ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հոդված 168.

Արտանետման շարժական աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար
նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկի դրույքաչափերը

1. Արտանետման շարժական աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի
արտանետման համար բնապահպանական հարկը հաշվարկվում է հարկման բազայի նկատմամբ
հետևյալ դրույքաչափերով (հաշվի առնելով սույն հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները).
1) Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) և շահագործվող բեռնատար
ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման
համար` ըստ դրանց խմբերի.
Բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցի խումբը
Բեռների փոխադրման համար նախատեսված ավտոտրանսպորտային միջոցներ,
որոնց առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում 3.5 տոննան
Բեռների փոխադրման համար նախատեսված` 3.5 տոննայից ավելի, բայց ոչ ավելի,
քան 12 տոննա առավելագույն զանգված ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցներ
Բեռների փոխադրման համար նախատեսված` 12 տոննայից ավելի առավելագույն
զանգված ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցներ

1)

Տարեկան
դրույքաչափը
(դրամ)
5000
10000
15000

Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) և
շահագործվող
ավտոտրանսպորտային
միջոցներից,
այլ
ինքնագնաց մեքենաներից և մեխանիզմներից, ինչպես նաև
լողամիջոցներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի
արտանետման` ըստ շարժիչային վառելիքների տեսակների.
Ավտոտրանսպորտային միջոցի
շարժիչային վառելիքը
Բենզին
Գազ (այդ թվում`հեղուկ գազ)
Դիզել

Տարեկան
(դրամ)
1000
1000
3000

դրույքաչափը

2) Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) և շահագործվող
ավտոտրանսպորտային միջոցներից (բացառությամբ բեռնատար ավտոտրանսպորտային
միջոցների), այլ ինքնագնաց մեքենաներից և մեխանիզմներից, ինչպես նաև լողամիջոցներից
մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման` ըստ շարժիչի հզորության.
Շարժիչի հզորություն
մինչև 50 ձիաուժ
51-80 ձիաուժ
81-100 ձիաուժ
101-150 ձիաուժ
151-200 ձիաուժ
201-250 ձիաուժ

Տարեկան դրույքաչափը ամբողջ հարկման բազայի նկատմամբ (դրամ)
յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 5 դրամ
յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 10 դրամ
յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 15 դրամ
յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 20 դրամ
յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 25 դրամ
յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 30 դրամ

251-300 ձիաուժ
301 և ավելի ձիաուժ

յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 35 դրամ
յուրաքանչյուր ձիաուժի համար՝ 50 դրամ

Շարժիչի հզորությունը կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքում համապատասխան
հզորության նկատմամբ կիրառվում է 1.36 գործակից:

Կետը ուժը կորցրել է)

3) Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված)՝ Հայաստանի
Հանրապետություն մուտք գործող ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդ
վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց` Հայաստանի Հանրապետություն յուրաքանչյուր
մուտքի համար՝ ըստ դրանց տեսակի և բեռնատարողության.
Ծածկագիրը` ըստ Ավտոտրանսպորտային միջոցի
Դրույքաչափը (դրամ)
արտաքին
նկարագիրը
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
տնտեսական
շահագործվող ավտոտրանսպորտային
գործունեության
միջոցների բանած գազերում վնասակար
ապրանքային
նյութերի (ածխածնի օքսիդի,
անվանացանկի
ածխաջրածինների, ծխայնության)
պարունակության սահմանային թույլատրելի
նորմաների
նորմաների
սահմաններում
սահմաններից ավելի`
կատարվող
վերոգրյալ նյութերից
արտանետումների
առնվազն մեկի գծով
դեպքում
արտանետումների
դեպքում
8703 21-8703 33 մարդատար ավտոմեքենաներ՝
3750
7500
նախատեսված մինչև տասը
մարդ (ներառյալ` վարորդը)
տեղափոխելու համար
8702
մարդատար ավտոմեքենաներ՝
10 000
20 000
նախատեսված տասը և ավելի
մարդ (ներառյալ՝ վարորդը)
տեղափոխելու համար,
բացառությամբ 8702 90 90
ծածկագրով դասակարգվող
տրանսպորտային միջոցների
8704 21
բեռների փոխադրման համար՝
5 000
10 000
8704 31
հինգ տոննայից ոչ ավելի
առավելագույն զանգվածով
շարժիչավոր տրանսպորտային
միջոցներ
8704 22
բեռների փոխադրման համար՝
10 000
20 000
8704 32
հինգ տոննայից ավելի, բայց ոչ
ավելի, քան 20 տոննա
առավելագույն զանգվածով
շարժիչավոր տրանսպորտային
միջոցներ
8704 23
բեռների փոխադրման համար`
15 000
30 000
20 տոննայից ավելի
առավելագույն զանգվածով
շարժիչավոր տրանսպորտային
միջոցներ
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի կիրառության իմաստով՝ ավտոտրանսպորտային
միջոցի թողարկման ամսաթիվը ներառող հարկային տարվա և դրան հաջորդող երկու հարկային

տարիների համար բնապահպանական հարկի դրույքաչափը սահմանվում է նույն կետով
սահմանված համապատասխան (ըստ շարժիչի հզորությանվառելիքների տեսակների)
դրույքաչափի 50 տոկոսի չափով, իսկ ավտոտրանսպորտային միջոցի թողարկման ամսաթիվը
ներառող հարկային տարվան հաջորդող երրորդ և դրան հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա համար
բնապահպանական հարկի դրույքաչափը սահմանվում է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա
համար սույն մասով սահմանված կարգով հաշվարկվող դրույքաչափի և սույն հոդվածի 1-ին մասի 2րդ կետով սահմանված դրույքաչափի 10 տոկոսի հանրագումարի չափով, բայց ոչ ավելի, քան սույն
հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված դրույքաչափը: Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի
կիրառության իմաստով՝ այլ ինքնագնաց մեքենաների և մեխանիզմների, ինչպես նաև
լողամիջոցների համար բնապահպանական հարկի դրույքաչափը սահմանվում է նույն կետով
սահմանված համապատասխան (ըստ շարժիչի հզորությանվառելիքների տեսակների)
դրույքաչափի կրկնապատիկի չափով:

Հոդված 181.

Բնապահպանական հարկի գումարի վճարումը

1. Սույն բաժնով սահմանված կարգով հաշվարկված՝ պետական բյուջե վճարման ենթակա
բնապահպանական հարկի գումարները պետական բյուջե են վճարվում մինչև հաշվետու
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ, բացառությամբ սույն հոդվածով սահմանված
դեպքերի:
2. Արտանետման շարժական աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի
արտանետման համար բնապահպանական հարկը Հայաստանի Հանրապետության պետական
բյուջե է վճարվում հետևյալ ժամկետներում ու կարգով.
1) Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) և շահագործվող այն
ավտոտրանսպորտային միջոցների, այլ ինքնագնաց մեքենաների և մեխանիզմների, ինչպես նաև
լողամիջոցների համար, որոնց համար սահմանված է տեխնիկական զննության պահանջ,
Օրենսգրքի 175-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված բնապահպանական հարկը
յուրաքանչյուր հարկային տարվա համար վճարվում է մինչև դրանց տարեկան տեխնիկական
զննությունը, բացառությամբ սույն մասի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերի.
Հայաստանի
Հանրապետությունում
գրանցված
(հաշվառված)
և
շահագործվող
ավտոտրանսպորտային միջոցների, այլ ինքնագնաց մեքենաների և մեխանիզմների, ինչպես նաև
լողամիջոցների համար, , Օրենսգրքի 175-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված
բնապահպանական հարկը յուրաքանչյուր հարկային տարվա համար վճարվում է սույն օրենսգրքի
188.1-րդ հոդվածով սահմանված հարկային պարտավորությունները կատարելուց ոչ ուշ,
բացառությամբ սույն մասի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերի.
2) եթե սույն մասի 1-ին կետում նշված դեպքում տարեկան տեխնիկական զննության փոխարեն
սահմանված է տեխնիկական զննության այլ պարբերականություն, ապա Օրենսգրքի 175-րդ
հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված բնապահպանական հարկը վճարվում է`
ա. հարկային տարվա ընթացքում երկու տեխնիկական զննություն անցնելու դեպքում` մինչև
հարկային տարվա երկրորդ տեխնիկական զննությունը,
բ. երկու հարկային տարվա ընթացքում մեկ տեխնիկական զննություն անցնելու դեպքում` երկու
հարկային տարիների տարեկան բնապահպանական հարկի գումարների հանրագումարի չափով`
մինչև յուրաքանչյուր տեխնիկական զննությունը.

Կետը ուժը կորցրել է)

3) Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված) և շահագործվող այն
ավտոտրանսպորտային միջոցների, այլ ինքնագնաց մեքենաների և մեխանիզմների, ինչպես նաև
լողամիջոցների համար, որոնց համար սահմանված չէ տեխնիկական զննության պահանջ,
Օրենսգրքի 175-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված բնապահպանական հարկը
յուրաքանչյուր հարկային տարվա համար վճարվում է մինչև տվյալ հարկային տարվա դեկտեմբերի
1-ը ներառյալ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) ավտոտրանսպորտային
միջոցներով Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող ավտոտրանսպորտային միջոցներից
մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար Օրենսգրքի 176-րդ հոդվածով
սահմանված կարգով հաշվարկված բնապահպանական հարկը պետական բյուջե է վճարվում
Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս: Կատարված վճարումների անդորրագրերը (կամ

վճարումը հավաստող այլ փաստաթուղթը) բնապահպանական հարկ վճարողները պահպանում են՝
հետագայում բնապահպանական հարկի վճարման փաստը հավաստելու նպատակով: Հայաստանի
Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) ավտոտրանսպորտային միջոցներով
Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս մաքսային մարմինները ստուգում են հարկ
վճարողի կատարած բնապահպանական հարկի հաշվարկը կամ բնապահպանական հարկի
վճարման արտոնությունից օգտվելու իրավունքը, անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան
ճշգրտումներից հետո ապահովելով բնապահպանական հարկի գումարի լրավճարումը: Սույն
հոդվածի կիրառության իմաստով բնապահպանական հարկի վճարումը կամ բնապահպանական
հարկի վճարումը հավաստող փաստաթղթեր են նաև՝
ա. ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից տրանսպորտային միջոցների մուտքի դեպքում
ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային հայտարարագիրը, որում արտացոլած է
բնապահպանական հարկի վճարված գումարը,
բ. ԵՏՄ անդամ պետություններից ավտոտրանսպորտային միջոցների մուտքի դեպքում սույն
բաժնով սահմանված կարգով ու չափերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե
բնապահպանական հարկի կատարված վճարումների անդորրագրերը կամ պետական
վճարումների էլեկտրոնային համակարգի կողմից գեներացված անդորրագիրը:
Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) ավտոտրանսպորտային
միջոցների՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ելքի դեպքում մաքսային մարմինները
ստուգում են սույն բաժնին համապատասխան բնապահպանական հարկի հաշվարկված և
վճարված լինելը կամ բնապահպանական հարկի վճարման արտոնությունից օգտվելու իրավունքը:
Ավտոտրանսպորտային միջոցների ելքի ժամանակ բնապահպանական հարկի վճարումը
հավաստող անդորրագրերի և (կամ) տրանսպորտային միջոցների մաքսային հայտարարագրի վրա
դրվում է «բնապահպանական հարկը վճարված է մինչև ...» նշումով կնիք, որից հետո
հայտարարագրերն ու անդորրագրերը Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս,
Հայաստանի Հանրապետությունում երթևեկելիս կամ Հայաստանի Հանրապետությունից ելքի
դեպքում չեն կարող օգտագործվել որպես բնապահպանական հարկի վճարումը հավաստող
փաստաթղթեր:
Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) ավտոտրանսպորտային
միջոցներով Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս և Հայաստանի Հանրապետությունից
ելքի դեպքում մաքսային մարմիններին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
սահմանված կարգով պահանջի դեպքում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության
մարմնին բնապահպանական հարկ վճարողները ներկայացնում են բնապահպանական հարկի
վճարումը հավաստող փաստաթղթերը կամ բնապահպանական հարկի արտոնություններից
օգտվելու իրավունքը հավաստող` Օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված
համապատասխան փաստաթղթերը:
3. Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների ներմուծման համար
բնապահպանական հարկը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե է վճարվում հետևյալ
ժամկետներում ու կարգով.
1) ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող՝ շրջակա
միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական հարկը պետական բյուջե
է վճարվում մինչև այդ ապրանքները Հայաստանի Հանրապետության տարածք փաստացի
ներմուծելու (Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատելու) օրն ընդգրկող
ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ.
2) ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող՝
շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական հարկը
պետական բյուջե է վճարվում մինչև «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային
ընթացակարգով մաքսային հայտարարագրի գրանցումը կամ գրանցման ժամանակ, բայց ոչ ուշ,
քան ապրանքների բացթողնումը՝ որպես մաքսային մարմնին վճարվող գումարներ՝ վճարումը
հավաստող փաստաթուղթը ներկայացնելով մաքսային մարմին:
Եթե նախապես հայտարարագրված մաքսային ընթացակարգը փոխարինվում է այլ մաքսային
ընթացակարգով, անկախ ներմուծումից հետո այդ ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային
ընթացակարգի փոփոխությունից, ապա շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների
համար բնապահպանական հարկը հաշվարկվում և գանձվում է Հայաստանի Հանրապետության
սահմանով յուրաքանչյուր մուտքի համար մեկ անգամ:

Հոդված 186.

Ճանապարհային հարկով հարկման օբյեկտը

1. Ճանապարհային հարկով հարկման օբյեկտներ են համարվում՝
1) Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված (չհաշվառված) բեռնատար
ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային
ճանապարհներից օգտվելը.
2) (կետն ուժը կորցրել է 25.06.19 ՀՕ-68-Ն)
3) Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային
ճանապարհներին գովազդ տեղադրելը:
4)
Հայաստանի
Հանրապետությունում
գրանցված
(հաշվառված)
ցանկացած
ավտոտրանսպորտային
միջոցներով
Հայաստանի
Հանրապետության
ավտոմոբիլային
ճանապարհներից օգտվելը.

Հոդված 188.1 Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված)
ցանկացած
ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար ճանապարհային հարկի
տարեկան դրույքաչափերը.

Ավտոտրանսպորտային միջոցները` ըստ Հայաստանի
թույլատրելի առավելագույն զանգվածի
ճանապարհային
(ՀՀ դրամ)
մինչև 1 տոննա ներառյալ
5000
1-3 տոննա ներառյալ
10000
3-6 տոննա ներառյալ
15000
6-15 տոննա ներառյալ
25000
15 տոննա և ավելի
35000

Հանրապետության
հարկի դրույքաչափը

Հոդված 193.1 Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված (հաշվառված)
ցանկացած ավտոտրանսպորտային միջոցներով Հայաստանի Հանրապետության
ավտոմոբիլային ճանապարհներից օգտվելու համար պետական բյուջե վճարման
ենթակա ճանապարհային հարկի տարեկան հաշվարկման և վճարման կարգը
Կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք սույն օրենսգրքի 188.1 հոդվածով
սահմանված հարկային պարտավորությունները պետական բյուջե են վճարում մինչև
տվյալ հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:

Հոդված 251.

Փոխադրամիջոցների գույքահարկի գումարի վճարումը

1. Կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի
տարեկան գումարները (այդ թվում` Օրենսգրքի 246-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-3-րդ կետերով
սահմանված դեպքերում և կարգով հաշվարկված գույքահարկի պարտավորության գումարները)
իրենց պետական գրանցման (հաշվառման) վայրի համայնքի բյուջե են վճարում մինչև հարկային

տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ` հաշվի առնելով սույն հոդվածով սահմանված
առանձնահատկությունները: Հաշվառման (գրանցման) վայրի բացակայության դեպքում ֆիզիկական
անձինք փոխադրամիջոցների գույքահարկի` սույն մասում նշված գումարները վճարում են իրենց
հիմնական բնակության վայրի համայնքի բյուջե: Եթե ֆիզիկական անձի հիմնական բնակության
վայրը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս է, ապա փոխադրամիջոցների
գույքահարկի` սույն հոդվածում նշված գումարները վճարվում է փոխադրամիջոցի հիմնական
գտնվելու վայրի համայնքի բյուջե:
2. Ֆիզիկական անձինք տարեկան տեխնիկական զննության ենթակա փոխադրամիջոցների
համար փոխադրամիջոցների գույքահարկի գծով հարկային պարտավորություններն ամբողջությամբ
կատարում են մինչև փոխադրամիջոցները տվյալ հարկային տարվա տեխնիկական զննության
ներկայացնելը:
2. Ֆիզիկական անձինք փոխադրամիջոցների համար փոխադրամիջոցների գույքահարկի գծով
հարկային պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարում են մինչև փոխադրամիջոցները
տվյալ հարկային տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
3. Փոխադրամիջոցների տեխնիկական զննությունն իրականացվում է հաշվառող մարմնի
կողմից տրված` տվյալ փոխադրամիջոցի գծով հարկային պարտավորություններ չունենալու
վերաբերյալ տեղեկանքի հիման վրա, որում նշվում է նաև տեղեկանքը տրամադրելու հարկային
տարվա այն ժամանակահատվածը, որի համար տվյալ փոխադրամիջոցի մասով կատարված են
փոխադրամիջոցների գույքահարկի վճարումներ:

(Մասը ուժը կորցրել է )
4. Փոխադրամիջոցի օտարման դեպքում փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարող
ֆիզիկական անձինք մինչև սեփականության իրավունքի փոխանցման պետական գրանցման օրն
ընդգրկող ամիսը ներառող ժամանակահատվածի համար փոխադրամիջոցների գույքահարկով
հարկման օբյեկտ հանդիսացող տվյալ փոխադրամիջոցի մասով փոխադրամիջոցների գույքահարկի
պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարում են մինչև օտարման պայմանագրից ծագող
սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը, բացառությամբ երբ օտարումը կատարվել է
հարկադիր կատարողի, սնանկության կառավարչի կամ գրավառուի կողմից:
5. Փոխադրամիջոցի օտարման դեպքում փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարող
կազմակերպությունները մինչև սեփականության իրավունքի փոխանցման պետական գրանցման
օրն ընդգրկող ամիսը ներառող ժամանակահատվածի համար փոխադրամիջոցների գույքահարկով
հարկման օբյեկտ հանդիսացող տվյալ փոխադրամիջոցի մասով փոխադրամիջոցների գույքահարկի
պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարում են մինչև օտարման պայմանագրից ծագող
սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օտարումը
կատարվել է հարկադիր կատարողի, սնանկության կառավարչի կամ գրավառուի կողմից:
6. Բացառությամբ հարկադիր կատարողի, սնանկության կառավարչի կամ գրավառուի կողմից
կատարված օտարման դեպքերի, շարժական գույքի կադաստր վարող մարմինը փոխադրամիջոցի
պետական գրանցումն իրականացնում է հաշվառող մարմինների կողմից տրված` փոխադրամիջոցի
գծով հարկային պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքի հիման վրա, որում
նշվում է նաև տեղեկանքը տրամադրելու հարկային տարվա այն ժամանակահատվածը, որի համար
տվյալ փոխադրամիջոցի մասով կատարված են փոխադրամիջոցների գույքահարկի
(կազմակերպությունների համար` տվյալ հաշվառող մարմնում հաշվառված փոխադրամիջոցների
գույքահարկի) պարտավորությունները:
7. Ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցը մինչև 2010
թվականի դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
խոտանված լինելու կամ հին նմուշի պետական համարանիշերը նորերով չփոխանակված և
չշահագործվող փոխադրամիջոցները շարժական գույքի կադաստր վարող մարմնում հաշվառումից
ժամանակավորապես հանելու դեպքում փոխադրամիջոցի գույքահարկի պարտավորության
դադարեցման (հաշվառող մարմինների կողմից փոխադրամիջոցների գույքահարկի
պարտավորությունների վերահաշվարկման) համար հիմք են հանդիսանում շարժական գույքի
կադաստր վարող մարմնի կողմից Օրենսգրքի 250-րդ հոդվածով սահմանված կարգով
ներկայացված տեղեկությունները կամ փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողին տրված`
խոտանումը կամ հաշվառումից ժամանակավորապես հանելը հիմնավորող փաստաթուղթը (որում
պարտադիր նշվում է տվյալ փոխադրամիջոցի վերջին տարեկան տեխնիկական զննության
տարեթիվը): Ֆիզիկական անձի դիմումի համաձայն` փոխադրամիջոցները շարժական գույքի

կադաստր վարող մարմնում վերահաշվառվում են փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողին
հաշվառող մարմինների կողմից տրված` տվյալ փոխադրամիջոցի գծով փոխադրամիջոցների
գույքահարկի պարտավորություններ չունենալու տեղեկանքի հիման վրա:

