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1.    

 

 ԱԺ
պատգամավոր

Եղիշե
Սողոմո     

նյան

«Նախագծի 4-րդ հոդված.

«...Հոդված 684.5. Լիզինգի
պայմանագրի լٳծٳմը         

                               

    1. Լիզինգատٳի

պահանջով լիզինգի

պայմանագիրը կարող է

միակողմանի լٳծվել,եթե՝ 

1) լիզինգառٳի կողմից

լիզինգի առարկայի

օգտագործٳմը չի

համապատասխանٳմ

լիզինգի պայմանագրի

պայմաններին կամ լիզինգի

առարկայի նշանակٳթյանը, 

     

 Նախագծի 4-րդ հոդվածից

հանել  հետևյալ

բառերը               «3.

լիզինգառٳն լիզինգի

պայմանագրով սահմանված

ժամկետٳմ ավելի քան երկٳ

անգամ անընդմեջ չի վճարել

հերթական լիզինգային

վճարը:», քանի որ նٳյն

հոդվածի 3-րդ կետով

սահմանված է «Լիզինգի
պայմանագրով կարող են

սահմանվել լիզինգատٳի կամ

լիզինգառٳի պահանջով

պայմանագիրը վաղաժամկետ

լٳծելٳ այլ հիմքեր:», որով

կարող ենք սահմանել ավելի

կարճ ժամկետ, քան

սահմանված է երրորդ կետով:

Ընդٳնվել է:

Նախագծի 4-րդ

հոդվածով փոփոխվող

Քաղաքացիական
օրենսգրքի 684.5-րդ

հոդվածի 1-ին մասի 3)

կետٳմ «լիզինգայի

վճարը» բառերից հետո

լրացվել է «, եթե այլ բան

նախատեսված չէ

պայմանագրով:»

բառերը:  

 

 

Ընդٳնվել է:



2) եթե լիզինգառٳն

սահմանափակٳմ է

լիզինգատٳի հսկողٳթյան

իրավٳնքը

լիզինգառարկայի

նկատմամբ,           

 3) լիզինգառٳն լիզինգի

պայմանագրով սահմանված

ժամկետٳմ ավելի քան

երկٳ անգամ անընդմեջ չի

վճարել

հերթական լիզինգային

վճարը:»...»

«Հայաստանի Հանրապետٳթյան հարկային օրենսգրքٳմ լրացٳմներ եւ փոփոխٳթյٳններ կատարելٳ մասին»

2.     ԱԺ
պատգամավոր

Եղիշե Սողոմո
նյան

Նախագծٳմ ավելացնել նոր

12.1 հոդված՝ Հայաստանի
Հանրապետٳթյան

հարկային

օրենսգրքի 147 հոդվածի 16-

րդ կետի  վերաբերյալ 

Նախագծٳմ ավելացնել նոր

12.1 հոդված հետևյալ

բովանդակٳթյամբ. «ՀՀ
հարկային օրենսգրքի Հոդված
147-ի Նվազեցվող
եկամٳտները

(նվազեցٳմները) 16-րդ կետը

շարադրել հետևյալ կերպ.

«սեփականٳթյան իրավٳնքով

իրենց պատկանող գٳյքի

(բացառٳթյամբ

ձեռնարկատիրական

գործٳնեٳթյան առարկա

համարվող գٳյքի) օտարٳմից

անհատ ձեռնարկատեր և

նոտար չհանդիսացող

ֆիզիկական անձանցից

ստացվող եկամٳտներ,

ինչպես նաև լիզինգի

պայմանագրի առարկա

հանդիսացող գٳյքի

օտարٳմից ստացվող

եկամٳտները, եթե կնքված

Չի ընդٳնվել:

 

Նախագծով
առաջարկվٳմ է գործող

հարկային օրենսդրٳթյան

մեջ կատարել այնպիսի

փոփո խٳթյٳններ, որոնք

հնարավորٳթյٳն

կընձեռեն, որպեսզի

լիզինգային

ընկերٳթյٳնների կողմից

ֆիզիկական անձանցից

ձեռքբերվող, այնٳհետև

լիզինգային

պայմանագրով տրվող

լիզինգի առարկայի

մասով՝ վաճառող
ֆիզիկական անձանց

վճարվող եկամٳտներից

համարվեն նվազեցվող

եկամٳտներ: Մաս -

նավորապես,

Ընդٳնվել է:



պայմանագրի պայմանները

համապատասխանٳմ են ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի

667-րդ հոդված 3-րդ մասի

սահմանված պահանջներին:»

առաջարկվٳմ է

հարկային

օրենսդրٳթյամբ սահ -

մանել, որ ֆիզիկական

անձի կողմից գٳյքը

լիզինգային ընկերٳթյանը

վաճառելٳ դեպքٳմ

վերջինիս մոտ, որպես

հարկային գործակալ,

վաճառքի գնի 10 տոկոսի

չափով եկամտային հարկ

հաշվարկելٳ, պահելٳ և

պետական բյٳջե

վճարելٳ

պարտավորٳթٳն չի

առա ջա նٳմ (ինչպես

նախատեսված է

ընդհանٳր կանոնի

համաձայն՝ ֆիզիկական
անձանց կողմից

հարկային գործակալին

այլ տեսակի գٳյք

վաճառելٳ գործարքների

համար):

Ընդհանٳր առմամբ

կարևորելով միջազ գային

պրակտիկայٳմ լայնորեն

տարածված՝ լիզինգային
պայմանագրերի հիման

կատարվող գործարքների

համար հետագա

նպաստավոր պայմաններ

ստեղծելٳն ٳղղված

քայլերը,  միևնٳյն

ժամանակ գտնٳմ ենք, որ

անհրաժեշտ է այդ

թյամբ հարկայինٳղղٳ

օրենսդրٳթյան հնա րա -

վոր փոփոխٳթյٳնները

իրականացնել այնպես,



որպեսզի մի կողմից

չձևավոր վեն հար կٳ մից

խٳսափելٳ

հնարավորٳթյٳններ և

հետևաբար՝
չարաշահٳմների ռիսկեր,

մյٳս կող մից, որպեսզի

կատարվող

փոփոխٳթյٳնները

նախադեպ չլինեն

այնպիսի ոլորտ նե րٳմ

համա նման

փոփոխٳթյٳններ

կատարելٳ պահանջ

ձևավորելٳ առٳմով,

որոնց մասով համա նման

փոփոխٳթյٳնների

կատարٳմը, հնարավոր է,

որ նպատակահարմար

չհա  մարվի:

Միաժամանակ, խնդրո

առարկա գործարքների

մասով միայն լիզինգային

ընկերٳթյٳններին 

հարկային

արտոնٳթյٳնների

տրամադրٳմը համարٳմ

ենք ոչ

նպատակահարմար,

հաշվի առնելով այն

հանգամանքը, որ որևէ

տնտեսավարող սٳբյեկտի

հասցեական հարկային

արտո   նٳ թյٳն   ների տրա -

մա դրٳմը չի բխٳմ

հարկման արդա րٳ թյան

- թյան սկզٳհավասար ٳ

բٳնք նե րից, իսկ հար կա -

յին քաղա քականٳթյան

շրջանակներٳմ խտրա -



Դեպի վեր

կան մոտե  ցٳմն երի

ցٳցա բերٳմը տնտե  սٳ -

թյան մեջ առողջ

մրցակցٳթյٳնը խաթա -

րելٳ  ռիսկեր է

առաջացնٳմ:
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