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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի
(այսուհետ` Օրենսգիրք) 205-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 205. Հարկը, տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չվճարելը
1. Հարկը, տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը խոշոր չափերով չվճարելու նպատակով.
1) oրենքով սահմանված հաշվետվությունում, հաշվարկում, հայտարարագրում կամ հարկման
հիմք

հանդիսացող՝

հարկը,

տուրքը,

պարտադիր

այլ

վճարը

հաշվարկելու

կամ

վճարելու

պարտավորություն առաջացնող պարտադիր այլ փաստաթղթում ակնհայտ կեղծ տվյալ մտցնելը, կամ
2) oրենքով սահմանված հաշվետվությունը, հաշվարկը, հայտարարագիրը կամ հարկման հիմք
հանդիսացող՝ հարկը, տուրքը, պարտադիր այլ վճարը հաշվարկելու կամ վճարելու պարտավորություն
առաջացնող պարտադիր այլ փաստաթուղթը օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում
չներկայացնելը՝
պատժվում

է

տուգանքով՝

նվազագույն

աշխատավարձի

երկուհազարապատիկից

երեքհազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ երկուսից հինգ տարի ժամկետով:
2. Նույն արարքը, որը կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով՝
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ հինգից տասը տարի ժամկետով՝ գույքի բռնագրավմամբ:
3. Սույն հոդվածի իմաստով խոշոր չափ է համարվում հանցագործության պահին սահմանված
նվազագույն

աշխատավարձի

չորսհազարապատիկից

տասնհինգհազարապատիկը

չգերազանցող

գումարը, իսկ առանձնապես խոշոր չափ է համարվում հանցագործության պահին սահմանված
նվազագույն աշխատավարձի տասնհինգհազարապատիկը գերազանցող գումարը:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ՀՀ ԱԺ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Առաջարկության հեղինակը

Առաջարկության բովանդակությունը
««Հայաստանի

ՀՀ կառավարություն

Եզրակացություն

Հանրապետության

քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածով նոր
խմբագրությամբ

նախատեսված

ՀՀ

քրեական

օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով
քրեական

պատասխանատվություն

է

նախատեսվում հարկը, տուրքը կամ պարտադիր
այլ վճարը խոշոր չափերով չվճարելու նպատակով
հարկը,

տուրքը,

նվազեցնելու

համար

օգտագործելու
փաստաթղթի

պարտադիր
համար,

կեղծ

այլ

փաստաթուղթ

մինչդեռ

օգտագործումը

վճարը
նշված

գործնականում

պայմանավորված է լինելու դրա հիման վրա
հարկման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերում
ակնհայտ կեղծ տվյալներ մտցնելով, որի համար էլ
արդեն իսկ

քրեական պատասխանատվություն

նախատեսված է նշված հոդվածի 1-ին մասի 1-ին
կետով: Ուստիև, նշված հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ
կետի անհրաժեշտությունը բացակայում է:

Ընդունվել է:

Կատարված
փոփոխությունները
Կատարվել
համապատասխան
փոփոխություն:

է

