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Հոդված 29. Պաշտոնեական (ծառայողական) պարտականությունների 
իրականացման հետ կապված Ննվերներ ընդունելու արգելքը 

  
1. Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք և հանրային ծառայողները չպետք է 

ընդունեն նվեր կամ այն հետագայում ընդունելու համաձայնություն տան, եթե 
ողջամտորեն կարող է ընկալվել, որ այն կապված է պաշտոնեական (ծառայողական) 
պարտականությունների իրականացման հետ: 

2. Սույն հոդվածի օրենքի իմաստով` «նվեր» հասկացությունը ենթադրում է 
ցանկացած գույքային առավելություն, որը ողջամտորեն չէր տրամադրվի պաշտոն 
չզբաղեցնող անձի: Այն ընդգրկում է նաև ներված պահանջը, անհատույց կամ 
ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով պահանջի զիջումը, անհատույց հանձնված 
գույքը կամ ակնհայտ անհամարժեք ցածր գնով վաճառված գույքը, անհատույց կամ 
անհամարժեք ցածր գնով մատուցված ծառայությունը կամ կատարված 
աշխատանքը, ինչպես նաև արտոնյալ փոխառությունը, ուրիշի գույքի անհատույց 
օգտագործումը կամ այլ գործողություններ, որոնց հետևանքով անձն ստանում է 
օգուտ կամ առավելություն: 

3. Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների համար 
պաշտոնեական (ծառայողական) պարտականությունների իրականացման հետ 
կապված թույլատրելի նվերներ են՝ 

1) պետական կամ պաշտոնական այցերի կամ միջոցառումների, ինչպես նաև 
աշխատանքային այցերի ժամանակ տրվող նվերները կամ կազմակերպվող 
հյուրասիրությունը. 

2) հրապարակային միջոցառումների ժամանակ սովորաբար տրվող նվերները. 
3) սովորաբար կազմակերպվող հյուրասիրությունը. 
4) ծառայողական օգտագործման նպատակով անվճար տրամադրվող նյութերը. 
5) կրթաթոշակը, դրամաշնորհը կամ նպաստը՝ տրված հրապարակային մրցույթի 

արդյունքով` մյուս դիմորդների նկատմամբ կիրառված նույն պայմաններով և նույն 
չափանիշներով կամ թափանցիկ այլ գործընթացի հետևանքով. 

6) օտարերկրյա պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների 
կողմից տրվող արարողակարգային նվերները: 

4. Եթե հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների 
կողմից ստացված և սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ կետերով 
նախատեսված նվերն իր արժեքով գերազանցում է 75 000 Հայաստանի 
Հանրապետության դրամը, ապա այն համարվում է պետական կամ համայնքային 
սեփականություն և հաշվառվում է որպես այդպիսին: Հանրային պաշտոն զբաղեցնող 
անձինք և հանրային ծառայողները Կառավարության սահմանած կարգով 
պարտավոր են այն հանձնել պետությանը կամ համայնքին: 

5. Սույն հոդվածով թույլատրելի համարվող նվերի արժեքը գնահատվում է` հիմք 
ընդունելով այն ողջամիտ շուկայական գինը, որը նվեր ստացողը գիտեր կամ կարող 
էր իմանալ նվերի ընդունման պահին կամ դրա ընդունումից հետո: 

6. Հանրային ծառայության առանձնահատկություններից ելնելով` ոլորտային 
օրենքներով կարող են սահմանվել այլ կարգավորումներ։ 



  
Հոդված 30. Պաշտոնեական (ծառայողական) պարտականությունների 

իրականացման հետ կապված Ննվերների հաշվառումը 
  
1. Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք և հանրային ծառայողները 

պարտավոր են Կառավարության սահմանած կարգով հայտնել սույն օրենքի 29-րդ 
հոդվածով նախատեսված թույլատրելի նվերների ստացման մասին: 

2. Նվերների հաշվառման և հանձնման կարգը սահմանում է Կառավարությունը: 
  
  

Հոդված 34. Գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագրման 
պարտականությունը 

  
1. Սույն օրենքի իմաստով՝ հայտարարատու պաշտոնատար անձինք են 

պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող 
համայնքների ղեկավարների, նրանց տեղակալների, Երևան համայնքի վարչական 
շրջանների ղեկավարների, նրանց տեղակալների պաշտոն զբաղեցնող անձինք, 
քաղաքացիական ծառայության ղեկավար պաշտոնների 1-ին և 2-րդ ենթախմբերի 
պաշտոն զբաղեցնող անձինք, արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր 
քարտուղարը, զինվորական ծառայության բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող 
անձինք, ոստիկանության, հարկային, մաքսային, քրեակատարողական և դատական 
ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունների գլխավոր պաշտոն 
զբաղեցնող անձինք: 

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք (բացառությամբ պետական 
հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձանց), 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող 
համայնքների ղեկավարների, նրանց տեղակալների, Երևան համայնքի վարչական 
շրջանների ղեկավարների, նրանց տեղակալների պաշտոն զբաղեցնող անձինք սույն 
օրենքով նախատեսված կարգով Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով են 
ներկայացնում գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագիր: 

3. Պետական հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, քաղաքացիական 
ծառայության ղեկավար պաշտոնների 1-ին և 2-րդ ենթախմբերի պաշտոն 
զբաղեցնող անձինք, արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղարը, 
զինվորական ծառայության բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող անձինք, 
ոստիկանության, հարկային, մաքսային, քրեակատարողական և դատական ակտերի 
հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունների գլխավոր պաշտոն 
զբաղեցնող անձինք սույն օրենքով նախատեսված կարգով Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողով են ներկայացնում գույքի և եկամուտների 
հայտարարագիր: 

4. Հայտարարատու պաշտոնատար անձինք ներկայացնում են պաշտոնեական 
պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու, ինչպես նաև տարեկան 
հայտարարագրեր։ 

5. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամները 
հայտարարատու պաշտոնատար անձի` պաշտոնեական պարտականություններն 
ստանձնելու, դադարեցնելու, ինչպես նաև տարեկան հայտարարագրերում 
ներկայացնում են իրենց գույքի և եկամուտների վերաբերյալ տվյալներ: Եթե սույն 
օրենքով սահմանված ժամկետում ընտանիքի անդամները չեն ներկայացնում իրենց 



գույքի և եկամուտների վերաբերյալ տվյալներ, ապա համարվում են 
հայտարարագիր չներկայացրած կամ ժամկետի խախտմամբ ներկայացրած: 

5.1. «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքով 
սահմանված դեպքերում անձինք մեկամսյա ժամկետում Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողով են ներկայացնում գույքի և եկամուտների 
իրավիճակային հայտարարագիր: Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 
պահանջով իրավիճակային հայտարարագիր չներկայացրած անձը համարվում է 
հայտարարագիր չներկայացրած կամ ժամկետի խախտմամբ ներկայացրած. 

5.2. Իրավիճակային հայտարարագրի նկատմամբ տարածվում են 
հայտարարատու պաշտոնատար անձի՝ պաշտոնի ստանձնման հայտարարագրի 
բովանդակության և ներկայացման կարգի համար սույն օրենքով նախատեսված 
ընդհանուր կանոնները.  

5.3. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի՝ իրավիճակային 
հայտարարագիր ներկայացնելու վերաբերյալ որոշումը կարող է բողոքարկվել 
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով 
սահմանված կանոններով: 

6. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի` պաշտոնեական 
պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու հայտարարագրերը 
ներկայացվում են պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու, 
դադարեցնելու օրվա դրությամբ: Տարեկան հայտարարագիրը ներկայացվում է 
յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից` տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ 
ընկած ժամանակահատվածի համար: 

7. Հայտարարատու պաշտոնատար անձն իր հայտարարագրում լրացնում է նաև 
իր ընտանիքի անչափահաս անդամների, ինչպես նաև իր խնամակալության կամ 
հոգաբարձության տակ գտնվող անձի գույքի և եկամուտների վերաբերյալ իրեն 
հայտնի տվյալները և պատասխանատու է դրանց իսկության համար: 

8. 8. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի չափահաս անդամները 
համարվում են հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձ և 
հայտարարատու պաշտոնատար անձի հայտարարագրում լրացնում են իրենց 
գույքի և եկամուտների վերաբերյալ տվյալները, պատասխանատու են դրանց 
իսկության համար:  

Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ համատեղ բնակվող նրա 
ընտանիքի չափահաս անդամները հայտարարատու պաշտոնատար անձի 
հայտարարագրում լրացնում են իրենց գույքի և եկամուտների վերաբերյալ 
տվյալները և պատասխանատու են դրանց իսկության համար: 

9. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամներն (ընտանիքի 
կազմի մեջ մտնող անձինք) են նրա ամուսինը, անչափահաս զավակը (այդ թվում՝ 
որդեգրված), հայտարարատու պաշտոնատար անձի խնամակալության կամ 
հոգաբարձության տակ գտնվող անձը, հայտարարատու պաշտոնատար անձի հետ 
համատեղ բնակվող յուրաքանչյուր չափահաս անձ: 

9. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամներն (ընտանիքի 
կազմի մեջ մտնող անձինք) են նրա ամուսինը, զավակը (այդ թվում՝ որդեգրված), 
հայտարարատու պաշտոնատար անձի խնամակալության կամ հոգաբարձության 
տակ գտնվող անձը, հայտարարատու պաշտոնատար անձի Հայաստանի 
Հանրապետության ռեզիդենտ ծնողը, քույրը և եղբայրը, հայտարարատու 
պաշտոնատար անձի հետ համատեղ բնակվող յուրաքանչյուր չափահաս անձ: 



10. Սույն օրենքի իմաստով՝ համատեղ բնակվող է համարվում պաշտոնն 
ստանձնելու կամ դադարեցնելու օրվան նախորդող կամ հայտարարագրման 
տարվա ընթացքում 183 և ավելի օր հայտարարատուի հետ բնակվող անձը: Սույն 
օրենքի իմաստով՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ է համարվում այն 
անձը, ով հարկային տարում 183 և ավելի օր փաստացի գտնվել է Հայաստանի 
Հանրապետությունում: 

11. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի, ինչպես նաև նրա ընտանիքի 
անդամի կողմից հայտարարագրերը սույն օրենքով և Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողովի կողմից սահմանված պահանջների, կարգի և ժամկետների 
պահպանմամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով չներկայացնելն 
առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն: 

11. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի, նրա ընտանիքի անդամի, ինչպես 
նաև սույն հոդվածի 5.1.-րդ կետով սահմանված դեպքերում հայտարարագրերը սույն 
օրենքի      և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից սահմանված 
պահանջների, կարգի և ժամկետների պահպանմամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողով չներկայացնելն առաջացնում է օրենքով նախատեսված 
պատասխանատվություն: 

12. Հայտարարագրի ներկայացման փաստի ուժով հայտարարատու 
պաշտոնատար անձը և նրա ընտանիքի անդամը Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողով տալիս են հաշվետու ժամանակահատվածի համար իրենց վարկային 
պատմությանը և արժեթղթերի, այդ թվում՝ դրանցով կատարված գործարքների 
վերաբերյալ տեղեկություններին ծանոթանալու համաձայնություն: 

12. Հայտարարագրի ներկայացման փաստի ուժով հայտարարագիր ներկայացրած 
անձը  հաստատում է, որ ծանոթ է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 
իրավասությանը`  պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնից, պետական 
կազմակերպություններից կամ դրանց պաշտոնատար անձանցից, այլ անձանցից ստանալու 
իրեն առնչվող տեղեկություններ, փաստաթղթեր, այդ թվում՝ բանկային գաղտնիք կազմող 
տեղեկություններ, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից արժեթղթերի հետ կատարված 
գործարքների վերաբերյալ ծառայողական տեղեկություններ,  ապահովագրական գաղտնիք 
կազմող տեղեկություններ, ինչպես նաև վարկային բյուրոյից վարկային տեղեկատվություն 
կամ վարկային պատմություն: 

13. Հայտարարագրի ձևանմուշը սահմանում է Կառավարությունը՝ Կոռուպցիայի 
կանխարգելման հանձնաժողովի առաջարկությամբ: 

 
 

Հոդված 40. Գույքի հայտարարագրի բովանդակությունը 
  
1. Հայտարարագիրը ներառում է հայտարարատուին սեփականության 

իրավունքով պատկանող` 
1) անշարժ գույքը՝ հողամասը, ընդերքի մասը, մեկուսի ջրային օբյեկտը, 

անտառը, բազմամյա տնկին, շենքը, շինությունը, հողին ամրակայված այլ գույքը. 
2) տրանսպորտի միջոցը՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցը, անիվավոր, 

թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենան կամ մեխանիզմը, օդային, ջրային 
փոխադրամիջոցը: Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների շարքին են դասվում 
այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց շարժիչների աշխատանքային ծավալը 
գերազանցում է 50 խոր. սմ-ը, իսկ առավելագույն արագությունը գերազանցում է 50 



կմ/ժ-ը, ինչպես նաև տարբեր բեռնատարողությամբ կցորդները կամ 
կիսակցորդները. 

3) արժեթուղթը (պարտատոմսը, չեկը, մուրհակը, բաժնետոմսը և Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով արժեթղթերի թվին դասվող այլ փաստաթուղթը, 
բացառությամբ բանկային վկայագրի) և (կամ) այլ ներդրումը հավաստող 
փաստաթուղթը (բաժնեմասը, փայաբաժինը). 

4) հանձնված, վերադարձված փոխառությունը (այդ թվում՝ բանկային ավանդը). 
5) սույն մասի 1-4-րդ կետերում չնշված` ութ միլիոն դրամից կամ դրան համարժեք 

արտարժույթից ավելի արժեք ունեցող ցանկացած գույք (այսուհետ՝ թանկարժեք 
գույք). 

6) դրամական միջոցները (այդ թվում՝ բանկում ունեցած)։ 
2. Սույն հոդվածում նշված հայտարարագրման ենթակա գույքի գինը (արժեքը) 

կամ արտարժույթով եկամուտը որոշելիս արտարժույթի համարժեքը հաշվարկվում 
է` ելնելով գործարքի օրվա համար Կենտրոնական բանկի հրապարակած՝ 
արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքից, իսկ բնամթերքով 
իրականացրած գործարքի գինը (արժեքը)՝ ելնելով բնամթերային (ոչ դրամական) 
եկամուտը կամ գույքը հայտարարագրում արտացոլելու կարգով որոշվող գնից 
(արժեքից)։ 

3. Գույքը հայտարարագրելիս նշվում են՝ 
1) անշարժ գույքի դեպքում՝ անշարժ գույքի տեսակը, գտնվելու վայրի հասցեն, 

գույքի հաշվառման համարը, սեփականության տեսակը (անձնական կամ 
ընդհանուր), ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում՝ հայտարարատու 
համասեփականատիրոջ բաժինը, գույքը ձեռք բերելու տարին և եղանակը. 

2) տրանսպորտի միջոցի դեպքում՝ տրանսպորտի տեսակը, մակնիշը, սերիան, 
թողարկման տարին, նույնականացման համարը, ձեռք բերելու տարին և եղանակը. 

3) արժեթղթի և (կամ) այլ ներդրման դեպքում՝ արժեթղթի և (կամ) այլ ներդրման 
տեսակը, գինը (արժեքը), ձեռք բերելու տարին. 

4) հանձնված, վերադարձված փոխառության (այդ թվում՝ բանկային ավանդի) 
դեպքում՝ պարտապանի անվանումը կամ ազգանունը, անունը, հայրանունը, 
հասցեն, փոխառության գումարը (չափը), փոխառության արժույթը. 

5) թանկարժեք գույքի դեպքում՝ գույքի անվանումը, նկարագրությունը, գույքը 
ձեռք բերելու տարին և եղանակը. 

6) դրամական միջոցի դեպքում՝ դրամական միջոցի չափը, ծագման աղբյուրը, 
արժույթը։ 

4. Տարեկան հայտարարագրում ներառվում են նաև տվյալ տարվա (հունվարի 1-
ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ) ընթացքում հայտարարագրման ենթակա 
անշարժ գույք, տրանսպորտի միջոց, թանկարժեք գույք ձեռք բերելու կամ օտարելու 
գործարքները՝ նշելով գույքի տեսակը, ձեռք բերելու կամ օտարելու օրը, ամիսը, 
տարին, եղանակը, արժեքը (գինը), արժույթը, գործարքի մյուս կողմի անվանումը 
կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն: 

5. Արժեթղթի և (կամ) այլ ներդրման դեպքում տարեկան հայտարարագրում 
ներառվում են տվյալ տարվա հունվարի 1-ի և դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
արժեթուղթը և (կամ) այլ ներդրումը՝ նշելով արժեթղթի տեսակը, ձեռք բերելու օրը, 
ամիսը, տարին, եղանակը, արժեքը (գինը), արժույթը, գործարքի մյուս կողմի 
անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն: 



6. Փոխառության դեպքում տարեկան հայտարարագրում ներառվում են տվյալ 
տարվա հունվարի 1-ի և դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հանձնված կամ 
վերադարձված փոխառության գումարը (չափը) և արժույթը, պարտապանի 
անվանումը կամ ազգանունը, անունը, հայրանունը, հասցեն: 

7. Դրամական միջոցի դեպքում տարեկան հայտարարագրում ներառվում են 
տվյալ տարվա հունվարի 1-ի և դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ դրամական միջոցի 
չափը, ծագման աղբյուրը և արժույթը։ 

 
Հոդված 41. Եկամուտների հայտարարագրի բովանդակությունը 

  
1. Հայտարարագիրը ներառում է սույն հոդվածով սահմանված եկամուտները և 

դրանց ստացման աղբյուրները։ 
2. Հայտարարատուի եկամուտների ստացման աղբյուր է այն անձը, որը 

հայտարարատուին վճարել է սույն հոդվածով սահմանված եկամուտ։ 
3. Եկամուտները հայտարարագրվում են առանց հարկերի և (կամ) պարտադիր 

այլ վճարների: 
4. Սույն օրենքի համաձայն` հայտարարագրման ենթակա են Հայաստանի 

Հանրապետության դրամով, արտարժույթով կամ բնամթերային (ոչ դրամական) 
ձևով ստացված հետևյալ եկամուտները. 

1) աշխատանքի վարձատրությունը կամ դրան հավասարեցված այլ 
վճարումները. 

2) գրականության, արվեստի կամ գիտական աշխատանքի օգտագործման կամ 
օգտվելու իրավունքի համար ցանկացած հեղինակային իրավունքից, ցանկացած 
արտոնագրից, ապրանքային նշանից, նախագծից կամ մոդելից, պլանից, գաղտնի 
բանաձևից կամ գործընթացից, էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների և 
տվյալների բազայի համար ծրագրերի կամ արդյունաբերական, առևտրային, 
գիտական սարքավորումներ օգտագործելու կամ օգտվելու համար իրավունքի կամ 
արդյունաբերական, տեխնիկական, կազմակերպական, առևտրային, գիտական 
փորձի վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելու համար ստացվող հատուցումը 
(ռոյալթի) և հեղինակային վարձատրությունը. 

3) ստացված փոխառությունները (վարկերը). 
4) տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսը և այլ հատուցումը. 
5) շահաբաժինները. 
6) խաղատներում կամ շահումներով խաղերում ստացված եկամուտները 

(շահումները). 
7) մրցույթների կամ մրցությունների, ինչպես նաև վիճակախաղերի իրային կամ 

դրամական շահումները (մրցանակները). 
8) նվիրատվության կամ օգնության կարգով ստացված գույքը, դրամական 

միջոցները (բացառությամբ աշխատանքի, ծառայության տեսքով ստացված). 
9) ժառանգության կարգով ստացված գույքը (նաև դրամական միջոցները). 
10) ապահովագրական հատուցումները. 
11) ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտը. 
12) գույքը (նաև հայտարարագրման ոչ ենթակա) օտարելուց ստացված 

եկամուտը. 
13) վարձակալության դիմաց ստացված վճարը կամ այլ հատուցում. 
14) միանվագ վճարները. 



15) գույքային իրավունքներից ստացված եկամուտը. 
16) քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից ստացված եկամուտը. 
17) կենսաթոշակը. 
18) գյուղատնտեսական գործունեությունից ստացված եկամուտը: 
5. Հայտարարագրման ենթակա են նաև սույն հոդվածի 4-րդ մասով չսահմանված 

այլ եկամուտները՝ նշելով դրանց տեսակները և ստացման աղբյուրները։ 
6. Եկամուտը հայտարարագրելիս նշվում են՝ 
1) եկամտի տեսակը. 
2) եկամտի ստացման աղբյուրը՝ եկամուտ վճարողի անվանումը կամ 

ազգանունը, անունը և հայրանունը, հասցեն. 
3) եկամտի չափը (գումարը). 
4) եկամտի արժույթը։ 
7. Հայտարարագրման ենթակա չէ հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված 

այն եկամուտը կամ դրանց հանրագումարը, որը չի գերազանցում 200 000 
Հայաստանի Հանրապետության դրամը: 

8. Պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու 
հայտարարագրերում ներառվում են տվյալ տարվա հունվարի 1-ից մինչև 
պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու, դադարեցնելու օրն 
ստացված եկամուտները: 

9. Ստացված եկամուտը սույն օրենքի իմաստով չի համարվում օրինական, եթե 
միանվագ ստացվող կամ տրվող գումարը գերազանցում է մեկերկու միլիոն 
Հայաստանի Հանրապետության դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, 
սակայն հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձը 
դրամական միջոցներով փոխառություն հանձնելը կամ ստանալը, հանձնած կամ 
ստացած դրամական միջոցներով փոխառության դիմաց վճարներ (տոկոսներ կամ 
այլ հատուցում) հանձնելը կամ ստանալը, դրամական միջոցներ նվիրատվություն 
ստանալը, դրամական միջոցներով արտահայտված շահաբաժիններ ստանալը, 
ձեռնարկատիրական գործունեությունից եկամուտ ստանալը, գույքը օտարելուց 
եկամուտ ստանալը, վարձակալության դիմաց վճար կամ այլ հատուցում ստանալը, 
քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերից եկամուտ ստանալը, վճարներ 
ստանալը, գույքային իրավունքներից եկամուտ ստանալը կատարել է կանխիկ ձևով: 
 


