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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի հարկա-Հոդված 1.

յին օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 108-րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 23-րդ և 24-րդ կետեր․ 

«23) բանկերում և վարկային կազմակերպություններում հաշվառված՝ ռազմական 
դրության ժամանակահատվածում իրականացվող ռազմական գործողությունների 
հետևանքով զոհված, հաշմանդամ դարձած կամ անհայտ կորած ֆիզիկական անձի, նրա 
ամուսնու, համատեղությամբ ապրող զավակի կամ համատեղությամբ ապրող ծնողի 
նկատմամբ ձևավորված ու Կառավարության լիազորած մարմնի և Հայաստանի Հանրապե-
տության կենտրոնական բանկի համատեղ հաստատած կարգի համաձայն անհուսալի 
ճանաչված՝ հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցված ակտիվները 
(ներառյալ՝ վարկի և այլ գումարները, մինչև դրանց անհուսալի ճանաչվելը և անհուսալի 
ճանաչվելուց հետո հաշվարկված տոկոսները, տույժերը և (կամ) տուգանքները)՝ դրանք 

ներելու դեպքում՝ անկախ սույն մասի 18-րդ կետի դրույթներից․ 

24) ռազմական դրության ժամանակահատվածում իրականացվող ռազմական գործո-
ղությունների հետևանքով զոհված, հաշմանդամ դարձած կամ անհայտ կորած անհատ 
ձեռնարկատիրոջը կամ նոտարին, նրա՝ անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար համարվող 
ամուսնուն, համատեղությամբ ապրող զավակին կամ համատեղությամբ ապրող ծնողին 
ռեզիդենտ կազմակերպություն համարվող բանկերի կամ վարկային կազմակերպություն-
ների կողմից ներվող պարտավորությունները (ներառյալ վարկի և այլ գումարները, դրանց 
գծով հաշվարկված տոկոսների, տույժերի և (կամ) տուգանքների գումարները)։»։ 

 Օրենսգրքի 124-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ Հոդված 2.

մաս․ 

«4․ Անկախ սույն հոդվածի 3-րդ մասի դրույթներից՝ ռեզիդենտ կազմակերպություն 

համարվող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հարկման բազայի որոշման 
նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվում են այդ բանկերում և վարկային կազմա-
կերպություններում հաշվառված՝ ռազմական դրության ժամանակահատվածում իրակա-
նացվող ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված, հաշմանդամ դարձած կամ 
անհայտ կորած ֆիզիկական անձի, նրա ամուսնու, համատեղությամբ ապրող զավակի կամ 
համատեղությամբ ապրող ծնողի նկատմամբ ձևավորված ու Կառավարության լիազորած 
մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համատեղ հաստատած 
կարգի համաձայն դեռևս անհուսալի չճանաչված ակտիվները (ներառյալ՝ վարկի գումարը, 



տոկոսները, տույժերը և (կամ) տուգանքները)՝ դրանք ներելու և այդ մասով ակտիվների 
հնարավոր կորուստների պահուստին մինչև այդ մասհանումներ կատարած լինելու դեպ-
քում` պահուստին ուղղված գումարների չափով համախառն եկամտում վերականգնելու 
դեպքում։»։ 

 Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացնել հետևյալ բովանդակու-Հոդված 3.

թյամբ 40-րդ կետ․ 

«40) ռազմական դրության ժամանակահատվածում իրականացվող ռազմական գոր-
ծողությունների հետևանքով զոհված, հաշմանդամ դարձած կամ անհայտ կորած ֆիզի-
կական անձին, նրա ամուսնուն, համատեղությամբ ապրող զավակին կամ համատեղու-
թյամբ ապրող ծնողին ռեզիդենտ կազմակերպություն համարվող բանկերի կամ վարկային 
կազմակերպությունների կողմից տրված վարկի գումարների ներման արդյունքում 
ֆիզիկական անձի եկամուտները` անկախ սույն մասի 19-րդ կետի դրույթներից։»։ 

 Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջոր-Հոդված 4.

դող օրվանից և տարածվում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո սույն օրենքով 

սահմանված անձանց ներված՝ մինչև ռազմական դրության ավարտը ստացված վարկի 

կամ այլ գումարների, դրանց գծով հաշվարկված տոկոսների, տույժերի և (կամ) տուգանք-

ների նկատմամբ։ 

  



ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի հարկա-Հոդված 1.

յին օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 108-րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 23-րդ և 24-րդ կետեր․ 

«23) բանկերում և վարկային կազմակերպություններում հաշվառված՝ ռազմական 
դրության ժամանակահատվածում իրականացվող ռազմական գործողությունների 
հետևանքովհետևանքով զոհված կամ, հաշմանդամ դարձած կամ անհայտ կորած 
ֆիզիկական անձի, նրա ամուսնու, համատեղությամբ ապրող զավակի կամ 
համատեղությամբ ապրող ծնողի նկատմամբ ձևավորված ու Կառավարության լիազորած 
մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համատեղ հաստատած 
կարգի համաձայն անհուսալի ճանաչված՝ հարկման նպատակով համախառն եկամտից 
նվազեցված ակտիվները (ներառյալ՝ վարկի և այլ գումարները, մինչև դրանց անհուսալի 
ճանաչվելը և անհուսալի ճանաչվելուց հետո հաշվարկված տոկոսները, տույժերը և (կամ) 

տուգանքները)՝ դրանք ներելու դեպքում՝ անկախ սույն մասի 18-րդ կետի դրույթներից․ 

24) ռազմական դրության ժամանակահատվածում իրականացվող ռազմական գործո-
ղությունների հետևանքով զոհված կամ, հաշմանդամ դարձած կամ անհայտ կորած 
անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նոտարին, նրա՝ անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար 
համարվող ամուսնուն, համատեղությամբ ապրող զավակին կամ համատեղությամբ ապրող 
ծնողին ռեզիդենտ կազմակերպություն համարվող բանկերի կամ վարկային կազմակերպու-
թյունների կողմից տրվածներվող պարտավորությունները (ներառյալ վարկի գումարներիև 
այլ գումարները, դրանց գծով հաշվարկված տոկոսների, տույժերի և (կամ) տուգանքների 
ներվող գումարները։»։)։»։ 

 Օրենսգրքի 124-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ Հոդված 2.

մաս․ 

«4․ Անկախ սույն հոդվածի 3-րդ մասի դրույթներից՝ ռեզիդենտ կազմակերպություն 

համարվող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հարկման բազայի որոշման 
նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվում են այդ բանկերում և վարկային կազմա-
կերպություններում հաշվառված՝ ռազմական դրության ժամանակահատվածում իրակա-
նացվող ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված կամ, հաշմանդամ դարձած 
կամ անհայտ կորած ֆիզիկական անձի, նրա ամուսնու, համատեղությամբ ապրող զավակի 
կամ համատեղությամբ ապրող ծնողի նկատմամբ ձևավորված ու Կառավարության լիազո-
րած մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համատեղ հաստա-
տած կարգի համաձայն դեռևս անհուսալի չճանաչված ակտիվները (ներառյալ՝ վարկի 
գումարը, տոկոսները, տույժերը և (կամ) տուգանքները)՝ դրանք ներելու և այդ մասով 
ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստին մինչև այդ մասհանումներ կատարած 



լինելու դեպքում` պահուստին ուղղված գումարների չափով համախառն եկամտում վերա-
կանգնելու դեպքում։»։ 

 Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացնել հետևյալ բովանդակու-Հոդված 3.

թյամբ 40-րդ կետ․ 

«40) ռազմական դրության ժամանակահատվածում իրականացվող ռազմական գոր-
ծողությունների հետևանքով զոհված կամ, հաշմանդամ դարձած ֆիզիկականկամ անհայտ 
կորած ֆիզիկական անձին, նրա ամուսնուն, համատեղությամբ ապրող զավակին կամ 
համատեղությամբհամատեղությամբ ապրող ծնողին ռեզիդենտ կազմակերպություն 
համարվող բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների կողմից տրված վարկի 
գումարների ներման արդյունքումարդյունքում ֆիզիկական անձի եկամուտները` անկախ 
սույն մասի 19-րդ կետի դրույթներից։»։ 

 Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջոր-Հոդված 4.

դող օրվանից և տարածվում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո սույն օրենքով 

սահմանվածսահմանված անձանց ներված՝ մինչև ռազմական դրության ավարտը 

ստացված վարկերի կամ այլ գումարների, դրանց գծով հաշվարկված տոկոսների, 

տույժերի և (կամ) տուգանքների նկատմամբ։



 

 












