
ՆԱԽԱԳԻԾ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

Կ-620-18.05.2020-ՏՀ-011 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի 

հարկային օրենսգրքի  408-րդ հոդվածի 6-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

 
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

Հոդված 3․ Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո իրականացվող համալիր 

հարկային ստուգման արդյունքում հայտնաբերված` մինչև սույն օրենսգիրքն 

ուժի մեջ մտնելու օրվան նախորդած ժամանակաշրջաններին վերաբերող 

իրավախախտումների նկատմամբ օրենսգրքի  408-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 

սահմանված տուգանքը չի կիրառվում, իսկ համալիր հարկային ստուգման 

արդյունքում կազմված ակտով արձանագրված տուգանքները հարկ 

վճարողին չեն առաջադրվում, եթե սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին 

կազմված ակտը օրենսգրքի 398-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն չի 

համարվել անբողոքարկելի։ 

 

 

 

 

 



 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

Ընդունվել է  2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ին 

 

Երկրորդ ընթերցում 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի 
հարկային օրենսգրքի  408-րդ հոդվածի 6-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

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

 

Հոդված[AAP1] 3․ Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո իրականացվող 
համալիր հարկային ստուգման արդյունքում հայտնաբերված` մինչև սույն 
օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու օրվան նախորդած ժամանակաշրջաններին 
վերաբերող իրավախախտումների նկատմամբ օրենսգրքի  408-րդ հոդվածի 6-րդ 
մասով սահմանված տուգանքը չի կիրառվում, իսկ համալիր հարկային ստուգման 
արդյունքում կազմված ակտով արձանագրված տուգանքները հարկ վճարողին չեն 
առաջադրվում, եթե սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին կազմված ակտը 
օրենսգրքի 398-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն չի համարվել անբողոքարկելի։ 

  



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Կ-620-18.05.2020-ՏՀ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 
 
№ Առաջարկության 

(փոփոխության, 
լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո 
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի 

(հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություններն 
ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 

      
1. ՀՀ 

կառավարություն 
Նախագծի 1-ին 

հոդվածի դրույթներին 
հաղորդվել է հետադարձ 
ուժ։  

 

Նախագիծը լրացնել 3-րդ մասով 
հետևյալ բովանդակությամբ․  
«Հոդված 3․ Սույն օրենքն ուժի մեջ 
մտնելուց հետո իրականացվող համալիր 
հարկային ստուգման արդյունքում 
հայտնաբերված` մինչև սույն 
օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու օրվան 
նախորդած ժամանակաշրջաններին 
վերաբերող իրավախախտումների 
նկատմամբ օրենսգրքի  408-րդ հոդվածի 
6-րդ մասով սահմանված տուգանքը չի 
կիրառվում, իսկ համալիր հարկային 
ստուգման արդյունքում կազմված 
ակտով արձանագրված տուգանքները 
հարկ վճարողին չեն առաջադրվում, եթե 
սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին 
կազմված ակտը օրենսգրքի 398-րդ 
հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն չի 
համարվել անբողոքարկելի։» 

Ընդունվել է: 
Կատարվել է 
համապատսխան 
փոփոխություն 

   Ընդունվել է: 

 


