող 

ֆիզիկական անձանցից ավտոմեքենաներ ձեռք բերելու և հետագայում այլ անձանց 

վաճառելու դեպքում ավտոարտադրողների պաշտոնական ներկայացուցիչները 

զրկվում են ԱԱՀ-ի գծով հաշվանցումներ կատարելու հնարավորությունից, իսկ այդ 

գործարքից ԱԱՀ-ով հարկման բազան հաշվարկվում է ավտոմեքենայի վաճառքի 

ամբողջ արժեքից: Մյուս կողմից, նշյալ տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ առաջա-

նում է ֆիզիկական անձանց վճարվող եկամուտներից, որպես հարկային գործակալ, 

եկամտային հարկ հաշվարկելու և պետական բյուջե վճարելու պարտավորություն, 

որն ուղղակիորեն ազդում է հետագայում այդ ավտոմեքենայի վաճառքի գնի վրա՝ 

խոչընդոտելով համակարգի զարգացմանը: 

3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Նախագծերի փաթեթով 

առաջարկվում է սահմանել, որ՝ 

1) ավտոտրանսպորտային միջոցի (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի) ձեռք բերման Թրեյդ-ին առևտուր է համարվում ֆիզիկական անձից 

վերջինիս պատկանող ավտոտրանսպորտային միջոցի (այդ թվում՝ 

գյուղատնտեսական տեխնիկայի) հատուցելի ձեռք բերումը ավտոտրանսպորտային 

միջոցը (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական տեխնիկան) արտադրողի դիստրիբյուտորի 

կամ դիլերի կողմից, ներառյալ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցը (այդ թվում՝ 

գյուղատնտեսական տեխնիկան) արտադրողի դիստրիբյուտորի կամ դիլերի կողմից 

ավտոտրանսպորտային միջոցի (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի) 

մանրածախ վաճառքի իրականացումը ֆիզիկական անձին, որի դեպքում վաճառքի 

գնի մի մասի հատուցումն իրականացվում է այդ ֆիզիկական անձից ձեռք բերվող 

ավտոտրանսպորտային միջոցով (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայով) 

2) ավտոտրանսպորտային միջոցի (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի) ձեռք բերման Թրեյդ-ին առևտրի իրականացման լիցենզիա ունեցող 

ԱԱՀ վճարող համարվող կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից 

անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձից ձեռք բերված 

ավտոտրանսպորտային միջոցի հետագա օտարման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման 

բազա է համարվում տվյալ ավտոտրանսպորտային միջոցի հետագա օտարման 



 

 

ժամանակ Հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկվող ԱԱՀ-ով 

հարկման բազայի և նույն օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 13-րդ մասի համաձայն 

կազմվող փաստաթղթով հիմնավորված՝ ավտոտրանսպորտային միջոցի ձեռք 

բերման գնի դրական տարբերությունը, 

3) սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող ավտոտրանսպորտային 

միջոցի օտարումից ավտոտրանսպորտային միջոցի (այդ թվում՝ գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի) ձեռք բերման Թրեյդ-ին առևտրի իրականացման լիցենզիա ունեցող 

ԱԱՀ վճարող համարվող կազմակերպությունից կամ անհատ ձեռնարկատիրոջից 

ստացվող եկամուտները եկամտային հարկով հարկման նպատակով համարվում են 

նվազեցվող եկամուտներ, 

4) Trade in համակարգով ավտոմեքենաների առքուվաճառքով զբաղվող՝ 

ավտոարտադրողների պաշտոնական ներկայացուցչի գործունեությունը համարվում 

է լիցենզավորման ենթակա գործունեություն՝ կանխելու համար վերոնշյալ հարկային 

արտոնյալ կարգավորումներից անհարկի օգտվելու հնարավորությունները։ 

4. Կարգավորման առարկան. Նախագծի կարգավորման առարկան Trade-in 

համակարգի շրջանակներում ավտոտրանսպորտային միջոցի ձեռք բերման և 

վաճառքի ժամանակ ձևավորվող՝ եկամտային հարկով և ԱԱՀ-ով հարկման 

բազաների հաշվարկման առանձնահատկություններն են: 

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և 

անձինք. Նախագիծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից: 

6. Իրավական ակտի ընդունման արդյունքում ակնկալվող արդյունքը. Նախա-

գծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է վերացնել Trade-in համակարգի 

զարգացմանը խոչընդոտող հարկային կարգավորումները: 

7. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի 

վրա նախագծերի ընդունման ազդեցությունը. Նախագծերի ընդունումը լրացուցիչ 

ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի պահանջում, իսկ դրանց ընդուն-

մամբ պայմանավորված պետական բյուջեի եկամուտների նվազեցում կամ ծախ-

սերի ավելացում տեղի չի ունենա: 
 



 

 

 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» (Կ-958-03.05.2021-

ՏՀ-011/1), «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» (Կ-9581-03.05.2021-ՏՀ-011/1), 
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» (Կ-9582-03.05.2021-ՏՀ-011/1) ԵՎ «ԱՌԵՎՏՐԻ 

ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» (Կ-9583-03.05.2021-ՏՀ-011/1) 
ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 
 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, 
կետը, որին 

վերաբերում է 
առաջարկու-

թյունը 

Առաջարկություն (փոփոխո 
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության վերաբերյալ 
հեղինակի (հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկութ
յուններն 

ընդունելու 
կամ 

մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնա-
ժողովի 

որոշումը 
      

1․ Կառավարություն  Առաջարկվում է «Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային 
օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» օրենքի նախագծից հանել 
«կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ» 
բառերը և դրանց հոլովաձևերը։ 
Առաջարկությունը հիմնավորվում է 
նախագծերի փաթեթի հիմքում 
դրված քաղաքականության այն 
նպատակադրմամբ, որի 
համաձայն՝ նախաձեռնված 
բարեփոխման շահառուները 
պետք է լինեն ավտոմեքենաների 
առք ու վաճառքի շուկայում 
գործող ինստիտուցիոնալ 
ձեռնարկատիրական միավորները, 
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ 

Ընդունվել է: 
Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն։ 
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կարգավիճակով կազմակերպվող 
ձեռնարկատիրական 
գործունեությունը մեր 
գնահատմամբ չի բնութագրվում 
ինստիտուցիոնալ 
ձեռնարկատիրության 
հատկանիշներով։ Միևնույն 
ժամանակ, գտնում ենք, որ 
ներկայացվող առաջարկությունը 
գործնականում չի սահմանափակի 
այս պահի դրությամբ 
շահառուների հնարավոր 
շրջանակը, քանի որ մեր ունեցած 
տեղեկատվությամբ այս պահին 
չկա անհատ ձեռնարկատիրոջ 
կարգավիճակով գործող՝ 
ավտոարտադրողի որևէ 
պաշտոնական ներկայացուցիչ։ 
Փոխարենը, սակայն, ներկայացվող 
առաջարկության ընդունումը 
կկանխի նախաձեռնված 
բարեփոխման հնարավոր 
չարաշահման և ոչ հասցեական 
կիրառության երևույթները։ 

 
 

 
 


