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Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի Հարկային 

օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 63-րդ կետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ՝  

... 

63) հարկային գաղտնիք՝ հարկ վճարողի, հարկ վճարողի գործունեության վերաբերյալ 

հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի ստացած ցանկացած տեղեկություն, 

բացառությամբ՝ 

ա. հարկ վճարողի կողմից կամ նրա համաձայնությամբ հրապարակված տեղեկությունների, 

բ. հարկ վճարողի հաշվառման համարի վերաբերյալ տեղեկության, 

գ. հարկ վճարողի կանոնադրության մեջ ներառվող տեղեկությունների, 

դ. հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների 

խախտման և կիրառված պատասխանատվության միջոցների վերաբերյալ 

տեղեկությունների, 

ե. հարկ վճարողի կամ հարկ վճարողի գործունեության վերաբերյալ միջազգային կամ 

միջգերատեսչական պայմանագրերի (համաձայնագրերի) հիման վրա այլ պետությունների 

հարկային կամ մաքսային մարմիններին ներկայացվող տեղեկությունների` այդ մարմիններին 

ներկայացնելու դեպքում, 

զ. հարկ վճարողի կողմից հաշվետու ամսվա ընթացքում աշխատանքային և 

քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա, հայտարարագրված աշխատողների 

թվաքանակի վերաբերյալ տեղեկատվության, 

է․ միասնական հաշվի միջոցով մարված պարտավորությունների, ինչպես նաև միասնական 

հաշվի միջոցով չմարվող հարկերի, վճարների և պետական տուրքի գծով 

պարտավորությունների մարման վերաբերյալ տեղեկատվության, 



ը. հարկ վճարողի հարկման համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվության,  

թ. Օրենսգրքի 308-րդ հոդվածով սահմանված և սույն կետում չնշված՝ հրապարակման 

ենթակա տեղեկությունների: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 380-րդ հոդվածի 3-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

13-րդ կետով. 13) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատանքային 

օրվա ընթացքում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տարածքում այդ 

հաստատությունների սովորողներին և աշխատակիցներին սննդով ապահովում: 

 

Հոդված 3. Օրենքը ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից: 
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Հոդված 4. Օրենսգրքում կիրառվող հիմնական հասկացությունները 
  
1. Հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի կիրառության 

իմաստով՝ ստորև նշված հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստն ու նշանակությունը. 
. . . 

63) հարկային գաղտնիք՝ հարկ վճարողի, հարկ վճարողի գործունեության վերաբերյալ 
հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայողի ստացած ցանկացած տեղեկություն, 
բացառությամբ՝ 

ա. հարկ վճարողի կողմից կամ նրա համաձայնությամբ հրապարակված 
տեղեկությունների, 

բ. հարկ վճարողի հաշվառման համարի վերաբերյալ տեղեկության, 
գ. հարկ վճարողի կանոնադրության մեջ ներառվող տեղեկությունների, 
դ. հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների 

խախտման և կիրառված պատասխանատվության միջոցների վերաբերյալ 
տեղեկությունների, 

ե. հարկ վճարողի կամ հարկ վճարողի գործունեության վերաբերյալ միջազգային կամ 
միջգերատեսչական պայմանագրերի (համաձայնագրերի) հիման վրա այլ պետությունների 
հարկային կամ մաքսային մարմիններին ներկայացվող տեղեկությունների` այդ մարմիններին 
ներկայացնելու դեպքում, 

զ. հարկ վճարողի կողմից հաշվետու ամսվա ընթացքում աշխատանքային և 
քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի հիման վրա,հայտարարագրված աշխատողների 
թվաքանակի վերաբերյալ տեղեկատվության, 

է. միասնական հաշվի միջոցով մարված պարտավորությունների, ինչպես նաև 
միասնական հաշվի միջոցով չմարվող հարկերի, վճարների և պետական տուրքի գծով 
պարտավորությունների մարման վերաբերյալ տեղեկատվության, 

ը. հարկ վճարողի հարկման համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվության, 



թ. Օրենսգրքի 308-րդ հոդվածով սահմանված և սույն կետում չնշված՝ հրապարակման 
ենթակա տեղեկությունների: 

 
 
 
Հոդված 380. Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառության ոլորտները 
  
1. Կազմակերպությունների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների կողմից կանխիկ 

դրամով իրականացվող դրամական հաշվարկների դեպքում (ներառյալ՝ կանխավճարները, 
մասնակի վճարումները) հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կիրառությունը պարտադիր է 
առևտրի օբյեկտների, առևտրի իրականացման վայրերում վաճառատեղերի միջոցով 
մանրածախ վաճառք իրականացնելիս, բնակչության համար աշխատանքներ կատարելիս 
կամ բնակչությանը ծառայություններ մատուցելիս, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ 
մասով սահմանված դեպքերի: 

2. Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից տրանսպորտային 
միջոցով վաճառք իրականացնելիս, բնակչության համար աշխատանքներ կատարելիս կամ 
բնակչությանը ծառայություններ մատուցելիս հսկիչ դրամարկղային մեքենա կարող է 
կիրառվել Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-4-րդ կետերով սահմանված 
հաշվարկային փաստաթղթեր էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրելու համար: 

3. Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից կանխիկ դրամով 
իրականացվող դրամական հաշվարկների դեպքում (ներառյալ՝ կանխավճարները, մասնակի 
վճարումները) հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կիրառությունը պարտադիր չէ 
գործունեության հետևյալ տեսակների համար. 

1) բնակչությանը կոմունալ ծառայությունների մատուցում՝ պայմանով, որ այդ 
ծառայությունների մասով կանխիկ դրամով դրամական հաշվարկներ իրականացնելիս 
վճարողին տրամադրվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վճարումը հավաստող 
փաստաթուղթ. 

2) վիճակախաղի տոմսերի վաճառք. 
3) ավտոմոբիլային, ջրային, երկաթուղային, օդային տրանսպորտով կատարվող 

ուղևորափոխադրումների, բեռնափոխադրումների իրականացման և երթևեկության 
տոմսերի վաճառք. 

4) առևտրի իրականացման վայրերում գտնվող վաճառասեղաններից 
գյուղատնտեսական արտադրանքի և քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով 
պատկանող գործածության մեջ եղած անձնական օգտագործման իրերի վաճառք. 

5) տրանսպորտային միջոցներով իրականացվող գյուղատնտեսական արտադրանքի 
վաճառք. 

6) ավտոտրանսպորտային միջոցը տաքսամետրով (սակաչափիչով) ապահովված 
լինելու դեպքում` մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներով փոխադրումների իրականացում. 

7) խաղատների և (կամ) շահումով խաղերի կազմակերպում. 
8) օրենքով սահմանված կարգով գրանցված կրոնական կազմակերպությունների 

կողմից կրոնական պարագաների իրացում և (կամ) կրոնական ծիսակատարությունների 
ծառայությունների մատուցում. 

9) փոստային ծառայությունների դիմաց վճարումը հավաստող փոստային վճարման 
պետական նշանների (փոստային նամականիշերի և այլ նշանների)՝ անվանական արժեքով 
իրացում. 

10) փոստային և սուրհանդակային գործունեության իրականացում. 
11) հեռակա՝ էլեկտրոնային հաղորդակցություն ապահովող կապի կամ 

հեռուստատեսային խանութների միջոցով վաճառքի իրականացում. 
12) կրպակներում թերթերի և ամսագրերի իրացումը, եթե թերթերի և ամսագրերի 

իրացման շրջանառության տեսակարար կշիռը գերազանցում է ամբողջ իրացման 
շրջանառության 50 տոկոսը: Թերթերի և ամսագրերի իրացման շրջանառության հաշվառումն 
իրականացվում է առանձնացված կարգով: 

13) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատանքային օրվա 
ընթացքում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տարածքում այդ 
հաստատությունների սովորողներին և աշխատակիցներին սննդով ապահովում: 

(380-րդ հոդվածը լրաց. 21.12.17 ՀՕ-266-Ն, փոփ. 25.06.19 ՀՕ-68-Ն) 
 
Օրենքը ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից: 



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԿՈԴ՝ 

Պ-114-23.04.2019,17.06.2019-ՏՀ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Առաջարկության, 
(փոփոխության, 

լրացման) 
հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկությունը (փոփոխությունը, 
լրացումը) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի 

(հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունն 
ընդունելու կամ 

մերժելու 
վերաբերյալ 

Հանձնաժողովի 
որոշումը 

1 2 3 4 5 6 

1. 
ՀՀ 
Կառավարություն 

Նախագծի 
վերնագիր  

Նախագծի վերնագրում «փոփոխություններ 
և լրացումներ» բառերը փոխարինել 
«փոփոխություն և լրացում» բառերով, 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

2. 
ՀՀ 
Կառավարություն 

Նախագծի 1-ին 
հոդված 

Նախագծի 1-ին հոդվածի` 
 
ա. «4-րդ հոդվածի» բառերից հետո լրացնել 
«1-ին մասի» բառերը, 
 
բ. «ե» ենթակետում «ներկայացվող 
տեղեկությունների» բառերից հետո լրացնել 
«` այդ մարմիններին ներկայացնելու 
դեպքում,» բառերը, 
 
գ. «զ» ենթակետում «կողմից» բառից հետո 
լրացնել «հաշվետու ամսվա ընթացքում 
աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական 
պայմանագրերի հիման վրա,» բառերը, 
 
դ. «է» ենթակետը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



«է. միասնական հաշվի միջոցով մարված 
պարտավորությունների, ինչպես նաև 
միասնական հաշվի միջոցով չմարվող 
հարկերի, վճարների և պետական տուրքի 
գծով պարտավորությունների մարման 
վերաբերյալ տեղեկատվության,», 
 
ե. «ը» ենթակետը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 
 
«ը. հարկ վճարողի հարկման համակարգի 
վերաբերյալ տեղեկատվության,», 
 
զ. «ը» ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ «թ» ենթակետ. 
 
թ) Օրենսգրքի 308-րդ հոդվածով 
սահմանված և սույն կետում չնշված՝ 
հրապարակման ենթակա 
տեղեկությունների:», 

3. 
ՀՀ 
Կառավարություն 

Նախագծի 2-րդ 
հոդված 

Նախագծի 2-րդ հոդվածը շարադրել 
հետևյալ խմբագրությամբ. 
 
Օրենսգրքի 380-րդ հոդվածի 3-րդ մասը 
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13-րդ 
կետով. 
 
13) հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների աշխատանքային 
օրվա ընթացքում հանրակրթական 
ուսումնական հաստատությունների 
տարածքում այդ հաստատությունների 
սովորողներին և աշխատակիցներին սննդով 
ապահովում:»: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

4. ԱԺ Նախագծում Նախագծի նոր հոդվածը շարադրել հետևյալ Ընդունվել է Ընդունվել է 



պատգամավոր 
Արտակ 
Մանուկյան 

ավելացնել նոր 3-րդ 
հոդված 

բովանդակությամբ. 
 
Հոդված 3. Օրենքը ուժի մեջ է մտնում 2020 
թվականի հունվարի 1-ից: 
 

 

 

 


