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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի  4-ին  

 

 

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» 1999 թվականի հունվարի 9-ի ՀՕ-47 

օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 2.1-ին մաս. 

«2.1. Սույն օրենքի իմաստով՝ 

1) դեբիտորական պարտք է համարվում հարկ վճարողին այլ անձանց 

(դեբիտորների) կողմից վճարման (այլ ձևով հատուցման) ենթակա պարտքի 

գումարը, բացառությամբ պետական կամ համայնքների բյուջեների 

նկատմամբ հարկային պարտավորությունների, տուրքերի և պարտադիր այլ 

վճարների գծով հարկ վճարողին վճարման (վերադարձման) ենթակա 

պարտքի գումարների. 

2) կրեդիտորական պարտք է համարվում հարկ վճարողի կողմից այլ 

անձանց (կրեդիտորներին) վճարման (այլ ձևով հատուցման) ենթակա 

պարտքի (այդ թվում` աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ 

վճարումների, շահաբաժինների գծով) գումարը, բացառությամբ պետական 

կամ համայնքների բյուջեների նկատմամբ հարկային պարտավորությունների, 

տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների գծով հարկ վճարողի կողմից վճարման 

ենթակա պարտքի գումարների:»: 

  
Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում «մաշվածքի ենթակա» 

բառերից հետո լրացնել «, սեփականության իրավունքով շահութահարկ 

վճարողին պատկանող կամ ֆինանսական վարձակալությամբ (լիզինգով) 

ստացված» բառերը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝ 

1) «ժզ» կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժէ» կետ. 

«ժէ) սեփականության իրավունքով շահութահարկ վճարողին 

պատկանող, սակայն ֆինանսական վարձակալությամբ (լիզինգով) տրված 

հիմնական միջոցների մասով սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված կարգով հաշվարկվող ամորտիզացիոն մասհանումների գծով 

ծախսերը:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 18-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակու-

թյամբ 3-րդ մաս. 

«3. Սույն հոդվածի կիրառության իմաստով՝ 100 000 ՀՀ դրամը գերազան-

ցող ընդհանուր գումարով դեբիտորական պարտքը համարվում է անհուսալի 

դեբիտորական պարտքի գումարը բռնագանձելու պահանջը բավարարելու 

կամ մերժելու վերաբերյալ դատական ակտի (վճռի, որոշման կամ 

կարգադրության, բացառությամբ դեբիտորական պարտքի գումարը ներելու 

կամ այն որևէ հիմքով չպահանջելու վերաբերյալ կայացված վճռի, որոշման 

կամ կարգադրության)՝ օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից:»: 
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Հոդված 5. Օրենքի 29-րդ հոդվածի «ժա» կետում «մինչև 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ը» բառերը փոխարինել «մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 

31-ը» բառերով: 

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող  օրվանից, և դրա  գործողությունը  տարածվում է 

2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 15  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-6-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի  4-ին  

 

 

«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՒ ««ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Եկամտային  հարկի  մասին»  2013 թվականի  դեկտեմբերի  

26-ի ՀՕ-86-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝ 

1) 5-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ կետ. 

«6) Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ֆոնդային բորսայում 

ցուցակված պարտատոմսերից կամ ներդրումը վկայող այլ արժեթղթերից 

ստացվող եկամտի չափով, բացառությամբ բանկերի թողարկած այն 

պարտատոմսերի, որոնց տեղաբաշխման պահից մինչև մարումն ընկած 

ժամկետը պակաս է երկու տարուց:»: 

Հոդված 2. ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի ՀՕ-85-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասում «հունվարի 1-ից» բառերից հետո լրացնել «, բացառու-

թյամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասի» բառերը. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ մաս. 

«4. Օրենքի 9.1-ին հոդվածի 1.1-ին մասի 3-րդ կետն ուժի մեջ է մտնում 

2020 թվականի հունվարի 1-ից:»: 

Հոդված 3.  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

2. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի դրույթները տարածվում են այն արժեթղ-

թերի (արժեթղթերի դասերի) վրա, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում 

գործող ֆոնդային բորսայում (կարգավորվող շուկայում) ցուցակվել (առևտրին 

թույլատրվել) են ոչ ուշ, քան մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

2021թ. փետրվարի 15  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-7-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի  4-ին  

 

«ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1. «Ակցիզային հարկի մասին» 2003 թվականի մայիսի 21-ի ՀՕ-52 

օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում «ծխախոտի 

արդյունաբերական փոխարինիչները, սիգարները, սիգարելաները և 

սիգարետները՝ ծխախոտով կամ դրա փոխարինիչներով» բառերը փոխարինել 

«ծխախոտի արտադրանքը (այդ թվում՝ ծխախոտի արդյունաբերական 

փոխարինիչները, սիգարները, սիգարելաները)» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի աղյուսակում՝ 

ա. վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 
« 

Ապրանքի 

ծածկա-

գիրը` ըստ 

ԱՏԳ ԱԱ-ի 

Ապրան-

քախմբի 

անվա-

նումը 

Հարկման 

բազայի 

միավորը 

Ակցիզային հարկի դրույքաչափը  

(ՀՀ դրամ) 

 

2021 

թվականի 

հունվարի 

1-ից 

2022 

թվականի 

հունվարի 

1-ից 

2023 

թվականի 

հունվարի 

1-ից 

  

 

 

  », 

  

բ. երկրորդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

   « 2204 խաղողի գինի 1 լիտր 150 », 

 

գ. յոթերորդ տողից առաջ լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

տողեր. 

 
« 2402 

(բացառությամբ 

2402 10 00011 

2402 90 00011 

2402 10 00012 

2402 90 00012) 

ծխա-

խոտի 

արտա-

դրանք 

ներքին 

արտադրանքի 

1000 հատի 

համար 

ապրանքների 

ներմուծման 

դեպքում` 

1000 հատի 

համար 

9 410 

 

 

11 070 

10 820 

 

 

12 730 

12 445 

 

 

14 640 

 

  

 2402 10 00011 

2402 90 00011 

սիգար 1000 հատ 623 150 641 300 659 450  

 2402 10 00012 

2402 90 00012 

սիգա-

րելա 

1000 հատ 16 995 17 490 17 985  

», 

 

դ. յոթերորդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

« 2403 

(բացառությամբ 

2403 99 90 090) 

ծխախոտի 

արդյունաբերական 

փոխարինիչներ 

1 կիլո-

գրամ 

1 545 1 590 1 635  

 », 
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ե. յոթերորդ տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տող. 

 

« 2403 99 90 090 ծխախոտի  

արտա-

դրանք 

ներքին 

արտադրանքի 

1000 հատի 

համար 

ապրանքների 

ներմուծման 

դեպքում` 1000 

հատի համար 

1 955 

 

 

2 300 

2 295 

 

 

2 700 

2 635 

 

 

3 100 

 

  

 

    

», 

 

2) 3-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

3) 5-րդ մասում «և չշշալցված կոնյակի սպիրտի» բառերը փոխարինել    

«, չշշալցված կոնյակի սպիրտի և ԱՏԳ ԱԱ 2208 20 ծածկագրին դասվող` 

շշալցված ապրանքների» բառերով, «3000» թիվը՝ «5 500» թվով, իսկ «3500» 

թիվը՝ «6 000» թվով. 

4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին մաս. 

«5.1. Ակցիզային հարկ վճարողների կողմից ԱՏԳ ԱԱ 2208 20 ծածկա-

գրին դասվող` շշալցված ապրանքների օտարման դեպքում այդ ապրանքների 

օտարման գինը (առանց ակցիզային հարկի և ավելացված արժեքի հարկի)՝ 

100-տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով, չի կարող պակաս լինել մեկ 

լիտրի համար` 

1) մինչև 3 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար՝ 

5 000 ՀՀ դրամից. 

2) 4-ից մինչև 5 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 

համար՝ 5 500 ՀՀ դրամից. 

3) 6-ից մինչև 7 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 

համար՝ 6 000 ՀՀ դրամից. 

4) 8-ից մինչև 10 տարի, ներառյալ՝ հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի 

համար՝   9 000 ՀՀ դրամից. 

5) 11 և ավելի տարի հնացման ժամկետ ունեցող խմիչքի համար` 14 000 

ՀՀ դրամից:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «2203,» թիվը:  

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 

2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

 

2021թ. փետրվարի 15  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-8-Ն 

 

 

 

 

 



9 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի  4-ին  

 

 

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 1998 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-43 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 8-րդ հոդվածում՝ 

1) 2-րդ և 8-րդ կետերում «ապրանքների» բառերից հետո լրացնել 

«(բացառությամբ ծխախոտի արտադրանքի)» բառերը. 

2) 12-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով. 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13-րդ կետ. 

«13) ծխախոտի արտադրանքի ներմուծման և (կամ) մատակարարման 

գործարքների դեպքում ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն է համարվում 

ծխախոտի արտադրանքի տուփի վրա Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով մակնշված՝ ծխախոտի արտադրանքի 

առավելագույն մանրածախ գինը` առանց ԱԱՀ-ի:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածում՝ 

1) 40-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 41-րդ և 42-րդ կետեր. 

«41) ծխախոտի արտադրանք արտադրող չհանդիսացող և ծխախոտի 

արտադրանք ներմուծող չհանդիսացող հարկ վճարողների կողմից ծխախոտի 

արտադրանքի օտարումը. 

42) մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը ԱՏԳ ԱԱ 8702 40 000, 8703 80 000 

և 8711 60 ծածկագրերին դասվող տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը և 

(կամ) օտարումը:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 31-րդ հոդվածում վերջին պարբերությունից առաջ 

լրացնել նոր պարբերություն. 

«Եթե ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով 

նախատեսվում է, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտին 

լիզինգի առարկայի նկատմամբ սեփականության իրավունքը կարող է անցնել 

վարձակալին, ապա լիզինգի առարկա հանդիսացող ապրանքի 

մատակարարման պահ է համարվում յուրաքանչյուր հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջին օրը՝ լիզինգի պայմանագրով նախատեսված՝ 

հաշվեգրված լիզինգային վճարներին համապատասխանող չափով:»: 

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և  դրա  գործողությունը  տարածվում  է 

2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 15  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-9-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի  4-ին  

 

 

«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

 ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածում լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ «գ.1»  կետ. 

«գ.1) ըստ նախնական պատվերների՝ համապատասխան պայմանա-

գրերի համաձայն, պատվիրատուի ներքին սպառման համար նախատեսված 

օբյեկտներում  հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման  գործունեու-

թյունը.»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 9-րդ մասում «ժդ1» բառից առաջ 

լրացնել «գ.1» բառը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ 

պարբերությունում «Սույն օրենքով սահմանված՝» բառերից հետո լրացնել 

«ըստ նախնական պատվերների` համապատասխան պայմանագրերի 

համաձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար նախատեսված 

օբյեկտներում հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման գործունեու-

թյան ու» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 33-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակու-

թյամբ 3-րդ մաս. 

«3. Սույն գլխի դրույթները, բացառությամբ 32-րդ հոդվածի և 33-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, չեն տարածվում այն հարկ վճարողների վրա, որոնք 

հանրային սննդի ծառայություններ են մատուցում ըստ նախնական պատ-

վերների` համապատասխան պայմանագրերի համաձայն, պատվիրատուի 

ներքին սպառման համար նախատեսված օբյեկտներում:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.2-րդ գլխով. 

 

«Գ Լ ՈՒ Խ  4.2 

 

ԸՍՏ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ` ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ 

ՀԱՄԱՁԱՅՆ, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ  ՆԵՐՔԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԸ 

 

Հոդված 36.6. Ըստ նախնական պատվերների` համապատասխան պայմա-

նագրերի համաձայն, պատվիրատուի ներքին սպառման համար նախատես-

ված օբյեկտներում հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման  գործու-

նեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարի չափը 

 

 1. Ըստ նախնական պատվերների՝ համապատասխան պայմանագրերի 

համաձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար նախատեսված 

օբյեկտներում  հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման դեպքում 
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հաստատագրված վճարի ամսական չափը հաշվարկվում է ելակետային 

տվյալի հինգ տոկոսի չափով` դրամական արտահայտությամբ: 

 

Հոդված 36.7. Ըստ նախնական պատվերների՝ համապատասխան պայմա-

նագրերի համաձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար նախատես-

ված օբյեկտներում հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման գործու-

նեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման 

ելակետային տվյալը 

 

1. Ըստ նախնական պատվերների՝ համապատասխան պայմանա-

գրերի համաձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար նախատեսված 

օբյեկտներում  հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման դեպքում 

հաստատագրված վճարի hաշվարկման համար ելակետային տվյալ է 

համարվում ամսվա ընթացքում հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող 

գործունեությունից ստացվող եկամուտները (իրացման շրջանառությունը):»: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետում «վերսկսելը» 

բառից հետո լրացնել «, ըստ նախնական պատվերների` համապատասխան 

պայմանագրերի համաձայն, պատվիրատուի  ներքին  սպառման համար 

նախատեսված օբյեկտներում հանրային սննդի ծառայությունների 

մատուցման գործունեություն իրականացնողների» բառերը: 

 

Հոդված 7. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 

2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:  

 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 15  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-10-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի  4-ին  

 

 

 «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 

2000 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-133 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ 

հոդվածի «բ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«բ) ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման 

թափոնները՝ 

1) հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրելու համար, 

2) հատուկ հատկացված տեղերում պահելու համար.»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման 

թափոնները հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրելու (պահելու) համար 

վճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի 

մասին» օրենքին համապատասխան` ելնելով հաշվետու 

ժամանակաշրջանում հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրված 

(պահված) ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման 

թափոնների ծավալներից և դրանց վտանգավորության դասից, և վճարվում է 

սույն օրենքին համապատասխան:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ կետում «շրջակա միջավայրում 

սահմանված կարգով տեղադրելու» բառերը փոխարինել «հատուկ 

հատկացված տեղերում տեղադրելու (պահելու)» բառերով: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2) «Թափոնների մասին» օրենքով սահմանված կարգով թափոնների 

տեղադրման կամ պահման համար որպես դրույքաչափ կիրառվում է սույն 

օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված դրույքաչափերի հնգապատիկը` 

ա. թափոնների տեղադրման սահմանաքանակները տրամադրված 

(հաստատված) չլինելու դեպքում, 

բ. օրենքով սահմանված՝ չարտոնագրված աղբավայրերում թափոններ 

տեղադրելու կամ թափոնների պահման համար չնախատեսված վայրերում 

թափոններ պահելու դեպքում, 

գ. թափոններ առաջացնողների կազմած թափոնների անձնագրերը 

լիազոր մարմնի հետ չհամաձայնեցնելու դեպքում, 
դ. թափոնների տեղադրման, վնասազերծման և թաղման 

գործունեություն իրականացնողների կողմից թափոնների հեռացման վայրերի 

ռեեստրային գրանցման թերթիկը լիազոր մարմին սահմանված կարգով 

չներկայացվելու դեպքում, 

ե. թափոններ առաջացնող, վերամշակող և օգտահանողների կողմից 

թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների 

ռեեստրային գրանցման հաշվետվություն լիազոր մարմին սահմանված 

կարգով չներկայացվելու դեպքում.»: 
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Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա  գործողությունը  տարածվում է 

2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 15  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-11-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի  4-ին  

 

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» 

2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի ՀՕ-27-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ 

հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 3. Ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման 

թափոնները հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրելու կամ պահելու 

համար բնապահպանական վճարի դրույքաչափերը 

 

 1. Հատուկ հատկացված տեղերում՝ թափոնների տեղաբաշխման տեղե-

րում, պոլիգոններում, թափոնակուտակիչներում, աղբավայրերում, համալիր-

ներում և (կամ) շինություններում, արտադրության և (կամ) սպառման 

թափոնները տեղադրելու կամ պահելու համար բնապահպանական վճարը 

հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով. 

 

Արտադրության և (կամ) 

 սպառման թափոններ՝  

ըստ վտանգավորության դասի 

Դրույքաչափը՝ հաշվետու 

ժամանակաշրջանում 

տեղադրված յուրաքանչյուր 

տոննայի համար (ՀՀ դրամ) 

առաջին դասի վտանգավորության թափոններ 48 000  

երկրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 24 000  

երրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 4 800  

չորրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 1 500  

ոչ վտանգավոր թափոններ (բացառությամբ 

հողածածկույթի քանդման ու շինարարության 

հետևանքով առաջացած ոչ վտանգավոր թափոնների) 

600  

հողածածկույթի քանդման և շինարարության 

հետևանքով առաջացած ոչ վտանգավոր թափոններ 

60  

 

2. Հատուկ հատկացված տեղերում՝ արդյունաբերական հրապարակ-

ներում, արտադրության և (կամ) սպառման թափոնների (բացառությամբ 

ընդերքօգտագործման թափոնների) տեղադրման կամ պահման համար 

բնապահպանական վճարը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով.  

 

Արտադրության և (կամ)  

սպառման թափոններ՝  

ըստ վտանգավորության դասի 

Դրույքաչափը՝ հաշվետու 

ժամանակաշրջանում պահված 

յուրաքանչյուր տոննայի համար 

 (ՀՀ դրամ)  

Առաջին դասի վտանգավորության թափոններ 48 000 

Երկրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 24 000 

Երրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 4 800 

Չորրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 1 500 

Ոչ վտանգավոր թափոններ 600 

 

3. Հատուկ հատկացված տեղերում՝ պոչամբարներում, արտադրական 

լցակույտերի, մակաբացման ապարների տեղամասերում և (կամ) համանման 
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վայրերում ընդերքօգտագործման թափոնների մեկանգամյա տեղադրման կամ 

պահման համար բնապահպանական վճարը հաշվարկվում է հետևյալ 

դրույքաչափերով. 

1) ոչ մետաղական պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

համար. 

 

Ընդերքօգտագործման թափոններ՝  

ըստ վտանգավորության դասի 

Դրույքաչափը՝ հաշվետու 

ժամանակաշրջանում պահված 

յուրաքանչյուր տոննայի համար 

 (ՀՀ դրամ) 

Առաջին դասի վտանգավորության թափոններ 62 400 

Երկրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 31 200 

Երրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 6 240 

Չորրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 1 950 

Ոչ վտանգավոր թափոններ (այդ թվում` 

մակաբացման ապարներ) 

780 

  

2) մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի համար. 

 

Ընդերքօգտագործման թափոններ՝ ըստ 

վտանգավորության դասի 

Դրույքաչափը՝ հաշվետու 

ժամանակաշրջանում պահված 

յուրաքանչյուր տոննայի համար 

(ՀՀ դրամ) 

Առաջին դասի վտանգավորության թափոններ 250 

Երկրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 120 

Երրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 25 

Չորրորդ դասի վտանգավորության թափոններ 8 

Ոչ վտանգավոր թափոններ (այդ թվում` 

մակաբացման ապարներ) 
3 

 »:  

Հոդված 2.  Օրենքի 6-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 6. Ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման 

թափոնները հատուկ հատկացված տեղերում տեղադրելու կամ պահելու 

համար վճարի հաշվարկման կարգը 

  

1. Հատուկ հատկացված տեղերում ընդերքօգտագործման, 

արտադրության և (կամ) սպառման թափոնները տեղադրելու կամ պահելու 

համար վճարը հաշվարկվում է «Բնապահպանական և բնօգտագործման 

վճարների մասին» օրենքին և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված 

դրույքաչափերին համապատասխան:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա  գործողությունը  տարածվում է 

2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

              

 

2021թ. փետրվարի 15  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-12-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի  4-ին  

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 5-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.2-րդ 

մասով. 

«2.2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային 

աշխատավարձի չափը 2021 թվականի համար չի կարող ցածր լինել օրենքով 

սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 70 

տոկոսից:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի N 1 հավելվածում՝ 

1) «ԱՀ պետական վերահսկողական ծառայության պետ 9.60», «ԱՀ 

բնապահպանության կոմիտեի նախագահ 9.60», «ԱՀ պետական վերահսկողա-

կան ծառայության պետի առաջին տեղակալ 8.00» և «ԱՀ բնապահպանության 

կոմիտեի նախագահի տեղակալ 6.80» տողերը հանել. 

2) «ԱՀ նախագահի խորհրդական-վարչության պետ 8.00» տողից հետո 

լրացնել նոր տող. 

 

 «ԱՀ նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար       8.00         »: 

 

Հոդված 3. Օրենքի N 2 հավելվածում`  

1) «Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական 

կառավարման մարմիններ» բաժինը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

 

 «Պետական նախարարի և նախարարության կառավարման 

ոլորտում գործող պետական   կառավարման մարմիններ 
 

 Պետական նախարարի և նախարարության կառավարման 

ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի 

ղեկավար 

6.80 

 Պետական նախարարի և նախարարության կառավարման 

ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի 

ղեկավարի տեղակալ 

        4.80    »: 

 

2) «ԱՀ պետական վերահսկողական ծառայություն» բաժինը հանել:   

 

Հոդված 4. Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարի 1-ից: 

2. Սույն  օրենքի  1-ին  հոդվածը  գործելու  է  մինչև  2021 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ը: 

3. 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը Օրենքի 6-

րդ հավելվածում 1.25, 1.29, 1.33 գործակիցներով վարձատրվող պետական 

ծառայողների համար հիմնական աշխատավարձի չափը չի կարող ցածր լինել 

օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական 

չափից: Համապատասխան պետական ծառայողների համար օրենքով 
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նախատեսված բնականոն աճը կիրառվում է Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով սահմանված կարգով որոշվող պաշտոնային դրույքաչափերի` տվյալ 

պահին աշխատողի համար նախատեսված գործակցի և օրենքով սահմանված 

կարգով բնականոն աճի կիրառման դեպքում համապատասխան գործակցի 

միջոցով որոշվող պաշտոնային դրույքաչափերի տարբերության չափով: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 15  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-13-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1.  Ընդունել ի գիտություն, որ`  

1) Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի համախմբված բյուջեն 

կկազմի` 

ա. եկամուտների գծով` 85,217,142.6 հազար դրամ (առանց 

միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` 

Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարը, 

բ. ծախսերի գծով` 133,328,442.5 հազար դրամ (առանց միջբյուջետային 

փոխանցումների), 

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)`  48,111,299.9 հազար դրամ.  

2) Արցախի Հանրապետության համայնքների 2021 թվականի բյուջեները 

կկազմեն` 

ա. եկամուտների  գծով` 3,916,585.4 հազար դրամ (ներառյալ` պետա-

կան  բյուջեից  ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները), 

բ. ծախսերի գծով` 3,916,585.4  հազար դրամ: 

 

Հոդված 2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեն`      

 

            Գումարը 

(հազար դրամներով) 

1.  Եկամուտների գծով 84,230,713.9 

2.  Ծախսերի գծով 132,342,013.8 

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը) 48,111,299.9 

 

Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ 

միջոցները`       

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 

Գումարը 

 (հազար դրամներով) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 48,111,299.9 

այդ թվում`  

Փոխառու զուտ միջոցներ 48,111,299.9 

  

Հոդված 4. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից 

ստացվող բյուջետային վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների 

դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով`   

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ 
Գումարը 

(հազար դրամներով) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 19,450,000.0 

այդ թվում`  



19 

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր 17,000,000.0 

Պաշտոնական դրամաշնորհներ 2,400,000.0 

Այլ եկամուտներ 50,000.0 

   

  Հոդված 5. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով` 

 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

  Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

 

Գումարը            

(հազար 

դրամներով) 

    ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 132,342,013.8 

      այդ թվում`  

01     
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
15,408,878.9 

      այդ թվում՝  

  1   

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ 

7,123,548.7 

    1 
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում 
4,608,378.4 

    2 
Ֆինանսական և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ 
1,472,909.7 

    3 Արտաքին հարաբերություններ 1,042,260.6 

  3   Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 473,280.0 

    1 
Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր 

բնույթի ծառայություններ 
144,677.1 

    2 
Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր 

ծառայություններ 
267,278.1 

    3 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 61,324.8 

  4   Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 74,715.3 

    1 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 74,715.3 

  6   
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

(այլ դասերին չպատկանող) 
807,178.2 

    1 
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ  

(այլ դասերին չպատկանող) 
807,178.2 

 7   Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 4,000,000.0 

   1 Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 4,000,000.0 

  8   
Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև 

իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 
2,930,156.7 

    1 
Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև 

իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 
2,930,156.7 

02     ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1,000,000.0 

   այդ թվում`  

  2   Քաղաքացիական պաշտպանություն 1,000,000.0 

    1 Քաղաքացիական պաշտպանություն 1,000,000.0 

03     
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
10,053,319.9 

      այդ թվում`  

  1   Հասարակական կարգ և անվտանգություն 6,554,467.9 

    1 Ոստիկանություն 3,353,869.9 

    2 Ազգային անվտանգություն 3,200,598.0 

  2   Փրկարար ծառայություն 1,763,427.2 

    1 Փրկարար ծառայություն 1,763,427.2 
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  3   
Դատական գործունեություն և իրավական 

պաշտպանություն 
821,855.5 

    1 Դատարաններ 661,629.9 

    2 Իրավական պաշտպանություն 160,225.6 

  4   Դատախազություն 558,654.1 

    1 Դատախազություն 558,654.1 

 7  Նախաքննություն 354,915.2 

  1 Նախաքննություն 354,915.2 

04     ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 23,205,968.8 

      այդ թվում`  

  1   
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և 

աշխատանքի գծով հարաբերություններ 
5,040,042.7 

    1 
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային 

հարաբերություններ 
5,040,042.7 

  2   
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 

ձկնորսություն և որսորդություն 
5,178,515.0 

    1 Գյուղատնտեսություն 5,178,515.0 

  3   Վառելիք և էներգետիկա 12,000,000.0 

    5 Էլեկտրաէներգիա 12,000,000.0 

  5   Տրանսպորտ 182,111.2 

    1 Ճանապարհային տրանսպորտ 20,000.0 

    4 Օդային տրանսպորտ 162,111.2 

  7   Այլ բնագավառներ 212,596.9 

  2 Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ 202,596.9 

    3 Զբոսաշրջություն 10,000.0 

  9   
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 
592,703.0 

    1 
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 
592,703.0 

05     ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 248,489.3 

      այդ թվում`  

 4  
Կենսաբազմազանության և բնության 

պաշտպանություն 
66,662.0 

  1 
Կենսաբազմազանության և բնության 

պաշտպանություն 
66,662.0 

 6  
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ 

դասերին չպատկանող) 
181,827.3 

  1 
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ 

դասերին չպատկանող) 
181,827.3 

06     
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
739,275.4 

      այդ թվում`  

  3   Ջրամատակարարում 410,000.0 

    1 Ջրամատակարարում 410,000.0 

  6   
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 
329,275.4 

    1 
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 
329,275.4 

07     ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 12,537,619.7 

      այդ թվում`  

  1   
Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և 

սարքավորումներ 
1,782,600.0 

    1 Դեղագործական ապրանքներ 767,600.0 

  3 Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ 1,015,000.0 
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  2   Արտահիվանդանոցային ծառայություններ 4,214,332.5 

    1 Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ 2,130,023.5 

    2 Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ 635,958.0 

    3 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ 441,413.1 

    4 Պարաբժշկական ծառայություններ 1,006,937.9 

  3   Հիվանդանոցային ծառայություններ 3,494,903.3 

   1 
Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային 

ծառայություններ 
1,595,774.3 

    2 
Մասնագիտացված հիվանդանոցային 

ծառայություններ 
731,749.8 

    3 
Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների 

ծառայություններ 
1,167,379.2 

  4   Հանրային առողջապահական ծառայություններ 1,133,841.2 

    1 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 1,133,841.2 

  6   Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 1,911,942.7 

    1 
Առողջապահական հարակից ծառայություններ և 

ծրագրեր 
1,753,769.0 

    2 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 158,173.7 

08     ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 2,699,379.2 

      այդ թվում`  

  1   Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 273,458.3 

    1 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 273,458.3 

  2   Մշակութային ծառայություններ 1,419,828.8 

    1 Գրադարաններ 102,793.8 

    2 Թանգարաններ և ցուցասրահներ 103,620.2 

    3 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 367,932.5 

    4 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 37,917.6 

    5 Արվեստ 679,087.9 

    7 
Հուշարձանների և մշակութային արժեքների 

վերականգնում և պահպանում 
128,476.8 

  3   
Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման 

և հրատարակչական ծառայություններ 
827,092.1 

    1 Հեռուստառադիոհաղորդումներ 671,178.7 

    2 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 155,913.4 

  4   Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 179,000.0 

    1 Երիտասարդական ծրագրեր 10,000.0 

    2 
Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական 

կազմակերպություններ, արհմիություններ 
90,000.0 

  3 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 79,000.0 

09     ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 14,675,334.9 

      այդ թվում`  

  1   Նախադպրոցական  կրթություն 1,259,143.5 

    1 Նախադպրոցական կրթություն 1,259,143.5 

   2  
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն 
9,428,986.2 

  1 
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն 
9,428,986.2 

  3   
Նախնական մասնագիտական (արհեստագոր-

ծական) և միջին մասնագիտական կրթություն 
641,872.3 

    1 
Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) կրթություն 
328,301.5 

    2 Միջին մասնագիտական կրթություն 313,570.8 
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  4   Բարձրագույն կրթություն 939,180.0 

    1 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 939,180.0 

  5   Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն 903,826.8 

    1 Արտադպրոցական դաստիարակություն 820,233.0 

    2 Լրացուցիչ կրթություն 83,593.8 

  6   
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
1,029,801.3 

    1 
Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ 
1,029,801.3 

  8   Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 472,524.8 

    1 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 472,524.8 

10     ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 33,892,307.0 

      այդ թվում`  

  1   Վատառողջություն և անաշխատունակություն 131,439.1 

    1 Վատառողջություն 15,200.0 

    2 Անաշխատունակություն 116,239.1 

  2   Ծերություն 18,713,169.8 

    1 Ծերություն 18,713,169.8 

  3   Հարազատին կորցրած անձինք 240,000.0 

    1 Հարազատին կորցրած անձինք 240,000.0 

  4   Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 8,153,436.1 

    1 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 8,153,436.1 

  5   Գործազրկություն 68,879.0 

    1 Գործազրկություն 68,879.0 

  7   
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ  

(այլ դասերին չպատկանող) 
1,541,775.0 

    1 
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ  

(այլ դասերին չպատկանող) 
1,541,775.0 

  9   
Սոցիալական պաշտպանություն  

(այլ դասերին չպատկանող) 
5,043,608.0 

    1 
Սոցիալական պաշտպանություն 

 (այլ դասերին չպատկանող) 
688,760.8 

    2 

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

4,354,847.2 

11     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 17,881,440.7 

      այդ թվում`  

  1   
Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային 

ֆոնդեր 
5,500,000.0 

    1 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 5,500,000.0 

 2  Այլ ծախսեր 12,381,440.7 

  1 Այլ ծրագրեր 12,381,440.7 

     

Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված 

բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` 

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ 

չափերով` 

  

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական  

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

Գումարը                

(հազար 

դրամներով) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 132,342,013.8 

այդ թվում՝  
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Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական  

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

Գումարը                

(հազար 

դրամներով) 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 120,217,365.8 

այդ թվում՝  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 14,183,155.7 

այդ թվում՝  

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ 14,183,155.7 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 13,789,708.6 

այդ թվում՝  

Շարունակական ծախսեր 1,078,591.1 

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր 324,081.1 

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 10,032,179.5 

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում 328,295.6 

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և 

նյութեր) 225,776.9 

Նյութեր (ապրանքներ) 1,800,784.4 

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ 4,000,000.0 

այդ թվում՝  

 - Ներքին տոկոսավճարներ 4,000,000.0 

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 27,247,127.7 

այդ թվում՝  

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին 27,227,127.7 

Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին 20,000.0 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 11,783,545.5 

այդ թվում՝  

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին 825.2 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 

մակարդակներին 11,782,720.3 

որից`  

 - Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին  

 - Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող 

դոտացիաներ 2,930,156.7 

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպություններին 785,489.8 

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային 

առևտրային կազմակերպություններին 346,310.9 

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 7,720,762.9 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 35,822,976.2 

այդ թվում՝  

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 

նպաստներ (բյուջեից) 17,234,191.8 

այդ թվում՝  

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից 178,000.0 

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից 944,800.0 

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից 5,266,000.0 

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից 1,990,000.0 

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից 140,982.9 

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից 557,396.0 

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից 8,157,012.9 

Կենսաթոշակներ 18,588,784.4 

այդ թվում՝  

Կենսաթոշակներ 18,588,784.4 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 13,390,852.1 

այդ թվում՝  
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Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական  

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

Գումարը                

(հազար 

դրամներով) 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) 

կազմակերպություններին 147,552.6 

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավար-

ման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց 

նկատմամբ 26,763.3 

Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ 100.0 

Այլ ծախսեր 7,716,436.2 

Պահուստային միջոցներ 5,500,000.0 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 12,124,648.0 

այդ թվում՝  

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ  ԳԾՈՎ  ԾԱԽՍԵՐ 12,144,648.0 

այդ թվում՝  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 12,144,648.0 

այդ թվում՝  

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 10,455,150.0 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 1,493,500.0 

այդ թվում՝  

- Տրանսպորտային սարքավորումներ  

 - Վարչական սարքավորումներ 138,000.0 

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 1,355,500.0 

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 195,998.0 

այդ թվում՝  

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ 298.0 

 - Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր  

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր 195,700.0 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ -20,000.0 

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ` 

1) 2022 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարությունը (այսուհետ նաև` Կառավարություն) չի շարունակի 

2021 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնու-

թյունների ձևակերպումների իրականացումը.  

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով 

նախատեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2025 թվականի 

հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով 

(բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ 

Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն` մարման այլ ժամկետների 

վերաբերյալ). 

3) 2021 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային 

աշխատավարձի չափը կազմում է 63300 դրամ. 

4) յուրաքանչյուր մարմնի պետական ծառայողների տարեկան 

պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ 

մարմնի գծով Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեով 

նախատեսված պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի 

տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը. 

5) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Կառավարության 
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ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի 

(բացառությամբ դրանց գծով, ըստ Կառավարության կանխատեսումների, 2021 

թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին` 

ա. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ, 

բ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխա-

տանքի վարձատրություն (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված 

վճարներ, 

գ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 

տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ. 

6) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան` պետական հիմնարկ-

ների համար Արցախի Հանրապետության կառավարության ընդունած 

որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների 

(բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց 

սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված 

դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարության և Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման և /կամ/ 

համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների 

շրջանառությունը 2021 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների 

մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Արցախի 

Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման 

հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի 

համապատասխան մուտքեր և ելքեր` Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով 

նախատեսվող` 2021 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների 

գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ 

հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի 

նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ 

հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան 

գումարները  (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան 

ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես 

առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` այդ 

ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության 

չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն 

օրենքի 2-րդ հոդվածով  հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր 

գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի 

դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների համապատասխան 

գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը 

2021 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային 

հաշիվներին 2021 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2021 

թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2021 թվականի 

հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին: 

 

Հոդված 8.  Հաստատել` 

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացում-

ների բաշխումը` ըստ Արցախի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և 

դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի 

համաձայն. 

2) Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեից 

համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով 
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նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 

հավելվածի համաձայն. 

3) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Արցախի 

Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի 

(պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի՝ սույն 

օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն. 

4) 2021 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության 

օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի 

երկարաձգման) պարտադիր վճարների և ռադիոհաճախականության 

օգտագործման պարտադիր վճարների չափերը` սույն օրենքի N 4 հավելվածի 

համաձայն: 

 

Հոդված 9. Թույլատրել կառավարությանը 2021 թվականին 

անհրաժեշտության դեպքում` 

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող 

նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության 

պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն 

իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկացումները. 

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային 

ծախսերի գործառական  դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին 

պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային 

ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության գործադիր իշխանության 

համապատասխան մարմինների  ցանկերում. 

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և 

ստացված եկամուտներն արտահայտելով Արցախի Հանրապետության 2021 

թվականի պետական բյուջեի կատարման  մասին  հաշվետվություններում և  

այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ 

հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք 

արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան 

բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, 

Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեից առանց 

սահմանափակման իրականացնել`  

ա. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, 

ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Արցախի 

Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված 

վարկերի վերականգնման մասով) կողմից դատարան հայցադիմումներ, 

դիմումներ ու գանգատներ, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և 

վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս, ինչպես նաև դատարանի կողմից 

տրամադրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար` 

«Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված վճարումները, ինչպես նաև 

դատական ակտերի հիման վրա հօգուտ պետական բյուջեի պետական 

հիմնարկներից բռնագանձված պետական տուրքի գումարների վճարումները, 

բ. Արցախի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից 

Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և 

պետական հիմնարկներում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների 

արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված 

լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները, 

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքին 

համապատասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականա-

ցնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով` Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 
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իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում 

պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև 

կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով 

հանձնված գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում կատարելու համար 

«Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված վճարումները,  

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ 

պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական 

իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, 

ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար «Պետական 

տուրքի մասին» օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների 

փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը, 

ե. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական 

իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի 

ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի 

(վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար 

(մեկ անգամ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված վճարումները, 

զ. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի 

Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած բնակավայրերի 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից  «Պետական տուրքի մասին» 

օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ անձանց փոխարեն, նշված 

օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը. 

4) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածին համապատասխան թույլատրվող 

վերաբաշխումներով և փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխություն-

ներ և (կամ) լրացումներ կատարել սույն օրենքի NN 2, 3 հավելվածներում և N 1 

հավելվածի համապատասխան  աղյուսակներում. 

5) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային 

եկամուտների` ըստ դրանց ձևավորման («Արցախի Հանրապետության 

բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) 

առանձին աղբյուրների գծով սահմանված համապատասխան գումարները 

պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերազանցած՝ լրացուցիչ ստացված 

եկամուտների գումարի չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ 

հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ինչպես 

նաև ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի 

պատկանելության` համապատասխան փոփոխության ենթարկել բյուջետային 

ծախսերի ֆինանսավորման համար սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ 

հոդվածներով հաստատված բյուջետային հատկացումների գումարները և N 1 

հավելվածով նախատեսված կամ նույն հավելվածում լրացվող որևէ ծախսային 

ծրագրի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ 

հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի), սույն օրենքի 3-րդ 

հոդվածով և N 3 հավելվածով սահմանված դեֆիցիտի (պակասուրդի) 

ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան 

գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի 

կազմում)՝ դրանց օգտագործումն իրականացնելով «Արցախի Հանրապետու-

թյան բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի  1-ին կետին 

համապատասխան: Սույն կետի գործողությունը չի տարածվում սույն հոդվածի 

3-րդ և 6-րդ կետերով, ինչպես նաև  սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ կետով 

նախատեսված դեպքերի վրա.   

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում 

չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարները, 
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ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, «Արցախի 

Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-

րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում այդ  գումարների չափով 

ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային 

եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք 

բյուջետային ելքերի պատկանելության՝ փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 

2-րդ, 5-րդ և  6-րդ  հոդվածներով  հաստատված  բյուջետային  ծախսերի  

համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն 

կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան 

ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 

2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ 

հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի 

(պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի 

համապատասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների 

հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 

հավելվածով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր, ըստ 

պատկանելության արտացոլել նշված հավելվածի` այդ ծրագրերին 

համապատասխանող բաժիններում). 

7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում սահմանված 

հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ 

սահմանված ծախսային ծրագրերի (առանց վերաբաշխվող գումարների 

սահմանափակման). 

8) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված 

յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների 

ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային 

ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների 

(առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման). 

9) բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի 

դեֆիցիտի (պակասուրդի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված 

գումարը, վերաբաշխել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) 

ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև  վերջիններիս առանձին 

տարրերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով 

հաստատված գումարները, և (կամ) կատարել պետական բյուջեի դեֆիցիտի 

(պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների ընդհանուր գումարի 

ավելացմանը չհանգեցնող այլ հաշվեկշռված փոփոխություններ և (կամ) 

լրացումներ` դրանցից բխող համապատասխան փոփոխություններ կատարելով 

սույն օրենքի N 3 հավելվածում. 

10) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ 

հոդվածով հաստատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, 

բյուջետային եկամուտների ձևավորման («Արցախի Հանրապետության  

բյուջետային  համակարգի  մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի  1-ին մասում նշված) 

առանձին աղբյուրների դասակարգման խմբերի միջև կատարել դրանց գծով 

սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գումարների 

վերաբաշխումներ: 

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն 

օրենքի անբաժանելի մասերը: 

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 

2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 
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Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.1 
 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին»  

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի  

«01. Պետական աջակցություն գրադարաններին» ծրագրով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 53,995.3 

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ 26,153.4 

«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան» 

ՊՈԱԿ 
27,841.9 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 6,575.6 

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ 6,575.6 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7,151.6 

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական 

գրադարան» ՊՈԱԿ 
7,151.6 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 7,233.3 

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ 7,233.3 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 8,872.1 

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ 8,872.1 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 9,462.5 

«Շուշիի շրջանի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ 9,462.5 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 9,503.4 

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ 9,503.4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 102,793.8 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.2 

 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին»  

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի  

«02. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով  նախատեսված 

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 91,939.7 

«Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 40,735.6 

Հադրութի «Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարան» 

ՊՈԱԿ 
7,968.2 

«Շուշի քաղաքի թանգարաններ» ՊՈԱԿ 30,112.6 

«Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 13,123.3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 91,939.7 
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Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.3 

 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին»  

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի  

«01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով  

նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական  

անձ հանդիսացող սուբյեկտների 
 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 157,389.1 

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ 67,853.3 

«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ 89,535.8 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 25,276.2 

«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ 25,276.2 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 21,955.0 

«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ 21,955.0 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 31,001.4 

«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ 31,001.4 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 65,704.8 

«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ 39,737.3 

«Ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային պալատ» 

ՊՈԱԿ 
25,967.5 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 19,233.2 

«Շահումյանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ 19,233.2 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 39,509.1 

«Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ 39,509.1 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 360,068.8 

 
Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.4 

 
«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի «02. 

Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  

բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 136,539.8 

«Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական 

դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ 
98,573.9 

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 37,965.9 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 136,539.8 
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Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.5 

 
«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի  

«03. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» ծրագրով  

նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական  

անձ հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 405,104.7 

«Աշոտ Բաբայանի անվան Արցախի պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ 71,366.2 

«Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ 51,298.1 

«Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ 34,024.8 

«Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ 35,421.8 

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ 84,994.6 

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ 55,023.9 

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ 51,737.3 

«Արցախի ժողգործիքների պետական նվագախումբ» ՊՈԱԿ 21,238.0 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 4,571.4 

«Շուշիի «Վարանդա» մանկապատանեկան պետական երգչախումբ»  

ՊՈԱԿ 4,571.4 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 22,253.8 

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ 22,253.8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 431,929.9 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.1 
 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի  

«01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 353,547.1 

«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 58,478.2 

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 128,761.4 

«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 51,570.5 

«Ստեփանակերտի թիվ 4 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 41,872.8 

«Ստեփանակերտի թիվ 5 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 36,022.4 

«Ստեփանակերտի թիվ 6 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 36,841.8 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 144,841.6 

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,742.8 

«Խնապատի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 15,371.4 

«Ակնաղբյուրի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 6,290.0 

«Այգեստանի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 17,120.4 

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 12,035.9 

«Իվանյանի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 18,515.9 

«Նորագյուղի մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 35,875.3 
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«Շոշի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 18,483.2 

«Աստղաշենի «Աստղիկ» մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 11,406.7 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 53,802.1 

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 8,156.6 

«Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 8,667.3 

«Առաքելի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 8,514.3 

«Հադրութի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 28,463.9 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 182,066.1 

«Մարտակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 55,101.8 

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 33,322.4 

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 7,452.6 

«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,328.6 

«Մեծ շենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 11,377.8 

«Վանքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 41,723.0 

«Չափարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 18,235.7 

«Թալիշի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 5,524.2 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 278,767.9 

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 41,574.3 

«Մարտունու Մոնթե Մելքոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ» 

ՊՈԱԿ 
75,404.1 

«Բերդաշենի Սիմոն Սողոմոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ» 

ՊՈԱԿ 
27,900.9 

«Ճարտարի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 27,635.0 

«Ճարտարի Էմանուել դը Լաբառի անվան թիվ 2 պետական 

մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 
33,226.1 

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 16,872.7 

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,814.9 

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 27,167.1 

«Գիշու պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 19,172.8 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 12,877.0 

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 12,877.0 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 48,385.1 

«Քարին տակի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,420.0 

«Շուշիի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 38,965.1 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 58,150.4 

«Բերձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 37,315.5 

«Մոշաթաղի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 7,442.1 

«Կովսականի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 13,392.8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1,132,437.3 

 
Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.2 

 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 

 «01. Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն  

ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 161,099.2 

«Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան N 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ 161,099.2 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 1,813,807.0 

«Ստեփանակերտի Խ.Աբովյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 290,558.3 

«Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 214,124.1 

«Ստեփանակերտի Ա.Գրիբոյեդովի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց» 154,735.1 
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ՊՈԱԿ 

«Ստեփանակերտի Մ.Մաշտոցի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 73,430.2 

«Ստեփանակերտի Հ.Բալասանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
110,987.3 

«Ստեփանակերտի Յու. Պողոսյանի անվան N 6 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
119,356.9 

«Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 220,977.5 

«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան N 8 միջնակարգ հոսքային 

դպրոց» ՊՈԱԿ 
210,558.3 

«Ստեփանակերտի Հ.Թումանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
139,241.9 

«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
222,209.9 

«Ստեփանակերտի N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 57,627.5 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 116,209.4 

«Ասկերանի Է.Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 116,209.4 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 77,652.3 

«Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 77,652.3 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 123,900.3 

«Մարտակերտի Վ.Բալայանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 123,900.3 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 243,155.1 

«Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 156,375.2 

«Ճարտարի Ազատամարտիկների անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
86,779.9 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 42,135.3 

«Քարվաճառի Վ.Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 42,135.3 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 76,707.5 

«Շուշիի Խ.Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոց» ՊՈԱԿ 76,707.5 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 89,418.9 

«Բերձորի Վ.Թեքեյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 50,115.6 

«Բերձորի Վ.Զատիկյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 39,303.3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2,744,085.0 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.3 
 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2  

խմբի 1 դասի «03. Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին»  

ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին 

 իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 1,392,358.9 

«Ասկերանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
1,392,358.9 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 623,712.8 

«Հադրութի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
623,712.8 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 1,648,856.2 

«Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
1,648,856.2 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 1,645,490.0 

«Մարտունու շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
1,645,490.0 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 294,888.3 
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«Շահումյանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
294,888.3 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 99,740.7 

«Շուշիի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
99,740.7 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 902,813.2 

«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 902,813.2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6,607,860.1 
 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.4 
 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 3 խմբի 1 դասի  

«01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով նախատեսված  

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 328,301.5 

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ 144,127.6 

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ 90,749.2 

«Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան» հիմնադրամ 93,424.7 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 328,301.5 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.5 
 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի  

«01. Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական 

կենտրոններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ  

առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

 
Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 113,996.3 

«Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 113,996.3 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 23,578.6 

«Ասկերանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ 23,578.6 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 22,445.1 

«Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ 22,445.1 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 24,103.2 

«Մարտակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 24,103.2 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 19,012.7 

«Մարտունու մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 19,012.7 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 5,246.6 

«Շահումյանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 5,246.6 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 24,284.3 

«Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ 24,284.3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 232,666.8 
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Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.6 
 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 

 «02. Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին» ծրագրով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 69,426.8 

«Ասկերանի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 38,102.8 

«Աստղաշենի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 31,324.0 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 51,426.0 

«Հադրութի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 20,430.1 

«Տողի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 30,995.9 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 59,958.2 

«Մարտակերտի Ա.Հեքիմյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 29,127.6 

«Վանքի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 30,830.6 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 79,690.7 

«Մարտունու Ա.Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 43,971.6 

«Ճարտարի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 35,719.1 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 55,949.6 

«Շուշիի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 55,949.6 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 40,499.3 

«Բերձորի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 40,499.3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 356,950.6 
 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.7 
 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 

 «03. Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին» ծրագրով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը 

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 52,830.6 

«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 52,830.6 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 17,503.0 

«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 17,503.0 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 17,014.1 

«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 17,014.1 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 21,809.4 

«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 21,809.4 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 46,416.3 

«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 46,416.3 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 11,118.2 

«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 11,118.2 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 14,198.9 

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 14,198.9 
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Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 18,465.1 

«Բերձորի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 18,465.1 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 199,355.6 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 4 
 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

 մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 04 բաժնի 

 2 խմբի 1 դասի «06. Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման 

միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ  

առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարություն 298,643.9 

«Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 19,862.3 

«Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 51,588.4 

«Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 34,444.9 

«Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 55,457.2 

«Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 54,947.9 

«Շահումյանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 15,397.5 

«Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 13,773.4 

«Քաշաթաղի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 53,172.3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 298,643.9 
 

 

Հավելված N 2 
 

Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեից   

համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով  

նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը 
 

  
Անվանումը 

Գումարը               

(հազար դրամով) 

1. Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք 1,451,581.2 

2. Ասկերանի շրջանի համայնքներ 231,519.4 

3. Հադրութի շրջանի համայնքներ 206,991.2 

4. Մարտակերտի շրջանի համայնքներ 340,352.1 

5. Մարտունու շրջանի համայնքներ 195,028.4 

6. Շահումյանի շրջանի համայնքներ 107,944.4 

7. Շուշիի շրջանի համայնքներ 58,836.9 

8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ 337,903.1 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2,930,156.7 
 

 

Հավելված N 3 
 

Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի 

(պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի 
 

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն 

ու դրանց տարրերի անվանումները 

Գումարը    

(հազար դրամով) 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 48,111,299.9 

այդ թվում` 
 

Փոխառու զուտ միջոցներ 48,111,299.9 

այդ թվում` 
 

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում 52,111,299.9 

Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում (4,000,000.0) 
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Հավելված N 4 

Աղյուսակ N 1 

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման,  
փոփոխման, վերաձևակերպման) պարտադիր վճարների` 2021 թվականի համար սահմանված չափերը 

 

Հ/Հ 
Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 

տեսակը 
Հաշվարկման միավորը 

Թույլտվության 

տրամադրման 

պարտադիր 

վճարի չափը  

(դրամ) 

Թույլտվության գործողու-

թյան ժամկետի երկարա-

ձգման, փոփոխման, 

վերաձևակերպման 

պարտադիր վճարի չափը 

1. Ռադիոռելեային կապի գծեր     0 

  GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ 
մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, 

մեկ հատված  
175 000 0 

  Ռադիոռելեային կապի գիծ 
մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, 

մեկ հատված  
20 000 0 

2.  

 

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր 

(բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով 

նշված ցանցի տեսակների)     

    

  
-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 105 000 0 

  

-  Արցախի Հանրապետության մեկ շրջանի 

համար 
1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 10 500 0 

  

- անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կոդի 

բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA) 
1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 2 625 000 0 
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3. 

 

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր 

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ 

հաղորդող ռադիոհաճախականություն 

(բազային (վերահաղորդիչ) կայանի 

բացակայության դեպքում` ըստ մեկ 

հաղորդող ռադիոհաճախականության)  
    

    

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի 

հզորություն 
266 000 0 

    25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն 283 000 0 

4. 

 

 

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի 

գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր 

հեռահաղորդակցության շարժական 

համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման 

բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

       

  Արցախի Հանրապետության համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 4 100 000 0 

5. 
Արբանյակային կապի երկրային կայաններ  

(ամրակցված, շարժական) 
անկախ կայանների քանակից 140 000 0 
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Հավելված N 4 

Աղյուսակ N 2 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների` 2021 թվականի համար սահմանված չափերը 

 

Հ/Հ Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը Հաշվարկման միավորը 

Ռադիոհաճա-

խականության 

օգտագործման 

վճարի չափը  

(դրամ) 

1. Ռադիոռելեային կապի գծեր     

  GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված  35 000 

  Ռադիոռելեային կապի գիծ մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված  20 000 

2. 

 

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր 

(բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով նշված 

ցանցի տեսակների)     

  

  -  Ստեփանակերտ քաղաքի համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 80 500 

  
-  Արցախի Հանրապետության մեկ շրջանի համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 12 100 

  

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց                                                       

(կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA) 
1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 8 750 

3. 

 

 

 

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր 

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող 

ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) 

կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող 

ռադիոհաճախականության)  

  

    մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն 21 000 
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    25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն 140 000 

4. 

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ 

համակարգ` GSM, համընդհանուր 

հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ 

(լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS 

(WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

     

  Արցախի Հանրապետության  համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 13 060 000 

5. 

 

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ                           

(ամրակցված, շարժական) 

անկախ կայանների քանակից, մեկ 

ռադիոհաճախականություն 
35 000 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է Արցախի Հանրապետության դեմ 

Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սանձազերծված պատերազմական 

գործողություններով պայմանավորված հարկ վճարողների կողմից 2020 

թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2021 թվականի հունվարի 31-ը ներառյալ 

ընկած ժամանակահատվածում (այսուհետ` պատերազմական և հետպատե-

րազմական ժամանակահատված) հարկային հաշվարկ-հաշվետվությունների, 

տեղեկությունների և այլ փաստաթղթերի հարկային և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ ներկայացման, հարկային հաշիվների 

էլեկտրոնային եղանակով դուրսգրման, հարկային եկամուտների և տարեկան 

պետական տուրքի վճարման, ինչպես նաև պատերազմական և հետպա-

տերազմական ժամանակահատվածում անհատույց (նվիրատվությամբ) 

մատակարարված ապրանքների՝ ավելացված արժեքի հարկից, ակցիզային 

հարկից և (կամ) առևտրի հարկից ազատելու հետ կապված 

հարաբերություններըֈ 

 

Հոդված 2. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատ-

վածում հարկ վճարողների կողմից հաշվարկ-հաշվետվությունների, տեղեկու-

թյունների և այլ փաստաթղթերի հարկային և տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններ ներկայացումը 

 

1. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատվածում 

հարկ վճարողների կողմից օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում 

հարկային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ներկայացման 

ենթակա հաշվարկ-հաշվետվությունների, տեղեկությունների և այլ 

փաստաթղթերի հարկային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ 

չներկայացման կամ ուշ ներկայացման համար օրենսդրությամբ  

նախատեսված  պատասխանատվություն  չի  կիրառվում: Նշված ժամանակա-

հատվածում չներկայացված հաշվարկ-հաշվետվությունները, տեղեկություն-

ները և այլ փաստաթղթերը ենթակա են ներկայացման մինչև 2021 թվականի 

փետրվարի 20-ը ներառյալ: 

2. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատվածում 

հարկ վճարողների կողմից էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հարկային 

հաշիվների դուրս չգրման կամ ուշ դուրսգրման համար օրենսդրությամբ 

նախատեսված պատասխանատվություն չի կիրառվում: Նշված 

ժամանակահատվածում դուրս չգրված հարկային հաշիվները ենթակա են 

դուրսգրման մինչև 2021 թվականի փետրվարի 20-ը ներառյալ:  

3. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատվածում 

հաստատագրված վճարի հաշվարկման համար հիմք ընդունվող ելակետային 

տվյալները փաստացի նվազեցրած հարկ վճարողները այդ մասին մինչև 2021 

թվականի փետրվարի 20-ը ներառյալ գրավոր տեղեկացնում են հարկային 

մարմնին` նոր հայտարարություն ներկայացնելու միջոցով, որի հիման վրա 
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հարկային մարմնի կողմից կատարվում է հաստատագրված վճարի 

վերահաշվարկ, և ավել վճարված գումարները հաշվանցվում և (կամ) հարկ 

վճարողին վերադարձվում են «Հարկերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 

համաձայն: 

 

Հոդված 3. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատ-

վածում հարկ վճարողների կողմից հարկային եկամուտների և տարեկան 

պետական տուրքի վճարումը  

 

1. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատվածում 

հարկ վճարողների կողմից օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում 

հարկային եկամուտները և տարեկան պետական տուրքը, այդ թվում` 

օրենսդրությամբ սահմանված կանխավճարները և նվազագույն վճարները 

չվճարելու կամ ուշ վճարելու համար տույժեր չեն հաշվարկվում: Նշված 

ժամանակահատվածում չվճարված հարկային եկամուտները և տարեկան 

պետական տուրքը ենթակա են վճարման մինչև 2021 թվականի փետրվարի 

20-ը ներառյալ:  

 

Հոդված 4. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատ-

վածում հարկ վճարողների գործունեության դադարեցումն ու հարկերի 

հաշվարկը 

 

1. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատվածում 

փաստացի գործունեություն չիրականացրած հարկ վճարողների 

գործունեությունը մինչև գործունեության վերսկսումը համարվում է 

ժամանակավոր դադարեցված` անկախ գործունեություն չիրականացնելու 

վերաբերյալ դիմում-հայտարարություն ներկայացված լինելու հանգամանքից:  

2. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատվածում 

փաստացի գործունեություն չիրականացրած` «Հարկերի մասին» օրենքի 20.2-

րդ հոդվածով սահմանված կարգով հարկային մարմնում հավաստագրված 

հարկ վճարողների հավաստագրի գործողությունը այդ ժամանակահատվածի 

համար կասեցվում է: Չներկայացված հավաստագրի օրինակը ենթակա է 

ներկայացման հարկային մարմին մինչև 2021 թվականի փետրվարի 20-ը 

ներառյալ, եթե հարկ վճարողը չի վերսկսել իր գործունեությունը: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հարկ վճարողների մասով 

փաստացի գործունեության չիրականացման ժամանակահատվածի համար 

հարկային մարմնի կողմից կատարվում է հաշվարկված հաստատագրված 

վճարների և արտոնագրային վճարների վերահաշվարկ, և ավել վճարված 

գումարները հաշվանցվում և (կամ) հարկ վճարողին վերադարձվում են 

«Հարկերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի համաձայն: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հարկ վճարողների մասով մինչև 

գործունեությունը վերսկսելու ամիսն ընկած ժամանակահատվածի համար 

նվազագույն եկամտային հարկի պարտավորություն չի առաջադրվում: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հարկ վճարողները մինչև 

գործունեությունը վերսկսելու ամիսն ընկած ժամանակահատվածի համար 

շահութահարկի (եկամտային հարկի) կանխավճարներ չեն կատարում: 

 

Հոդված 5. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատ-

վածում հարկ վճարողների կողմից անհատույց (նվիրատվությամբ) 

մատակարարված ապրանքների՝ ավելացված արժեքի հարկից, ակցիզային 

հարկից և (կամ) առևտրի հարկից ազատումը 
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 1. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատվածում 

հարկ վճարողների կողմից Արցախի Հանրապետության պետական և 

տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 

ապրանքների անհատույց (նվիրատվությամբ) մատակարարումն ազատվում է 

ավելացված արժեքի հարկից, ակցիզային հարկից և (կամ) առևտրի հարկիցֈ 

2. Կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ապրանքները Արցախի Հանրապետության պետական և տարածքային 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին անհատույց 

(նվիրատվությամբ) մատակարարվելու փաստը հաստատվում է կազմակեր-

պությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով դուրս գրված ու Արցախի Հանրապետության պետական 

և տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

վավերացրած հաշվարկային փաստաթղթերովֈ Անհատ ձեռնարկատեր 

չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից ապրանքներ Արցախի 

Հանրապետության պետական և տարածքային կառավարման, տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին անհատույց (նվիրատվությամբ) մատա-

կարարվելու փաստը հաստատվում է կողմերի միջև օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով կազմված այլ փաստաթղթերովֈ 

3. Պատերազմական և հետպատերազմական ժամանակահատվածում 

Արցախի Հանրապետության պետական և տարածքային կառավարման, 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին անհատույց (նվիրատվու-

թյամբ) մատակարարված ապրանքների մասով «Ավելացված արժեքի հարկի 

մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի դրույթները կիրառելի չենֈ 

 

Հոդված 6. Պատերազմական գործողությունների հետևանքով հարկ 

վճարողների կողմից վաճառքի նպատակով ձեռքբերված ապրանքների 

պատահական կորուստների դուրսգրումը 

 

1. Հարկ վճարողների կողմից վաճառքի նպատակով ձեռքբերված 

ապրանքները պատերազմական գործողությունների հետևանքով փաստացի 

կորստի, ոչնչացման, վնասման կամ որակական հատկանիշների անկման 

դեպքում ենթակա են դուրսգրման` փաստաթղթերով հիմնավորված չափով: 

 

Հոդված 7. Պատերազմական գործողությունների հետևանքով բացառա-

պես Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ անցած 

համայնքներում փաստացի գործունեություն իրականացրած կազմակերպու-

թյունների և ֆիզիկական անձանց (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի) 

հարկման առանձնահատկությունները 

 

1. Պատերազմական գործողությունների հետևանքով բացառապես 

Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ անցած 

համայնքներում փաստացի գործունեություն (բացառությամբ իր բնույթով 

պայմանավորված՝ իրականացման մշտական վայր չունեցող գործունեության 

տեսակների (բացառությամբ ուղևորափոխադրման գործունեության), ինչպես 

նաև հանքարդյունահանման, էներգետիկայի բնագավառում գործունեության) 

իրականացրած առևտրային կազմակերպությունները և անհատ 

ձեռնարկատերերը Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ 

անցած համայնքներում փաստացի գործունեության հաշվետու 

ժամանակահատվածների համար օրենսդրությամբ սահմանված հաշվարկ–

հաշվետվություններ (բացառությամբ 2020 թվականի սեպտեմբեր և 

հոկտեմբեր ամիսների եկամտային հարկի ամսական ամփոփ (պարզեցված) 

հաշվարկի), տեղեկություններ և այլ փաստաթղթեր (այդ թվում` ճշտված) 

հարկային մարմին չեն ներկայացնում: Սույն մասում նշված հարկ 
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վճարողների կողմից 2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև Ադրբեջանի 

Հանրապետության վերահսկողության տակ անցած համայնքներում 

փաստացի գործունեության ամիսն ընդգրկված ժամանակահատվածների 

համար  հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով 

(բացառությամբ եկամտային հարկի և սոցիալական վճարների) վճարումների 

չափով ինքնաշխատ եղանակով ձևավորվում է պարտավորություն և մարվում 

վճարումների հաշվին:  

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված առևտրային կազմակերպու-

թյունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2020 թվականի համար 

կատարված շահութահարկի (եկամտային հարկի) կանխավճարները և 

նվազագույն եկամտային հարկը ենթակա են հաշվանցման և (կամ) 

վերադարձման «Հարկերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի համաձայն: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հարկային գործակալները վարձու 

աշխատողին աշխատանքից ազատելու դեպքում պարտավոր են մինչև 2021 

թվականի փետրվարի 20-ը ներառյալ «Եկամտային հարկի մասին» օրենքի 14-

րդ հոդվածով սահմանված կարգով հարկային մարմին ներկայացնել 

գրանցման հայտ:  

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված առևտրային 

կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերն ազատվում են 

շահութահարկի, եկամտահարկի, եկամտային հարկի, ակցիզային հարկի, 

ավելացված արժեքի հարկի, հաստատագրված վճարների, առևտրի հարկի, 

պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների, ավտոմոբիլային 

ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար 

կատարվող հատկացումների (մասհանումների), տարեկան պետական 

տուրքի ու բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների գծով 

ապառքների, տույժերի և (կամ) տուգանքների, ինչպես նաև հարկային 

օրենսդրությունը խախտելու համար սահմանված տուգանքների 

(բացառությամբ օրենքով համայնքների բյուջեներ մուտքագրվող հարկերի 

գծով չվճարման համար սահմանված տուգանքների), «Հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաների կիրառման մասին», «Դրամարկղային գործառնությունների 

մասին» օրենքների պահանջների խախտման համար սահմանված 

տուգանքների վճարումից` համաձայն Արցախի Հանրապետության 

կառավարության հաստատած ցանկի: Սույն մասը տարածվում է նաև 

առևտրային կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի՝ հարկային 

մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով այն պարտավորությունների 

(բացառությամբ սոցիալական վճարների և դրոշմանիշային վճարների) վրա, 

որոնց մասով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ:  

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված առևտրային կազմակերպու-

թյունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից հարկային մարմին 

ներկայացված հաշվարկ-հաշվետվություններում, տեղեկություններում և այլ 

փաստաթղթերում արտացոլված` վաճառքի նպատակով ձեռք բերված 

ապրանքների մնացորդները հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայում 

ինքնաշխատ եղանակով զրոյացվում են: 

6. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված առևտրային կազմակերպու-

թյունների լուծարման (անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառումից հանման) 

ընթացքում հարկային մարմնի կողմից տրամադրվում է պետական բյուջեի 

գծով պարտավորությունների բացակայության վերաբերյալ տեղեկանք:  

7. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված առևտրային 

կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի գերավճարի մնացորդի 

հաշվանցումը կամ միաժամանակ հաշվանցումն ու վերադարձը 

իրականացվում են կամերալ ուսումնասիրությամբ: 

8. Կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք ազատվում են 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի 
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Հանրապետության վերահսկողության տակ անցած համայնքներում գտնվող 

գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվող շենքերի և շինությունների, 

ինչպես նաև հողի հարկով հարկվող օբյեկտ համարվող հողամասերի համար 

գույքահարկի և հողի հարկի գծով 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 

չվճարված (այդ թվում` 2020 թվականի հաշվետու տարվա համար) 

պարտավորությունների կատարումից: 

9. Պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի Հան-

րապետության վերահսկողության տակ անցած համայնքներում գրանցված 

(հաշվառված, հիմնական բնակություն հաստատած) կազմակերպությունները 

և ֆիզիկական անձինք ազատվում են գույքահարկով հարկվող օբյեկտ 

համարվող փոխադրամիջոցների համար գույքահարկի գծով 2021 թվականի 

հունվարի 1-ի դրությամբ չվճարված պարտավորությունների կատարումից: 

 

 Հոդված 8. Անցումային դրույթներ 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

2. Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված առևտրային 

կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ցանկը Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը հաստատում է սույն օրենքն ուժի մեջ 

մտնելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-15-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

  

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» 1999 թվականի հունվարի 9-ի ՀՕ-47 

օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժա» կետից և 8-րդ 

հոդվածի չորրորդ պարբերությունից հանել «, ավտոմոբիլային 

ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար 

կատարվող մասհանումների» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր պարբերություն. 

«Սույն օրենքի իմաստով եկամուտ չեն համարվում բանկերում և 

վարկային կազմակերպություններում հաշվառված՝ պատերազմական 

գործողությունների 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 Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած 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:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «զ» կետից հանել  «, ավտո-

մոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման 

համար կատարվող հատկացումները (մասհանումները)» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 29-րդ հոդվածում՝ 

1) «ժա» կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով.  

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժբ» կետ. 

«ժբ) ռեզիդենտ կազմակերպություն համարվող բանկերի և վարկային 

կազմակերպությունների հարկվող օբյեկտի որոշման նպատակով այդ 

բանկերում և վարկային կազմակերպություններում հաշվառված՝ 

պատերազմական գործողությունների 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 Արցախի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած 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 

վերականգնելու դեպքում՝ անկախ սույն հոդվածի «ժա» կետի դրույթներիցֈ»ֈ 

 

Հոդված 5. Օրենքի 32-րդ հոդվածի` 
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1) 1-ին մասում «10 տոկոս դրույքաչափով» բառերը փոխարինել «մինչև 

2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ընդգրկված հաշվետու տարիների 

համար`  10 տոկոս դրույքաչափով, իսկ 2023 թվականի հունվարի 1-ից` 5 

տոկոս դրույքաչափով» բառերով. 

2) 2-րդ մասից հանել «, էլեկտրական էներգիայի արտադրության, 

էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի հաղորդման, բաշխման և (կամ) 

մատակարարման և հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային 

հաղորդակցության) բնագավառում լիցենզավորված գործունեություն 

իրականացնող անձանց» բառերը: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 32-րդ և 67-րդ հոդվածներում «20» թիվը փոխարինել 

«18» թվով: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին պարբերությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Եթե ռեզիդենտի (բացառությամբ սույն օրենքի 32-րդ հոդվածով 

սահմանված` շահութահարկի 18 տոկոս դրույքաչափով հարկվող, 

էլեկտրական էներգիայի արտադրության, էլեկտրական էներգիայի և բնական 

գազի հաղորդման, բաշխման և (կամ) մատակարարման և 

հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցության) բնագավառում 

լիցենզավորված գործունեություն իրականացնողների, ինչպես նաև 

վերակազմակերպված կազմակերպությունների) կանոնադրական 

կապիտալում Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 

ձևավորված ներդրումները գնահատող և արտոնություն տրամադրող 

հանձնաժողովին հայտ ներկայացնելու տարվան նախորդող երեք տարիների 

ընթացքում հիմնադրի (մասնակցի) փաստացի կատարած ներդրման 

ընդհանուր արժեքը կազմում է առնվազն 100 միլիոն ՀՀ դրամ, ապա տվյալ 

ռեզիդենտի շահութահարկի գումարը նվազեցվում է` հայտ ներկայացնելու 

տարում և դրան հաջորդող երկու տարիներին 100 տոկոսի չափով, հետագա 

երկու տարիներին` 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան ներդրման 

ընդհանուր արժեքի 10 տոկոսը:»: 

 

Հոդված 8. Օրենքում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 38.1-ին 

հոդված. 

 

«Հոդված 38.1. Մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ 

ընդգրկված հաշվետու տարիների համար շահութահարկի վճարումից 

ազատվում են սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

դրույքաչափով հարկվող գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողները, 

բացառությամբ էլեկտրական էներգիայի արտադրության, էլեկտրական 

էներգիայի և բնական գազի հաղորդման, բաշխման և (կամ) մատակարարման 

և հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցության) բնագավառում 

լիցենզավորված գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների`  

գործունեության այդ մասով:»: 

 

Հոդված 9.  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա, բացառությամբ սույն 

հոդվածով սահմանված դեպքերի: 

2. Սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածների գործողությունը տարածվում է 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո սույն օրենքով սահմանված անձանց 

ներված՝ մինչև պատերազմական գործողությունների ավարտը ստացված 
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վարկի կամ այլ գումարների, դրանց գծով հաշվարկված տոկոսների, տույժերի 

և (կամ) տուգանքների նկատմամբֈ 

3. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը գործում է մինչև 2023 

թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

4. Սույն օրենքի 6-րդ և 8-րդ հոդվածների գործողությունը տարածվում է 

2020 թվականի հաշվետու տարվանից սկսած: 

5. Օրենքի 38-րդ հոդվածով սահմանված արտոնությունից օգտվող` 

էլեկտրական էներգիայի արտադրության, էլեկտրական էներգիայի և բնական 

գազի հաղորդման, բաշխման և (կամ) մատակարարման լիցենզավորված 

գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողները շարունակում են օգտվել 

արտոնությունից մինչև Օրենքով սահմանված ժամկետի լրանալը: Ընդ որում, 

Օրենքի 38-րդ հոդվածով սահմանված` ներդրման ընդհանուր արժեքի 10 

տոկոսը չգերազանցելու դրույթը տարածվում է նաև վերջիններիս վրա: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-16-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Եկամտային հարկի մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-

ի  ՀՕ-86-Ն օրենքի  (այսուհետ՝ Օրենք) 6-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝ 

1) 35-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով.  

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 36-րդ կետ․ 

«36) պատերազմական գործողությունների ժամանակահատվածում 

իրականացվող ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված, 

հաշմանդամ դարձած կամ անհայտ կորած ֆիզիկական անձին, նրա 

ամուսնուն, համատեղությամբ ապրող զավակին կամ համատեղությամբ 

ապրող ծնողին բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների տված 

վարկի գումարների ներման արդյունքում ֆիզիկական անձի եկամուտները` 

անկախ սույն մասի 20-րդ կետի դրույթներից:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 9.1-ին հոդվածի 2-րդ մասի՝ 

1) 2-րդ կետում «եկամտային հարկի (եկամտահարկի և պարտադիր 

սոցիալական ապահովության վճարների) գծով հարկային պարտավորու-

թյունը» բառերը փոխարինել «տվյալ եռամսյակի բոլոր ամիսների համար 

հարկային մարմին ներկայացված` եկամտային հարկի ամփոփ հաշվարկով 

հայտարարագրված հարկային պարտավորությունը» բառերով. 

2) 3-րդ կետում «եկամտային հարկի գծով հարկային պարտավորու-

թյունը» բառերը փոխարինել «տվյալ եռամսյակի բոլոր ամիսների համար 

հարկային մարմին ներկայացված` եկամտային հարկի պարզեցված 

հաշվարկով հայտարարագրված հարկային պարտավորությունը» բառերով. 

3) 4-րդ կետում «եկամտային հարկի (եկամտահարկի և պարտադիր 

սոցիալական ապահովության վճարների) գծով հարկային պարտավորու-

թյունը» բառերը փոխարինել «տվյալ հաշվետու տարվա համար հարկային 

մարմին ներկայացված` տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկով 

հայտարարագրված հարկային պարտավորությունը» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝ 

1) 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) հարկային գործակալը եկամտային հարկը հաշվարկում է ամսական 

հարկվող եկամտի նկատմամբ հետևյալ դրույքաչափերով, բացառությամբ 

սույն մասի 1.1-ին և 1.2-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի. 

 

Ժամանակահատվածը Եկամտային հարկի 

դրույքաչափը 

 

2021 թվականի հունվարի 1-ից 15 տոկոս  

2022 թվականի հունվարի 1-ից 14 տոկոս  

2023 թվականի հունվարի 1-ից                          13 տոկոս               ».  

    

2) 1.1-ին կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով.  

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.2-րդ կետ. 

«1.2) բացառապես գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ 

զբաղված  հարկային գործակալը աշխատողներին վճարվող աշխատավարձից 
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և դրան հավասարեցված եկամուտներից եկամտային հարկը հաշվարկում է 3 

տոկոս դրույքաչափով:», 

4) 2-րդ կետում «20 տոկոս դրույքաչափով» բառերը փոխարինել «սույն 

մասի 1-ին կետով սահմանված դրույքաչափով» բառերով: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 8.1-ին մասում և 25-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասում «20» թիվը փոխարինել «13» թվով: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասում «և 8-րդ» բառերը 

փոխարինել   «, 8-րդ և   8.1-ին» բառերով: 

 

Հոդված 6. Օրենքում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 21.1-ին 

հոդված. 

 

«Հոդված 21.1. Մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը անհատ ձեռնար-

կատերերի կողմից եկամտային հարկի վճարման առանձնահատկությունները 

 

1. Անհատ ձեռնարկատերերը մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը 

ներառյալ ընդգրկված հաշվետու տարիների համար ազատվում են 

ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից 

եկամտային հարկի վճարումից: 

2. Անհատ ձեռնարկատերերը կարող են հրաժարվել սույն հոդվածի 1-ին 

մասով նախատեսված արտոնությունից իրենց հաշվառման վայրի հարկային 

մարմին՝ վերադաս հարկային մարմնի ղեկավարի հաստատած ձևով 

արտոնությունից հրաժարվելու վերաբերյալ հայտարարություն ներկայա-

ցնելու դեպքում: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արտոնությունից 

հրաժարվելու վերաբերյալ հայտարարությունը սույն հոդվածով սահմանված 

հաշվետու տարիների համար ներկայացվում է յուրաքանչյուր տարի մինչև 

տվյալ տարվա հունվարի 20-ը ներառյալ, բացառությամբ 2020 և 2021 

թվականների  հաշվետու տարիների, որոնց համար ներկայացվում են մինչև 

2021 թվականի փետրվարի 20-ը ներառյալ: Նոր ստեղծված (հաշվառում 

ստացած) անհատ ձեռնարկատերերը սույն հոդվածի 2-րդ մասով 

նախատեսված արտոնությունից հրաժարվելու վերաբերյալ հայտարարու-

թյունը հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում մինչև 

հաշվառման ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ը ներառյալ:»: 

 

Հոդված 7.  

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա, բացառությամբ սույն 

հոդվածով սահմանված դեպքերի: 

2. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի գործողությունը տարածվում է 2020 

թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո սույն օրենքով սահմանված անձանց 

ներված՝ մինչև պատերազմական գործողությունների ավարտը ստացված 

վարկի կամ այլ գումարների, դրանց գծով հաշվարկված տոկոսների, տույժերի 

և (կամ) տուգանքների նկատմամբֈ 

3. Սույն oրենքի 2-րդ հոդվածը տարածվում է 2021 թվականի հունվարի 

1-ից հետո վարձու աշխատողներին և անհատ ձեռնարկատերերին 

վերադարձման ենթակա եկամտային հարկի գումարների վրա: 

4. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի գործողությունը տարածվում է 2020 

թվականի հաշվետու տարվանից սկսած:  
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5. Օրենքի 21.1-ին հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

արտոնությունից օգտվող անհատ ձեռնարկատերերի մասով 2021 թվականի 

փետրվարի 20-ի դրությամբ կատարվում է Օրենքի 11-րդ հոդվածի 8.2-րդ 

մասով 2020 թվականի համար հաշվարկված նվազագույն եկամտային հարկի 

վերահաշվարկ, և ավել վճարված գումարները հաշվանցվում և (կամ) անհատ 

ձեռնարկատիրոջը վերադարձվում են «Հարկերի մասին» օրենքի 34-րդ 

հոդվածի համաձայն: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-17-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

 

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

ՈՒ «ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» 1998 թվականի 

դեկտեմբերի   18-ի ՀՕ-43 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի 30-րդ, 33-

րդ և 34-րդ կետերում «2021 թվականի» բառերը փոխարինել «2026 թվականի» 

բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետում՝ 

1) առաջին պարբերությունից հանել «, բացառությամբ սույն հոդվածով 

սահմանված դեպքերի» բառերը. 

2) երկրորդ և երրորդ պարբերություններն ուժը կորցրած ճանաչել. 

3) չորրորդ պարբերությունում «վճարումը» բառից հետո լրացնել «, բա-

ցառությամբ սույն կետով սահմանված դեպքի» բառերը. 

4) չորրորդ պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր պարբերություն. 

«ԱԱՀ-ի գծով հաշվանցումներ կատարելու համար սույն օրենքով 

սահմանված մնացած բոլոր պայմանները բավարարված համարվելու 

դեպքերում ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված աշխատանքների և (կամ) 

ստացված ծառայությունների գծով հարկային հաշիվներում առանձնացված 

ԱԱՀ-ի գումարները ԱԱՀ վճարողները 2021 թվականի հունվարի 1-ից հետո 

կարող են հաշվանցել նաև առանց ապրանք մատակարարողներին, 

աշխատանք կատարողներին կամ ծառայություն մատուցողներին վճարում 

կատարելու:». 

5) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«ԱԱՀ-ի գծով հաշվանցումներ կատարելու համար սույն օրենքով 

սահմանված մնացած բոլոր պայմանները բավարարված համարվելու 

դեպքերում ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված աշխատանքների և (կամ) 

ստացված ծառայությունների գծով հարկային հաշիվներում առանձնացված 

ԱԱՀ-ի գումարները հաշվանցվում են`  

ա. ապրանքների ձեռքբերման, աշխատանքների ընդունման և (կամ) 

ծառայությունների ստացման օրն ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի 

համար հարկային մարմին ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկով, եթե 

համապատասխան գործարքին վերաբերող՝ մատակարարների կողմից դուրս 

գրված հարկային հաշիվն ապրանքը ձեռք բերողի, աշխատանքն ընդունողի և 

(կամ) ծառայությունը ստացողի կողմից սույն օրենքի 19.1-ին հոդվածի 

առաջին պարբերությամբ սահմանված կարգով վավերացվել է մինչև ԱԱՀ-ի 

հաշվարկի ներկայացման համար սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի առաջին և 

երկրորդ պարբերություններով սահմանված վերջնաժամկետի օրը ներառյալ, 

բ. համապատասխան գործարքին վերաբերող՝ մատակարարների 

կողմից դուրս գրված հարկային հաշիվն ապրանքը ձեռք բերողի, աշխատանքն 

ընդունողի և (կամ) ծառայությունը ստացողի կողմից սույն օրենքի 19.1-ին 
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հոդվածի առաջին պարբերությամբ սահմանված կարգով վավերացվելու օրն 

ընդգրկող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային մարմին 

ներկայացվող ԱԱՀ-ի հաշվարկով, եթե հարկային հաշիվը չի վավերացվել 

մինչև ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման համար սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 

առաջին և երկրորդ պարբերություններով սահմանված վերջնաժամկետի օրը 

ներառյալ:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 243-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 3-րդ կետի՝  

1) «ա» ենթակետում «ձեռքբերումների գծով» բառերից առաջ լրացնել 

«մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ» բառերը.  

2) «բ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«բ. ձեռքբերումների գծով այն հարկային հաշիվներում առանձնացված 

ԱԱՀ-ի գումարները, որոնք մինչև տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանին 

հաջորդող ամսվա  20-ը ներառյալ էլեկտրոնային ստորագրությամբ չեն 

վավերացվել, իսկ մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ 

ձեռքբերումների գծով նաև այն հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-

ի գումարները, որոնց գծով մատակարարներին վճարումներ չեն կատարվել, 

հետաձգվում են հետագա հաշվետու ժամանակաշրջաններ` տվյալ հաշվետու 

ժամանակաշրջանում իրականացված բոլոր գործարքների ընդհանուր 

շրջանառության մեջ (առանց ԱԱՀ-ի) հարկվող գործարքների տեսակարար 

կշռին համապատասխանող չափով,»: 

 
Հոդված 5. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» 2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-88 օրենքի 3-րդ հոդվածում «2021 

թվականի» բառերը փոխարինել «2026 թվականի» բառերով: 

 

Հոդված 6.  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

2. ԱԱՀ վճարողները առանց ձեռք բերված ապրանքների, ընդունված 

աշխատանքների և (կամ) ստացված ծառայությունների դիմաց վճարում 

կատարելու ԱԱՀ-ի գծով հաշվանցումներ կարող են կատարել միայն 2021 

թվականի հունվարի 1-ից կատարվող ձեռքբերումների, ընդունվող 

աշխատանքների և (կամ) ստացվող ծառայությունների մասով, իսկ մինչև 2021 

թվականի հունվարի 1-ը կատարված ձեռքբերումների, ընդունված 

աշխատանքների և (կամ) ստացված ծառայությունների մասով ԱԱՀ-ի գծով 

հաշվանցումները կատարվում են մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը 

սահմանված կարգով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

       

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-18-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Առևտրի հարկի մասին» 2002 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-207 

օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ», «դ» և 12-րդ հոդվածի 

31-ին կետերն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 6. Առևտրի հարկի գործողության դադարումը 

 

1. Առևտրի հարկ վճարողը դադարում է համարվել այդպիսին, եթե տեղի 

է ունեցել սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով նշված փաստերից որևէ մեկը` այդ 

փաստը տեղի ունենալու  օրվանից մինչև տվյալ տարվա ավարտը:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Առևտրի հարկ վճարողները ընթացիկ տարվա յուրաքանչյուր 

հաշվետու ժամանակաշրջանի համար որոշվող հարկվող օբյեկտի նկատմամբ 

հարկը հաշվարկում են հետևյալ դրույքաչափով՝ հաշվի առնելով սույն 

հոդվածի 1.1-ին մասով սահմանված դրույթները՝ 

1) 2021 թվականի հունվարի 1-ից՝ 2 տոկոս դրույքաչափով. 

2) 2022 թվականի հունվարի 1-ից՝ 3 տոկոս դրույքաչափով:». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկվող օբյեկտի մասով 

սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դրույքաչափով հաշվարկված 

առևտրի հարկի գումարը նվազեցվում է տվյալ հաշվետու ժամանակաշր-

ջանում անմիջական վաճառքի նպատակով ձեռք բերված ապրանքների գծով 

կատարված` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 

սահմանված փաստաթղթերով հիմնավորված ծախսերի (ներառյալ` ԱԱՀ-ի, 

ակցիզային հարկի և (կամ) բնապահպանական վճարի գումարները), ինչպես 

նաև Արցախի Հանրապետություն ներմուծված ապրանքների մասով 

ներմուծման մաքսային հայտարարագրերում արտացոլված մաքսային 

արժեքի, հաշվարկված մաքսատուրքի, ԱԱՀ-ի, ակցիզային հարկի և (կամ) 

բնապահպանական հարկի հանրագումարի կամ ներմուծման հարկային 

հայտարարագրերում արտացոլված` ԱԱՀ-ով հարկման բազայի, 

հաշվարկված ԱԱՀ-ի, ակցիզային հարկի և (կամ) բնապահպանական հարկի 

հանրագումարի (այսուհետ` ապրանքներ ձեռք բերելու ծախսեր)` 2021 

թվականի հունվարի 1-ից մեկ տոկոսը կազմող գումարի չափով, իսկ 2022 

թվականի հունվարի 1-ից՝ երկու տոկոսը կազմող գումարի չափով: Եթե սույն 

մասով սահմանված նվազեցումներից հետո առևտրի հարկի գումարը 

կազմում է հարկվող օբյեկտի մեկ տոկոսից պակաս գումար, ապա 

ապրանքներ ձեռք բերելու ծախսերի գծով նվազեցումը կատարվում է այն 

չափով, որ առևտրի հարկի գումարը կազմի հարկվող օբյեկտի մեկ տոկոսը: 

Սույն մասին համապատասխան` առևտրի հարկի գումարից ապրանքներ 

ձեռք բերելու ծախսերի գծով չնվազեցված մասը (այդ թվում` հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար հարկվող օբյեկտի բացակայության դեպքում)` 
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սույն մասի պահանջների պահպանմամբ, նվազեցվում է հետագա հաշվետու 

ժամանակաշրջանների համար հարկվող օբյեկտի նկատմամբ հաշվարկվող 

առևտրի հարկի գումարից:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Առևտրի հարկ վճարողները հարկի գումարը հաշվետու ժամանակա-

շրջանի գործունեության արդյունքներով մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը 

պետական բյուջե են վճարում այդ ժամանակաշրջանում ձևավորվող հարկվող 

օբյեկտի նկատմամբ սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

դրույքաչափի կիրառությամբ հաշվարկված առևտրի հարկի գումարի և սույն 

օրենքի 8-րդ հոդվածի 1.1-ին մասով սահմանված կարգով հաշվարկված՝ 

առևտրի հարկի գումարից նվազեցվող գումարի տարբերությունը:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Առևտրի հարկ վճարողների կողմից յուրաքանչյուր հաշվետու 

ժամանակաշրջանի առևտրի հարկի հաշվարկում հարկի գումարը սույն 

օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկվող չափից պակաս ցույց տալու 

դեպքում գանձվում է պակաս ցույց տրված հարկի գումարը, ինչպես նաև 

տուգանք` այդ գումարի 20 տոկոսի չափով, իսկ հարկային մարմնի կողմից 

խախտումն արձանագրվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում կրկին 

կատարելու դեպքում ` գանձվում է պակաս ցույց տրված հարկի գումարը, 

ինչպես նաև տուգանք` այդ գումարի 40 տոկոսի չափով: 

4. Եթե հարկ վճարողը, սույն օրենքի համաձայն, առևտրի հարկ վճարող 

լինելու պայմաններին չբավարարելու կամ առևտրի հարկ վճարող լինելու 

դադարեցման հիմքերի առկայության դեպքում շարունակել է իրեն համարել 

առևտրի հարկ վճարող, ապա այդ փաստերը ստուգմամբ հայտնաբերվելու 

դեպքում կատարվում է հարկային պարտավորությունների վերահաշվարկ` 

հիմք ընդունելով հարկման կարգերի փոփոխությունը և վճարած առևտրի 

հարկի մեջ սույն օրենքով սահմանված ԱԱՀ-ի և (կամ) շահութահարկի 

հաշվարկային մեծությունները:»: 

Հոդված 6. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 

2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

       

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-19-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

 

«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 97.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված 97.1. Հաստատագրված վճարից ազատումը 

 

1. 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը 

ներառյալ ընդգրկված հաշվետու ամիսների համար սույն օրենքի 7-րդ 

հոդվածի «ա», «ա1», «ա.2», «գ», «դ», «ե», «է», «թ», «ժ», «ժե», «ժթ», «ժթ.1», «ի», «իա», 

«իբ» և «իգ» կետերով նախատեսված գործունեություններն ազատվում են 

հաստատագրված վճարից:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 

2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-20-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

 

«ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հոդված 1. «Արտոնագրային վճարների մասին» 2011 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-91-Ն օրենքում (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածի 8-րդ 

մասում «2021 թվականի» բառերը  փոխարինել «2026 թվականի» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-ին հոդված. 

 

«Հոդված 8.1. Արտոնագրային վճարից ազատումը 

 

1. 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը 

ներառյալ ընդգրկված հաշվետու ժամանակահատվածի (եռամսյակ, կիսամյակ, 

ինն ամիս, տարի) համար սույն օրենքի անբաժանելի մաս համարվող N 1 և N 2 

հավելվածներում նշված գործունեություններն ազատվում են արտոնագրային 

վճարից:»: 

 

Հոդված 3.  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ քսանօրյա ժամկետում, 

կատարվում է Օրենքի անբաժանելի մաս համարվող N 1 և N 2 հավելվածներով 

նախատեսված գործունեություն իրականացնողների 2021 թվականի (եռամսյակ, 

կիսամյակ, ինն ամիս, տարի) համար հաշվարկված արտոնագրային վճարի 

վերահաշվարկ, և ավել վճարված գումարն ուղղվում է հարկ վճարողի 

ապագայում առաջացող արտոնագրային վճարի մարմանը և (կամ) 

վերադարձվում: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-21-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

 

«ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» 2004 

թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-168 օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «դ3» 

կետում «2021 թվականի» բառերը փոխարինել «2026 թվականի» բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 

2021 թվականի հունվարի  1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-22-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

 

«ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 2019 թվականի 

հունիսի 27-ի ՀՕ-65-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

1-ին կետում «հաշմանդամ» բառից հետո լրացնել «, որի հաշմանդամության 

խումբը սահմանվել է անժամկետ» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 45-րդ հոդվածում` 

1) 5-րդ և 6-րդ մասերում «2020 թվականի» բառերը փոխարինել «2021 

թվականի» բառերով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին մաս. 

«6.1. 2022 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ 

սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում և սույն հոդվածի 2-րդ 

մասում նշված` անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող անձանց համար`  

1) սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված 

սոցիալական վճարը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 

 

աշխատավարձի  

ամսական չափը 

սոցիալական վճարի չափը` 

հաշվարկված աշխատավարձի 

նկատմամբ 

մինչև 500 000 ՀՀ դրամը ներառյալ 3,5 տոկոսը 

500 000-ից ավելի ՀՀ դրամ 10 տոկոսի և 32 500 ՀՀ դրամի 

տարբերության չափով. 

 

2) կատարվող կուտակային հատկացումների և այդ անձանց 

եկամուտներից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված) սոցիալական վճարի 

տարբերությունը չի կարող գերազանցել ամսական 32 500 ՀՀ դրամը:»:  

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 

2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-23-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 

օրենքում (այսուհետ՝ Օրենք) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.1-ին 

հոդված. 

 

«Հոդված 13.1. 

1. Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված հարկերի գումարը Արցախի 

Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ 

ֆինանսական կազմակերպությունից կամ պետության ստեղծած 

հիմնադրամից մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ը կնքված վարկային 

(փոխառության) պայմանագրերի հիման վրա ստացված ձեռնարկատիրական 

վարկերի (փոխառությունների) և դրանց սպասարկման համար վճարված 

տոկոսների փոխհատուցման նպատակով վերադարձվում է կազմակերպու-

թյունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից տվյալ եռամսյակի կամ տվյալ 

կիսամյակի համար հաշվարկված հարկերի հանրագումարի 50 տոկոսի 

չափով, բայց ոչ ավելի, քան վարկի (փոխառության) և դրա սպասարկման 

համար վճարված տոկոսների գումարը` հաշվի առնելով սույն հոդվածի 2-րդ 

մասով սահմանված սահմանափակումները: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի դրույթները՝  

1) չեն տարածվում վարկային կազմակերպությունների, բանկերի, 

գրավատների, բնական գազի ներկրման, փոխադրման, բաշխման և 

գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայությունների 

մատուցման, էլեկտրական էներգիայի ներկրման, հաղորդման, բաշխման և 

արտահանման, մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման և 

(կամ) մետաղի խտանյութի արտադրության (վերամշակման) լիցենզավորված 

գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ 

ձեռնարկատերերի վրա. 

2) տարածվում են սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված հետևյալ 

հարկատեսակների վրա` 

ա. շահութահարկ,  

բ. եկամտային հարկ, 

գ. ակցիզային հարկ, 

դ. ավելացված արժեքի հարկ, 

ե. հաստատագրված վճարներ,  

զ. առևտրի հարկ:  

3. Սույն հոդվածով նախատեսված գումարները` 

1) վարկային (փոխառության) պայմանագրի համաձայն՝ ամսական կամ 

եռամսյակային վճարումներ կատարող կազմակերպություններին և անհատ 

ձեռնարկատերերին ենթակա են վերադարձման եռամսյակային, վարկային 

(փոխառության) պայմանագրի համաձայն կիսամյակային վճարումներ 

կատարող կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես 

նաև կիսամյակային հաշվարկ-հաշվետվություն ներկայացնող անհատ 

ձեռնարկատերերին` կիսամյակային պարբերականությամբ. 
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2) կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին ենթակա են 

վերադարձման, եթե կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերն 

ամբողջությամբ կատարել է տվյալ եռամսյակի կամ տվյալ կիսամյակի համար 

սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված հարկատեսակների գծով 

հարկային պարտավորությունները: 

4. Սույն հոդվածով նախատեսված գումարներից վերադարձման 

ենթակա գումարների առավելագույն չափերը որոշելիս հաշվետու տարվա 

եռամսյակները և կիսամյակները դիտարկվում են առանձին-առանձին: 

5. Եթե սույն հոդվածով նախատեսված գումարները վերադարձնելուց 

հետո սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված հարկատեսակներից որևէ 

մեկի կամ մի քանիսի մասով հարկային մարմին է ներկայացվում ճշտված 

հաշվարկ, կամ ստուգման արդյունքում կամ դատարանի որոշման հիման վրա 

փոխվում է հարկային մարմին ներկայացված հաշվարկներով 

հայտարարագրված հարկային պարտավորությունը, որի արդյունքում` 

1) համապատասխան եռամսյակի կամ կիսամյակի համար 

կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից հարկային մարմին 

ներկայացված հաշվարկներով նախկինում հայտարարագրված հարկերի 

պարտավորությունը նվազում է կազմակերպությանը կամ անհատ 

ձեռնարկատիրոջը վերադարձված հարկերի գումարից, ապա փաստացի 

վերադարձված և ճշտված հարկերի գումարի տարբերության չափով հարկերի 

վերադարձման օրվա դրությամբ կազմակերպությանը կամ անհատ 

ձեռնարկատիրոջն առաջադրվում է տվյալ հարկատեսակի գծով 

պարտավորություն. 

2) համապատասխան եռամսյակի կամ կիսամյակի համար 

կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից հարկային մարմին 

ներկայացված հաշվարկներով նախկինում հայտարարագրված հարկերի 

պարտավորությունն ավելանում է, ապա կատարվում է սույն հոդվածի 

համաձայն հարկերի վերադարձվող գումարի առավելագույն չափի 

վերահաշվարկ: 

6. Սույն հոդվածով նախատեսված` կազմակերպություններին և անհատ 

ձեռնարկատերերին հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 20.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետում «ժգ» բառից 

առաջ լրացնել «գ.1», բառը: 

 

Հոդված 3.  

1. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

2. Օրենքի 13.1-ին հոդվածի դրույթները գործում են մինչև 2023 

թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-24-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

 

«ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՆՈՐՈԳՄԱՆ 

ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ 

(ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ) ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ավտոմոբիլային  ճանապարհների շինարարության, 

նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների 

(մասհանումների) մասին» 1999 թվականի փետրվարի 12-ի ՀՕ-52 օրենքն ուժը 

կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 2. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող  օրվանից,  և դրա  գործողությունը  տարածվում է 

2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-25-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ  

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հոդված 1.  

1. Սույն օրենքը կարգավորում է կազմակերպությունների և ֆիզիկական 

անձանց, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` հարկ վճարող) 

համար հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ 

սահմանելու ու արտոնությունների կիրառման հետ կապված 

հարաբերությունները: 

2. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է նաև պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետության 

վերահսկողության տակ անցած համայնքներում փաստացի գործունեություն 

իրականացրած այն հարկ վճարողների վրա, որոնց նկատմամբ 

«Պատերազմական գործողություններով պայմանավորված՝ հարկային 

արտոնություններ սահմանելու մասին» օրենքով հարկային և այլ պարտադիր 

վճարների գծով արտոնություններ չեն սահմանվել: 

 

Հոդված 2.  

1. Սույն օրենքի գործողությունը սույն օրենքով սահմանված դեպքերում 

ու կարգով տարածվում է այն հարկ վճարողների վրա, որոնք սույն օրենքի 3-

րդ հոդվածում նշված ժամկետում ունեն շահութահարկի, եկամտահարկի, 

եկամտային հարկի, ակցիզային հարկի, ավելացված արժեքի հարկի, 

հաստատագրված վճարների, առևտրի հարկի, պարտադիր սոցիալական 

ապահովության վճարների, ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարու-

թյան, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների 

(մասհանումների), տարեկան պետական տուրքի ու բնապահպանական և 

բնօգտագործման վճարների գծով ապառքներ, տույժեր և (կամ) տուգանքներ, 

ինչպես նաև հարկային օրենսդրությունը խախտելու համար սահմանված 

տուգանքներ (բացառությամբ օրենքով համայնքների բյուջեներ մուտքագրվող 

հարկերի գծով չվճարման համար սահմանված տուգանքների), «Հսկիչ-

դրամարկղային մեքենաների կիրառման  մասին», «Դրամարկղային  գործառ-

նությունների  մասին»  օրենքների պահանջների խախտման համար 

սահմանված տուգանքներ (այսուհետ` հարկային և այլ պարտադիր վճարների 

գծով պարտավորություն): 

 

Հոդված 3. 

1. Մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ը ընկած հաշվետու 

ժամանակաշրջանների համար հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով 

մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ ներառյալ ապառքներ (այդ թվում` 2020 թվականի 

հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ստուգման ակտերով) ունեցող հարկ վճարողներն 

ազատվում են սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված ապառքների, տույժերի և 

(կամ) տուգանքների վճարումից: 

2. Մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ը ընկած հաշվետու 

ժամանակաշրջանների համար հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով 

10 000 000 ՀՀ դրամը գերազանցող ապառքներ (այդ թվում` 2020 թվականի 

հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ստուգման ակտերով) ունեցող հարկ վճարողներն 
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ազատվում են սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված տույժերի և (կամ) 

տուգանքների վճարումից: Սույն մասում նշված հարկ վճարողներն 

ազատվում են նաև սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված` 10 000 000 ՀՀ դրամ 

գումարի չափով  ապառքների վճարումից` 10 000 000 ՀՀ դրամը գերազանցող 

ապառքները սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված ժամանակացույցով և 

կարգով մարելու, ինչպես նաև սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված 

ժամանակացույցի ավարտին ժամկետանց հարկային և այլ պարտադիր 

վճարների գծով պարտավորություններ չունենալու դեպքում: 

3. 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ հարկային և այլ 

պարտադիր վճարների գծով բացառապես տույժեր և (կամ) տուգանքներ (այդ 

թվում` ստուգման ակտերով) ունեցող հարկ վճարողներն ազատվում են սույն 

օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումից: 

4. Սույն հոդվածում նշված հարկ վճարողների կողմից 2020 թվականի 

հոկտեմբերի 1-ից հետո սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված ապառքները, 

տույժերը և (կամ) տուգանքները կամ դրանց մի մասը վճարած լինելու 

դեպքում հարկային մարմնի կողմից կատարվում է վերահաշվարկ, և ավել 

վճարված գումարները հաշվանցվում և (կամ) հարկ վճարողին վերադարձվում 

են «Հարկերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի համաձայն: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հարկ վճարողների կողմից մինչև 

2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ը կատարված ձեռքբերումների, ընդունված 

աշխատանքների և (կամ) ստացված ծառայությունների մասով հետաձգված 

ավելացված արժեքի հարկի գումարների գծով 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-

ից մինչև 2021 թվականի հունվարի  1-ը ընկած հաշվետու ժամանակաշրջան-

ների համար ներկայացված ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկներով 

հաշվանցումներ կատարելու և դեբետային մնացորդ հայտարարագրելու 

դեպքում ապառքի գումարը մարվում է` հաշվի առնելով դեբետային մնա-

ցորդը: Սույն մասում նշված դեպքում հարկային մարմնի կողմից տասնօրյա 

ժամկետում հարկ վճարողի մոտ իրականացվում են ուսումնասիրություններ:  

6. Եթե հարկ վճարողի հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորությունների մասով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատական 

ակտ, որը գտնվում է հարկադիր կատարման ընթացքում, ապա հարկային 

մարմինը սույն հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերում նշված պահանջները 

բավարարող հարկ վճարողների մասով սույն օրենքով սահմանված 

արտոնությունը կիրառելուց, իսկ սույն հոդվածի     2-րդ մասում նշված հարկ 

վճարողների մասով ժամանակացույցը կնքելուց հետո՝ մեկամսյա 

ժամկետում, դիմում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

ծառայությանը՝ համապատասխան կատարողական թերթը վերադարձնելու և 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածի 

1-ին մասի «ժ» կետի համաձայն կատարողական վարույթն ավարտելու 

համար: Սույն մասով նախատեսված դեպքերում հարկային մարմնի դիմումով 

ավարտված կատարողական վարույթների վրա չի տարածվում «Դատական 

ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 

երկրորդ պարբերությամբ սահմանված պահանջը:  

 

Հոդված 4. 

1. Հարկային մարմինը մինչև 2021 թվականի փետրվարի 28-ը սույն 

օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված հարկային և այլ պարտադիր 

վճարների գծով պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողներին 

փոստային կապի ծառայության (հետադարձ ծանուցմամբ) կամ անհատական 

հանձնման միջոցով տրամադրում է ծանուցում` հարկային և այլ պարտադիր 

վճարների գծով պարտավորությունների մարման ժամանակացույց կնքելու և 

սույն օրենքով սահմանված արտոնություններից օգտվելու հնարավորության 

մասին: 
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2. Ծանուցումն ուղարկվում է կազմակերպության գտնվելու վայրի կամ 

ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) բնակության վայրի կամ 

հարկային մարմնին հայտնի՝ կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի 

(անհատ ձեռնարկատիրոջ) այլ հասցեով: 

3. Ծանուցումը համարվում է պատշաճ, եթե այն ստորագրությամբ 

հանձնվել է կազմակերպության ներկայացուցչին կամ ֆիզիկական անձին 

(անհատ ձեռնարկատիրոջը) կամ վերջինիս ներկայացուցչին: 

 

Հոդված 5. 

1. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված հարկ վճարողները 

կարող են մինչև 2021 թվականի մարտի 10-ը դիմել իրենց հաշվառման վայրի 

հարկային մարմին` սույն օրենքին համապատասխան հարկային և այլ 

պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունների մարման 

ժամանակացույցի հաստատման համար: 

2. Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված կարգով պատշաճ ձևով 

չծանուցված հարկ վճարողի պատասխանատու պաշտոնատար անձինք 

(տնօրեն, կառավարիչ և այլն) կարող են իրենց հաշվառման վայրի հարկային 

մարմին դիմել մինչև սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

ժամանակացույցի մարման վերջնաժամկետները: 

 

Հոդված 6. 

1. Հարկային մարմինը տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն 

օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված հարկ վճարողի դիմումի հիման 

վրա վերջինիս հետ կազմում է ժամանակացույց, որով հարկ վճարողը 

պարտավորվում է վճարել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված հարկային և 

այլ պարտադիր վճարների գծով ապառքները հետևյալ կարգով. 

1) մինչև 3 000 000 ՀՀ դրամ (առանց արտոնության գումարի) հարկային 

և այլ պարտադիր վճարների գծով ապառք ունեցող հարկ վճարողներն ըստ 

սահմանված ժամանակացույցի մարում են գումարները սկսած 2021 թվականի 

մարտի 1-ից մինչև 2022 թվականի փետրվարի 28-ը` յուրաքանչյուր ամիս 

վճարելով հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով ապառքի գումարի` 

առանց արտոնության գումարի, առնվազն մեկ տասներկուերորդ մասը. 

2) 3 000 000 ՀՀ դրամից մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ  (առանց արտոնության 

գումարի) հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով ապառք ունեցող հարկ 

վճարողներն ըստ սահմանված ժամանակացույցի մարում են գումարները 

սկսած 2021 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2023 թվականի փետրվարի 28-ը` 

յուրաքանչյուր ամիս վճարելով հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով 

ապառքի գումարի` առանց արտոնության գումարի, առնվազն մեկ 

քսանչորսերորդ մասը. 

3) 10 000 000 ՀՀ դրամից մինչև 30 000 000 ՀՀ դրամ  (առանց արտոնու-

թյան գումարի) հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով ապառք ունեցող 

հարկ վճարողներն ըստ սահմանված ժամանակացույցի մարում են 

գումարները սկսած 2021 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2024 թվականի 

փետրվարի 29-ը` յուրաքանչյուր ամիս վճարելով հարկային և այլ պարտադիր 

վճարների գծով ապառքի գումարի` առանց արտոնության գումարի, առնվազն 

մեկ երեսունվեցերորդ մասը. 

4) 30 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի (առանց արտոնության գումարի) հարկա-

յին և այլ պարտադիր վճարների գծով ապառք ունեցող հարկ վճարողներն ըստ 

սահմանված ժամանակացույցի մարում են գումարները սկսած 2021 թվականի 

մարտի 1-ից մինչև 2025 թվականի փետրվարի 28-ը` յուրաքանչյուր ամիս 

վճարելով հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով ապառքի գումարի` 

առանց արտոնության գումարի, առնվազն մեկ քառասունութերորդ մասը. 
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5) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքում հարկ 

վճարողները, կախված հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով ապառքի 

գումարի մեծությունից, ըստ սահմանված ժամանակացույցի մարում են 

գումարները սկսած հաշվառման վայրի հարկային մարմին դիմելու ամսվանից 

մինչև սույն մասի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ կետերում սահմանված ժամկետը` 

յուրաքանչյուր ամիս հավասարաչափ վճարելով հարկային և այլ պարտադիր 

վճարների գծով ապառքի գումարը` առանց արտոնության գումարի: 

 

Հոդված 7. 

1. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածում նշված ժամանակացույցի առաջին իսկ 

խախտման դեպքում ժամանակացույցը համարվում է խզված, և հարկային 

մարմինը կիրառում է օրենքով սահմանված՝ հարկային և այլ պարտադիր 

վճարների գծով պարտավորությունների հարկադիր կատարման միջոցներ, 

իսկ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի առկայության դեպքում՝ 

տասնօրյա ժամկետում կատարողական թերթը ներկայացնում կատարման: 

2. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածում նշված ժամանակացույցի 

գործողության ընթացքում հարկ վճարողների կողմից հարկային և այլ 

պարտադիր վճարների գծով պարտավորության գումարները նվազեցնող կամ 

հաշվանցվող գումարներն ավելացնող ճշտված հաշվարկ-հաշվետվություններ 

ներկայացվելու դեպքում հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողների մոտ 

տասնօրյա ժամկետում իրականացվում են ուսումնասիրություններ: 

3. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածում նշված ժամանակացույցի 

գործողության ընթացքում հարկ վճարողների կողմից ժամանակացույցում 

չընդգրկված ժամանակաշրջանների համար հարկային և այլ պարտադիր 

վճարների գծով ժամկետանց պարտավորություններ ունենալու դեպքում 

հարկային մարմինը կարող է կիրառել օրենքով սահմանված՝ հարկային և այլ 

պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունների հարկադիր կատարման 

այլ միջոցներ: 

4. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված հարկային և այլ պարտադիր 

վճարների գծով պարտավորություն ունեցող այն հարկ վճարողները, որոնց 

նկատմամբ ներկայացվել են բռնագանձման հայցեր, կարող են հարկային 

մարմնի հետ կնքել հաշտության համաձայնություն: 

 

Հոդված 8.  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

2. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերում նշված հարկ 

վճարողների  նկատմամբ նույն մասերով սահմանված արտոնությունները, 

ինչպես նաև 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված հարկ վճարողների նկատմամբ 

նույն մասի 1-ին նախադասությամբ սահմանված արտոնությունները 

հարկային մարմնի կողմից կիրառվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց 

հետո՝ մեկամսյա ժամկետում: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետում արտոնությունը 

կիրառելու նպատակով հարկային մարմնի կողմից տասնօրյա ժամկետում 

ուսումնասիրություններ են իրականացվում այն հարկ վճարողների մոտ, 

որոնց կողմից 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ից  մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ 

մտնելը ներկայացվել են հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորության գումարները նվազեցնող կամ հաշվանցվող գումարներն 

ավելացնող ճշտված հաշվարկ-հաշվետվություններ, որի հետևանքով 

բավարարվում են սույն օրենքի  3-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-26-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                      փետրվարի 11-ին  

 

 

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

    

                                  

Հոդված 1.  «Քաղաքացիական  ծառայության  մասին»  2003  թվականի   

նոյեմբերի 26-ի  ՀՕ-76 օրենքի   34-րդ հոդվածի 3-րդ  մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Քաղաքացիական ծառայող համարվող աշխատակազմի 

ղեկավարը  նշանակվում  է  չորս  տարի  ժամկետով:  Այդ  ժամկետը  նրան      

պաշտոնի  նշանակելու   իրավասություն   ունեցող   պաշտոնատար   ան-

ձը  (մարմինը)   կարող  է   երկարաձգել ամեն  անգամ  չորս  տարի  ժամկե-

տով,  բայց  ոչ  ավելի,  քան  նրա  65  տարին լրանալը`  հաշվի  առնելով  աշ-

խատակազմի  ղեկավարի  ծառայողական  գործունեության արդյունք-

ները,  աշխատանքային  ունակություններն  ու հմտությունները,  ինչպես  նաև 

անձնական   դրական   հատկանիշները, իսկ եթե պաշտոնավարման 

վերջնաժամկետը հնարավորություն չի տալիս պաշտոնի նշանակել չորս 

տարով, ապա նշանակվում է մնացորդային ժամկետով, մինչև առավելագույն 

տարիքը լրանալը:»: 

              

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. փետրվարի 19  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-27-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2021 թվականի փետրվարի 12-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 113-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

N 1-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ 

հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական  

խորհուրդը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ««Գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները» Ձև թիվ 4-ԳՏ (տարեկան) 

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2007 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 39-Ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մաuին» N 113-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) որոշմամբ հաստատված 1-ին hավելվածում «ԲԵՐՔԻ ՏԱԿ (հունիսի 1-

ի դրությամբ)» բառերը փոխարինել «ԲԵՐՔԻ ՏԱԿ (հուլիսի 1-ի դրությամբ)» 

բառերով, «մինչև հաշվետու տարվա հունիսի 15-ը» բառերը փոխարինել 

«մինչև հաշվետու տարվա հուլիսի 15-ը» բառերով. 

2) որոշմամբ հաստատված 2-րդ  hավելվածի 2-րդ կետում «հաշվետու 

տարվա հունիսի 1-ի դրությամբ» բառերը փոխարինել «հաշվետու տարվա 

հուլիսի 1-ի դրությամբ» բառերով: 

   

 

 

  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                                   

  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

  ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                       Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

 

  2021 թվականի  փետրվարի 12 

  ք.Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2021 թվականի փետրվարի 12-ի 

 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԴԱՀԿ 

(ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 9-Ի  

N 3 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 2-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական  խորհուրդը ո ր ո շ ու մ  է.  

1. Հաստատել «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Ձև 

1-ԴԱՀԿ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ 

համաձայն հավելվածի:  

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի ապրիլի 9-ի 

««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ձև թիվ 1-դահկ 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 

լրացման հրահանգը հաստատելու մաuին» N 3 որոշումը:             

 

 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

 ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

 ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                    Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

  

 

2021 թվականի  փետրվարի 12 

 ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի  2021 թվականի փետրվարի 12-ի N 2-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ 1-ԴԱՀԿ 

 (եռամսյակային) 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

       20    թ. _____  եռամսյակ 

 
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի  

հունվարի 8-ի N 1-Ն  որոշման 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` 

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը: 

 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (լրիվ անվանումը) 

Գործունեության իրականացման վայրը ____________________________I____I____I____I____I 
                                                                                                                                                                                                                             (փոստային դասիչ) 

Շրջանը  __________________________համայնքը__________________________________________ 

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը  _____________________________ 

__________________________________________________________  I____I____I____I____ I____I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)                                                                                                                             

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը     I____I____I____I____I____I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       I____I____I____I____I____I____I____I 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)          I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 
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1. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕԳՏԻՆ,  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ՀԱՅՑԵՐՈՎ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ 

 ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԱԾ ԵՎ ՉՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ ՄՆԱՑՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԸՍՏ  

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

հազ. դրամ 
Շրջանը Փաստացի բռնագանձված գումարը 

հաշվետու ժամանակաշրջանում 

 

մ 

Չվերականգնված մնացորդ գումարը  

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում 

 

 

1 2 3 

   

2. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕԳՏԻՆ ՔՐԵԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ 

ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԱԾ ԵՎ ՉՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ ՄՆԱՑՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԸՍՏ 

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

                                                                                                                      հազ. դրամ 
 Շրջանը Փաստացի բռնագանձված գումարը 

հաշվետու ժամանակաշրջանում 

Չվերականգնված մնացորդ գումարը 

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում 

 

1 

 

2 3 

   

3.  ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՕԳՏԻՆ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԻ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԱԾ ԵՎ ՉՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ 

ՄՆԱՑՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

 
                               հազ. դրամ 

  

 

Շրջանը 

Իրավաբանական անձանց օգտին Ֆիզիկական անձանց օգտին  

Փաստացի 

բռնագանձված 

գումարը հաշվետու                           

ժամանակա-

շրջանում 

Չվերականգնված 

մնացորդ գումարը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանի 

վերջում 

Փաստացի 

բռնագանձված 

գումարը հաշվետու 

ժամանակա-

շրջանում 

Չվերականգնված 

մնացորդ գումարը 

հաշվետու ժամա-

նակաշրջանի 

վերջում 

1 2 3 4 5 

     

 
4. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕԳՏԻՆ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ 

ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԱԾ  
ԵՎ ՉՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ ՄՆԱՑՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԸՍՏ  

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
          հազ. դրամ 

 
5. ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԲՈԼՈՐ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ 

ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԱԾ ԵՎ ՉՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ ՄՆԱՑՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԸՍՏ 
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

հազ. դրամ 

 

 

 Շրջանը Փաստացի բռնագանձված գումարը 

հաշվետու ժամանակաշրջանում 

Չվերականգնված մնացորդ գումարը 

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում 

 

1 2 3 

   

 Շրջանը Փաստացի բռնագանձված գումարը 

հաշվետու ժամանակաշրջանում 

Չվերականգնված մնացորդ գումարը 

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում 

 

1 2 3 
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6. ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸ 
                                                                                                  միավոր 

 

7.  Ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով գանձված գումարը      

_______________հազ. դրամ 

8.  Հայցի ապահովման կատարողական վարույթներով վերականգնված գումարը  

_______________հազ. դրամ 

9. Ընդամենը բոլոր կատարողական վարույթներով______________ հազ. դրամ 

 

 

 

Ղեկավար               ___________________________                                __________________          
                                                                    (ազգանուն, անուն)                                                                                                         (ստորագրություն) 

Կ.Տ 

 Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 
 կամ այլ լիազորված անձ)_______________________________        __________________         

                                                                                 (ազգանուն, անուն)                                                   (ստորագրություն)  

 
«______»  _______________________   20     թ.  

                                                                                                     (լրացման ամսաթիվ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տողի 

համարը 

Կատարողական վարույթները Ընդամենը 

1. Առկա էին հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբում  

2. Ստացվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում  

3. Կարճվել և ավարտվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում  

4. Մնացել են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2021 թվականի փետրվարի 12-ի 

 

«ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2013  ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ի 

N 12-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 3-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական  խորհուրդը ո ր ո շ ու մ  է.  

1. Հաստատել «Հանցագործությունների մասին» Ձև 1-ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒ-

ԹՅՈՒՆ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ 

համաձայն հավելվածի:  

 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2013 թվականի ապրիլի 30-ի 

««Հանցագործությունների մասին» ձև N 1-հանցագործություն 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 

լրացման հրահանգը հաստատելու մաuին» N 12-Ն որոշումը:             

 

 

 

  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

  ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

  ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

  

 

2021 թվականի  փետրվարի 12 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի  2021 թվականի փետրվարի 12-ի N 3-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ 1-ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 (եռամսյակային) 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

       20   թ. _____  եռամսյակ 
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի  

հունվարի 8-ի  N 1-Ն  որոշման 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` 

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը: 

 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (լրիվ անվանումը) 

Գործունեության իրականացման վայրը ____________________________I____I____I____I____I 
                                                                                                                                                                                                                             (փոստային դասիչ) 

Շրջանը  __________________________համայնքը__________________________________________ 

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը  _____________________________ 

__________________________________________________________  I____I____I____I____ I____I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)                                                                                                                             

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը     I____I____I____I____I____I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       I____I____I____I____I____I____I____I 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)          I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՀԱՆՑԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
 Հաշվետու 

ժամանակա-

հատվածում 

Նախորդ 

տարվա նույն 

ժամանակա- 

հատվածում 

Ընդհանուր քանակը   

այդ 

թվում՝ 

ոչ մեծ ծանրության   

միջին ծանրության   

ծանր   

առանձնապես ծանր   

որից` զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող այլ առարկաների 

գործադրմամբ 

  

Մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններ, ընդամենը   

այդ 

թվում՝ 

 

 

 

 

 

սպանություն   

սպանության փորձ 

 

  

մարդու թրաֆիքինգը կամ շահագործումը   

դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելը, 

ընդամենը 

  

որից` ծանր   
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որից` բռնաբարություն և բռնաբարության փորձ   

այլ հանցագործություններ   

Հասարակական անվտանգության, համակարգչային  

տեղեկատվության  անվտանգության, հասարակական կարգի և    

բարոյականության, բնակչության առողջության դեմ ուղղված 

հանցագործություններ, ընդամենը 

  

 բանդիտիզմ   

այդ 

թվում՝ 

ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ 

նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, 

իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը 

  

ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային 

միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, 

ընդամենը 

  

որից` մահվան ելքով   

խուլիգանություն, ընդամենը   

որից` կատարվել է զենքի գործադրմամբ   

թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի 

հետ, կապված հանցագործություններ, ընդամենը 

  

որից` թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի 

շրջանառությունը, ընդամենը 

  

դրանից` իրացնելու նպատակով   

Այլ հանցագործություններ   

Սեփականության, տնտեսության և տնտեսական գործունեու-

թյան դեմ ուղղված հանցագործություններ, ընդամենը 

  

 պետական կամ հանրային գույքի հափշտակություններ, 

ընդամենը 

 

  

այդ 

թվում՝ 

որից` ավազակություն   

կողոպուտ   

գողություն   

խարդախություն   

յուրացում կամ վատնում   

անձնական գույքի հափշտակություններ, ընդամենը   

որից` ավազակություն   

կողոպուտ   

գողություն, ընդամենը   

դրանից` բնակարանային   

խարդախություն   

յուրացում կամ վատնում   

տրանսպորտային միջոցներ փախցնելը   

կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը 

կամ իրացնելը 

  

հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն 

օրինականացնելը (փողերի լվացումը) 

 

 

 

Պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործություններ, 

ընդամենը 

  

 պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի 

սպանությունը 

  

այդ 

թվում՝ 

պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը և 

անցնելը 

  

կաշառք ստանալը, տալը և կաշառքի միջնորդությունը   

իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն 

գործադրելը 
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պետական իշխանության դեմ ուղղված այլ 

հանցագործություններ 

  

Այլ հանցագործություններ   

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցված կոռուպցիոն 

բնույթի հանցագործություններ 

  

Բացահայտված հանցագործությունների թիվը՝ տոկոսային 

հարաբերակցությամբ 

  

 

2. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ  

ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ, ԸՍՏ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

                                                                                                        միավոր 
 

Շրջանը 

 

Ընդամենը 

այդ թվում` 

ոչ մեծ 

ծանրության 

միջին  

ծանրության 

ծանր առանձնապես 

ծանր 

Ա 1 2 3 4 5 

      
      
      
      
 

Ղեկավար               ___________________________                       __________________          
                                                                    (ազգանուն, անուն)                                                                                       (ստորագրություն) 

Կ.Տ 

 Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 
 կամ այլ լիազորված անձ)_______________________             ___________________         

                                                             (ազգանուն, անուն)                                   (ստորագրություն)  

 
«______»  _______________________   20     թ.  

                                                                                                     (լրացման ամսաթիվ) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2021 թվականի փետրվարի 12-ի 

 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԹԱՑՔ ՏՐՎԱԾ 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՁԵՎԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 

30-Ի N 97-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 4-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական  խորհուրդը ո ր ո շ ու մ  է.  

1. Հաստատել «Հարկային մարմնում հետաքննությամբ ընթացք տրված 

նյութերի շարժի մասին» Ձև 1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (եռամսյակային) 

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելվածի:  

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի հոկտեմբերի 30-ի 

««Հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին» Ձև թիվ 1-

հետաքննություն (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ 

հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության  պետական խորհրդի 2014 

թվականի ապրիլի 14-ի N 7-Ն  որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մաuին» N 

97-Ն որոշումը:             

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

   ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

   ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                    Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

 

 

 2021 թվականի  փետրվարի 12 

 ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի  2021 թվականի փետրվարի 12-ի N 4-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ 1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 (եռամսյակային) 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԹԱՑՔ  

ՏՐՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՇԱՐԺԻ  ՄԱՍԻՆ 

       20    թ. _____  եռամսյակ 

 
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի 

 հունվարի 8-ի N 1-Ն  որոշման 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` 

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը: 

 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (լրիվ անվանումը) 

Գործունեության իրականացման վայրը ____________________________I____I____I____I____I 
                                                                                                                                                                                                                             (փոստային  դասիչ) 

Շրջանը  __________________________համայնքը__________________________________________ 

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը  _____________________________ 

__________________________________________________________  I____I____I____I____ I____I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)                                                                                                                             

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը     I____I____I____I____I____I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       I____I____I____I____I____I____I____I 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)          I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 
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ի
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3-
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)}
 

Ա 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Ընդամենը           

 

Ղեկավար               ___________________________                                __________________          
                                                                    (ազգանուն, անուն)                                                                                                         (ստորագրություն) 

Կ.Տ 

 Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 
 կամ այլ լիազորված անձ)______________________                       ___________________         

                                                                            (ազգանուն, անուն)                                                (ստորագրություն)  

 
<<______>> _______________________   20       թ.  

                                                                                                     (լրացման ամսաթիվ) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2021 թվականի փետրվարի 12-ի 

 

«ՀՈՂԵՐԻ  ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ 

(ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ 

ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  

2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 15-Ի N 22 ՈՐՈՇՈՒՄՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 5-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական  խորհուրդը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել «Հողերի բարելավման մաuին» Ձև 1-ՀՈՂԱՅԻՆ 

ՊԱՇԱՐՆԵՐ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ 

համաձայն հավելված N 1-ի:  

2. Հաստատել «Հողերի բարելավման մաuին» Ձև 1-ՀՈՂԱՅԻՆ 

ՊԱՇԱՐՆԵՐ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության  ձևի 

լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված N 2-ի: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի  2006 թվականի   նոյեմբերի  15-ի 

««Հողերի բարելավման մաuին» Ձև թիվ 1-հողային պաշարներ ամփոփ 

(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման 

հրահանգը հաստատելու մաuին» N 22 որոշումը:             

 

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

   ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

   ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                               Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

 

 2021 թվականի  փետրվարի 12 

 ք. Ստեփանակերտ 
 
 
 

 

 

 

 

 



108 

 

Հավելված N 1 

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի  2021 թվականի փետրվարի 12-ի N 5-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ 1-ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ 

 (տարեկան) 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՀՈՂԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

առ 1-ը հունվարի  20   թ. 

 
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի 

 հունվարի 8-ի N 1-Ն  որոշման 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև փետրվարի  25-ը: 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (լրիվ անվանումը) 

Գործունեության իրականացման վայրը ____________________________I____I____I____I____I 
                                                                                                                                                                                                                             (փոստային դասիչ) 

Շրջանը  __________________________համայնքը__________________________________________ 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը  _____________________________ 

__________________________________________________________  I____I____I____I____ I____I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)                                                                                                                             

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը     I____I____I____I____I____I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       I____I____I____I____I____I____I____I 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)          I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 

ԲԱԺԻՆ 1.  ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ  

ԸՍՏ ԴՐԱՆՑ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

հեկտար 

 Հողերն ըստ 

նպատակային 

նշանակության 

Ընդհա-

նուր տա-

րածքը 

Հողեր, որոնք բարելավման կարիք ունեն 
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մ
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ծ 

ա
ն

ա
պ

ա
տ
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ցվ

ա
ծ 

ա
յլ

 

քա-

մուց 

ջրից 

          

Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Գյուղատնտեսական 

նշանակության 

հողեր 

              

1.1 վարելահողեր               

1.2 բազմամյա 

տնկարկներ 
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ԲԱԺԻՆ 2. ՀՈՂԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

1.3 խոտհարքներ               

1.4 արոտավայրեր               

1.5 այլ հողատեսքեր               

2 Ոռոգվող հողեր 

(տող 1-ից) 

              

3 Բնակավայրերի 

հողեր 

              

3.1 տնամերձ և այգե-

գործական հողեր 

              

4 Հատուկ պահպան-

վող տարածքների 

հողեր 

              

4.1 

 

բնապահպանական               

4.1.1  արգելոցներ               

4.1.2 արգելավայրեր               

4.1.3 ազգային պարկեր               

 

4.2 

առողջարարական 

նպատակով 

նախատեսված 

              

 

4.3 

հանգստի համար 

նախատեսված 

              

 

4.4 

պատմական և 

մշակութային 

              

5 Անտառային 

հողեր, ընդամենը 

              

5.1    անտառներ               

5.2   թփուտներ               

5.3   վարելահողեր               

5.4   խոտհարքներ               

5.5    արոտներ 

 

              

6 Ջրային հողեր               

7 Պահուստային        

հողեր 

              

8   Ընդամենը               

 

Միջոցառումների անվանումը 

Ընդա-

մենը 

Ա Բ 1 

 

1. Ագրոտեխնիկա-

կան և հիդրո-

տեխնիկական 

միջոցառումներ, 

հա 

1.1. ոռոգում  

1.2. չորացում  

1.3. հակասելավային և հողատարման միջոցառումներ  

1.4. հողի մաքրում թփուտներից, քարերից և թափոններից  

1.5. հողերի վերականգնում (ռեկուլտիվացիա)  

1.6. հանված է հողի բերրի շերտ  

1.7. հողերի աղազերծում  

1.8. այլ (նշել)  

 2. Քիմիական և 

կենսաբանական 

միջոցառումներ 

2.1. պարարտանյութերի օգտագործում, 

կգ/հա 

2.1.1.օրգանական   

2.1.2.հանքային  

2.2. թունաքիմիկատների և պեստիցիդների օգտագործում, կգ/հա   

2.3. այլ (նշել)  

3. Հողերի պահ-

պանության և 

3.1. հողատարման կանխման հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ  

3.2. հակասելավային կառուցվածքներ  
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Նշումներ՝ 

 

Ղեկավար               ___________________________                                __________________          
                                                                    (ազգանուն, անուն)                                                                                                         (ստորագրություն) 

Կ.Տ 

 Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 
 կամ այլ լիազորված անձ)______________________                       ___________________         

                                                                            (ազգանուն, անուն)                                                (ստորագրություն)  

 
<<______>> _______________________   20       թ.  

                                                                                                     (լրացման ամսաթիվ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

արդյունավետ 

օգտագործման 

համար 

կատարված 

ծախսերը, 

հազ. դրամ 

3.3. դարավանդների ստեղծում  

3.4. դաշտապաշտպան անտառաշերտերի հիմնում  

3.5. հողերի վերականգնում (ռեկուլտիվացիա)  

3.6. այլ (նշել)  
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Հավելված N 2 

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

 խորհրդի  2021 թվականի փետրվարի 12-ի N 5-Ն որոշման 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«ՀՈՂԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Հրահանգը սահմանում է «Հողերի բարելավման մասին» Ձև 1-ՀՈՂԱՅԻՆ 

ՊԱՇԱՐՆԵՐ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ 

Հաշվետվություն) լրացման կարգը: 

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են Արցախի Հանրապետության  շրջանային 

վարչակազմերը  և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը՝ Արցախի Հանրապետու-

թյան  Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն 

որոշմամբ սահմանված կարգով:      

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային 

վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին` Հաշվետվության ձևի վրա նշված 

ժամկետներում և պարբերականությամբ: 

4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

 

2. ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ 

 ԸՍՏ ԴՐԱՆՑ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

 

5. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը` գյուղատնտեսական կարիքների 

համար առանձնացված և գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման, բազմամյա տնկարկների հիմնման, 

խոտհնձի, անասունների արածեցման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական այլ 

նպատակների համար նախատեսված հողատեսքեր են (տող 1=տող 1.1+տող 1.2 +տող 

1.3+տող 1.4+տող 1.5): 

6. Հատուկ պահպանվող տարածքների հողերը` գեղագիտական, բնապահպանա-

կան, գիտական, պատմական և մշակութային, հանգստյան, առողջարարական և այլ 

արժեքավոր նշանակություն ունեցող հողամասերն են, որոնց համար սահմանված է 

հատուկ իրավական ռեժիմ (տող 4=տող 4.1 + տող 4.2+տող 4.3+տող 4.4 ): 

7. Անտառային հողերը` անտառապատ, կենդանական և բուսական աշխարհի 

պահպանման, բնության պահպանության, ինչպես նաև անտառով չծածկված, բայց 

անտառային տնտեսության կարիքների համար տրամադրված կամ նախատեսված 

հողերը (տող 5 = տող 5.1+ տող 5.2+տող 5.3+տող 5.4 +տող 5.5): 

8. Ջրային հողերը ջրային օբյեկտներով` գետերով, բնական և արհեստական 

ջրամբարներով, լճերով զբաղեցրված, ինչպես նաև ջրային օբյեկտների օգտագործման 

և պահպանության համար անհրաժեշտ հիդրոտեխնիկական, ջրատնտեսային և այլ 

օբյեկտների համար առանձնացված տարածքներն են: 

9. Պահուստային հողերը` համայնքներին, քաղաքացիներին և իրավաբանական 

անձանց սեփականության, օգտագործման իրավունքով չտրամադրված պետական 

հողեր, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կոնսերվացիայի 

արդյունքում տնտեսական շրջանառությունից հանված հողամասերն են: 

10. Հողատարված քամուց՝ այն հողերն են, որոնք քայքայվում են քամու 

ազդեցության ներքո (հողմային էրոզիա-դեֆլյացիա): 

11. Հողատարված ջրից՝ այն հողերն են, որոնք քայքայվում են ջրի ազդեցության 

ներքո (ջրային էրոզիա): 

12. Աղակալված՝ այն հողերն են, որոնք իրենց պրոֆիլում պարունակում են 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համար թունավոր քանակությամբ հեշտ լուծվող 

աղեր (աղուտներ, աղակալված հողեր, ալկալիներ): 

13. Երկրորդային աղակալված՝ այն հողերն են, որտեղ գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի համար վնասակար աղերի կուտակման գործընթացը 

պայմանավորված է մարդու սխալ տնտեսական գործունեությամբ (ջրման տեխնիկա, 

ռեժիմների խախտման արդյունքում գետնաջրերի մակարդակի բարձրացում, ոռոգում 

հանքայնացված ջրերով և այլն): 
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14. Ալկալիացված՝ այն հողերն են, որոնք կլանված վիճակում պարունակում են 

մեծ քանակությամբ փոխանակային նատրիում (երբեմն նաև մագնեզիում) իլյուվիալ 

հորիզոնում: 

15. Խախտված՝ ընդերքի հանույթների հետևանքով (քարհանքեր, օգտակար 

հանածոների բաց հանքեր և այլն) վնասված հողատարածություններն են, ինչպես նաև, 

հողատարածքներն են, որոնք ծածկված են արդյունաբերական թափոններով, 

լեռնաքիմիական արտադրության լիցքերով և այլն: Սրանք շահագործումից դուրս եկած 

և ռեկուլտիվացիայի չենթարկված հողեր են: 

16. Գերխոնավացած՝ այն հողերն են, որոնք ամբողջությամբ հագեցած են ջրով: 

17. Քարքարոտ՝ այն հողերն են, որոնք իրենց պրոֆիլում պարունակում են 

տարբեր մեծության և ձևի քարեր: 

18. Թափոններով աղտոտված՝ այն հողերն (տարածքներն) են, որոնք աղտոտված 

են տարբեր աղտոտիչներով (արդյունաբերական, շինարարական, կենցաղային և այլն): 

19. Ճահճացած՝ այն հողերն են, որոնք առաջացել են մակերեսային կամ 

գրունտային ջրերի ավելցուկային խոնավության պայմաններում հատուկ խոնավասեր 

(ճահճային) բուսականության ազդեցության ներքո: 

20. Անապատացված՝ այն հողերն են, որտեղ ի հայտ են գալիս անապատային 

լանդշաֆտներին բնորոշ հատկություններ (ցուցանիշներ): Անապատացումը հողերի 

(տարածքների) դեգրադացիան է: 

21. Սյունակ 1-ում լրացվում է ըստ նպատակային նշանակության հողերի 

զբաղեցրած ընդհանուր տարածքները (ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավար-

ման կոմիտեի հողային հաշվեկշռային ցուցանիշները): 

22. Սյունակ 2 -ում լրացվում է բարելավման կարիք ունեցող սյունակներ 3-14-ում 

նշված հողերի հանրագումարը՝ սյունակ 2=սյունակ 3+սյունակ 4 +սյունակ 5+սյունակ 

6+սյունակ 7+սյունակ 8+սյունակ 9+սյունակ 10+սյունակ 11+սյունակ 12 +սյունակ 

13+սյունակ 14 : 

23. Տող 8-ը հանդիսանում է գյուղատնտեսական նշանակության, բնակավայրի 

հողեր, հատուկ պահպանվող տարածքների, անտառային, ջրային և պահուստային 

հողերի հանրագումարը՝ տող 8= տող1+տող3+տող4+տող5+տող6+տող7: 

                   3. ՀՈՂԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

24. 2-րդ բաժնի սյունակ 1-ի տողեր 1.1-1.8-ում լրացվում են հողերի այն 

տարածքները, որոնց պահպանման համար կատարվել են համապատասխան 

ագրոտեխնիկական և հիդրոտեխնիկական միջոցառումներ: 

25. 2-րդ բաժնի սյունակ 1-ի տողեր 2.1.1-ում և 2.1.2-ում լրացվում են մեկ հեկտարի 

հաշվով օգտագործվող համապատասխանաբար օրգանական և հանքային 

պարարտանյութերի քանակները, իսկ տող 2.2-ում` մեկ հեկտարի հաշվով 

օգտագործվող թունաքիմիկատների և պեստիցիդների քանակները: 

26. 2-րդ բաժնի սյունակ 1-ի տողեր 3.1-3.6-ում լրացվում են հողերի 

պահպանության և արդյունավետ օգտագործման համար կատարված 

համապատասխան ծախսերը: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2021 թվականի փետրվարի 12-ի 

 

«ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՆՈՏԱՐ 

(ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 9-Ի  

N 4 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 6-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական  խորհուրդը ո ր ո շ ու մ  է.  

1. Հաստատել «Նոտարական գործունեության մասին» Ձև 1-ՆՈՏԱՐ 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ 

համաձայն հավելվածի:  

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի ապրիլի 9-ի 

««Պետական նոտարական գործունեության մասին» ձև N 1-նոտար 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման 

հրահանգը հաստատելու մաuին» N 4 որոշումը:             

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

   ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

   ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

 

 2021 թվականի  փետրվարի 12 

 ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի  2021 թվականի փետրվարի 12-ի N 6-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ 1-ՆՈՏԱՐ 

 (եռամսյակային) 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

       20    թ. _____  եռամսյակ 

 
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի 

 հունվարի 8-ի N 1-Ն  որոշման 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`  

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը: 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (լրիվ անվանումը) 

Գործունեության իրականացման վայրը ____________________________I____I____I____I____I 
                                                                                                                                                                                                                             (փոստային դասիչ) 

Շրջանը  __________________________համայնքը__________________________________________ 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը  _____________________________ 

__________________________________________________________  I____I____I____I____ I____I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)                                                                                                                             

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը     I____I____I____I____I____I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       I____I____I____I____I____I____I____I 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)          I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

Տողի 

հա-

մարը 

Նոտարական գործողության տեսակը Գործողու-

թյունների 

քանակը, 

միավոր 

Գանձված 

պետական 

տուրքը, 

 հազ. դրամ 

Ա Բ 1 2 

1  Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում   

1.1 բնակելի տների կամ բնակարանների (հողամասերով կամ 

առանց հողամասերի) օտարման պայմանագրերի 

վավերացում 

  

1.2 

 

միայն հողամասերի օտարման պայմանագրերի 

վավերացում 

  

1.3 այլ անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացում   

2. Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի 

վավերացում 

  

2.1 բնակարանների վարձակալության պայմանագրերի 

վավերացում 

  

2.2 միայն հողամասերի վարձակալության պայմանագրերի 

վավերացում 

  

2.3 այլ անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերի 

վավերացում 

  

 

3 

Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման 

պայմանագրերի վավերացում 
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3.1 

միայն հողամասերի անհատույց օգտագործման 

պայմանագրերի վավերացում 

  

3.2 

այլ անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման 

պայմանագրերի վավերացում 

  

4 Սերվիտուտի մասին պայմանագրերի վավերացում   

5 

Անշարժ գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի 

վավերացում` բացի գրավից 

  

6 Գրավի պայմանագրերի վավերացում   

6.1 

անշարժ գույքի գրավի կամ շարժական գույքի հիփոթեքի 

պայմանագրերի վավերացում 

 

  

6.2 գրավի այլ պայմանագրերի վավերացում 

 

  

7. 
Շարժական գույքի վերաբերյալ պայմանագրերի 

վավերացում 

 

 

 

  

7.1 

ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարման 

պայմանագրերի վավերացում 

  

7.2 

շարժական գույքի վերաբերյալ այլ պայմանագրերի 

վավերացում 

 

  

8    1-7 կետերում չնշված այլ պայմանագրերի վավերացում 

 

  

9 Կտակների վավերացում   

10 Լիազորագրերի վավերացում   

10.1 անշարժ գույքի տիրապետման կամ օգտագործման կամ 

տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի վավերացում 

  

 

10.2 

ավտոտրանսպորտային միջոցների տիրապետման, տնօ-

րինման կամ օգտագործման լիազորագրերի վավերացում 

  

10.3 այլ լիազորագրերի վավերացում   

11 Կտակակատարի լիազորությունների հավաստման 

վկայագրի տրամադրում 

  

12 Այլ գործարքների վավերացում   

 

13 

Ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականացում 

  

14 Ժառանգության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում   

15 
Բոլոր ժառանգների համաձայնությամբ նախկինում տրված 

ժառանգության իրավունքի վկայագրի չեղյալ համարում 

  

16 

Ընդհանուր գույքից հասանելիք բաժնի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքի վկայագրերի տրամադրում 

  

17 Նոտարական ակտերի կրկնօրինակների տրամադրում   

18 

Փաստաթղթերի պատճենների կամ դրանց քաղվածքների 

իսկության վավերացում 

  

19 

Փաստաթղթերի վրա եղած ստորագրությունների 

իսկության վավերացում 

  

20 

Նոտարի վստահված թարգմանչի ստորագրության 

իսկության վավերացում 

  

21 Փաստաթղթերի թարգմանության իսկության վավերացում   

22 Քաղաքացու ողջ լինելու փաստի հաստատում 

 

 

 

  

23 Քաղաքացու` որոշակի վայրում գտնվելու փաստի 

հաստատում 

  

 

24 

Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի 

հաստատում 

  

24.1 անձանց ազգակցական հարաբերությունների վերաբերյալ 

փաստի հաստատում 

  

24.2 անձի՝ ուրիշի խնամքի տակ լինելու փաստի հաստատում   

24.3 ծննդյան որդեգրման (դստերագրման), ամուսնության, 

ամուսնալուծության և մահվան գրանցման փաստի 

հաստատում 

  

 

24.4 

ժառանգության բացման վայրի և ժառանգությունն 

ընդունելու փաստի հաստատում 
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35. Կատարված նոտարական գործողության համար գանձված պետական տուրք, 

ընդամենը_________  

 

Ղեկավար               ___________________________                                __________________          
                                                                             (ազգանուն, անուն)                                                                                             (ստորագրություն) 

Կ.Տ 

 Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 
 կամ այլ լիազորված անձ)______________________                       ___________________         

                                                                                 (ազգանուն, անուն)                                                                             (ստորագրություն)  

<<______>> _______________________   20     թ.  
                                                                                                                     (լրացման ամսաթիվ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5 իրավունք սահմանող փաստաթղթերի 

պատկանելիության (բացառությամբ՝ անձնագրի և 

զինվորական փաստաթղթերի) փաստի հաստատում 

  

24.6 սեփականության իրավունքով գույքի տիրապետման 

փաստի հաստատում 

  

24.7 այլ իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի 

հաստատում 

  

25 Լուսանկարում պատկերված անձի և քաղաքացու 

նույնության հաստատում 

  

26 Փաստաթղթեր ներկայացնելու ժամանակի հաստատում   

27 Ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպությունների 

դիմումները կամ այլ փաստաթղթերը այլ ֆիզիկական 

անձանց կամ կազմակերպություններին փոխանցելը 

  

28 Դրամական գումար կամ արժեթղթեր դեպոզիտ 

ընդունելը, պահպանելը, հանձնելը կամ վերադարձնելը, 

վկայագիր տրամադրելը 

  

29 Փաստաթղթեր ի պահ ընդունելը   

30 Ապացույցների ապահովումը   

31 Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կամ կոլեգիալ այլ 

մարմնի նիստի արձանագրության վավերացում 

  

32 Գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում 

իրականացնող մարմիններին` գույքի նկատմամբ 

իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշում կատարելու 

մասին ծանուցում 

  

33 Նոտարական այլ գործողություններ   

34  Ընդամենը   
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2021 թվականի փետրվարի 12-ի 

 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ 

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՍՏԱՆԴԱՐՏ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 9-Ի N 5 ՈՐՈՇՈՒՄՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 7-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական  խորհուրդը ո ր ո շ ու մ  է.  

1. Հաստատել «Ստանդարտացման, համապատասխանության 

գնահատման և հավատարմագրման մասին» Ձև 1-ՍՏԱՆԴԱՐՏ 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ 

համաձայն հավելված 1-ի:  

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2007 թվականի ապրիլի 9-ի 

««Ստանդարտացման, սերտիֆիկացման, հավատարմագրման և 

պետական վերահսկողության մասին» ձև թիվ 1-ստանդարտ 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և 

լրացման հրահանգը հաստատելու մաuին» N 5 որոշումը:            

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

   ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

   ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                               Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

 

 2021 թվականի  փետրվարի 12 

 ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի  2021 թվականի փետրվարի 12-ի N 7-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ 1-ՍՏԱՆԴԱՐՏ 

 (եռամսյակային) 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

 ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

       20    թ. _____  եռամսյակ 

 
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի 

 հունվարի 8-ի N 1-Ն  որոշման 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` 

 մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը: 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (լրիվ անվանումը) 

Գործունեության իրականացման վայրը ____________________________I____I____I____I____I 
                                                                                                                                                                                                                             (փոստային դասիչ) 

Շրջանը  __________________________համայնքը__________________________________________ 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը  _____________________________ 

__________________________________________________________  I____I____I____I____ I____I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)                                                                                                                             

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը     I____I____I____I____I____I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       I____I____I____I____I____I____I____I 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)          I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

1. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

միավոր 

 

2. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
միավոր 

Տողի 

համարը 

 

Ցուցանիշների անվանումը 

Հաշվետու 

եռամսյակի 

համար 

Տարեսկզբից` 

աճող 

թվերով 

 
Ա 1 2 

1 Ընդունված և գործողության մեջ դրված ազգային 

ստանդարտների քանակը, ընդամենը 

  

 այդ թվում`   

1.1 Արցախի Հանրապետության ստանդարտների   

1.2 միջպետական ստանդարտների   

1.3 միջազգային և եվրոպական ստանդարտների   

2 Թողարկված տեղեկատվական նյութերի 

քանակը 

  

Տողի 

հա-

մարը 

 

Ցուցանիշների անվանումը 

Հաշվետու 

եռամսյակի 

 համար 

Տարեսկզ-

բից` աճող 

թվերով 

 Ա 1 2 
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3. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

1 Տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների 

քանակը, ընդամենը 

  

 այդ թվում`   

1.1 ներմուծվող արտադրանքի   

1.2 արտահանվող արտադրանքի   

1.3 Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող   

արտադրանքի 

  

 դրանցից՝   

1.3.1 սերիական արտադրանքի   

1.3.2 արտադրանքի խմբաքանակի   

1.4 անհամապատասխանության պատճառով 

մերժված հայտերի քանակը 

  

2 Գրանցված համապատասխանության 

հայտարարագրերի քանակը, ընդամենը 

  

 այդ թվում`   

2.1 ներմուծվող արտադրանքի   

2.2 արտահանվող արտադրանքի   

2.3 Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող 

արտադրանքի 

  

 դրանցից՝   

2.3.1 սերիական արտադրանքի   

2.3.2 արտադրանքի խմբաքանակի   

2.4 

անհամապատասխանության պատճառով    

մերժված հայտերի քանակը 

  

3 

Պետական գրանցման վկայականների քանակը, 

ընդամենը 

  

 այդ թվում`   

3.1 ներմուծվող արտադրանքի   

3.2 արտահանվող արտադրանքի   

3.3 

Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող            

արտադրանքի 

  

3.4 

անհամապատասխանության պատճառով 

մերժված հայտերի քանակը 

  

4. 

Տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված 

համապատասխանության գնահատման այլ 

փաստաթղթերի քանակը, ընդամենը 

  

 այդ թվում`   

4.1 ներմուծվող արտադրանքի   

4.2 արտահանվող արտադրանքի   

4.3 Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող 

արտադրանքի 

  

 դրանցից՝   

4.3.1 սերիական արտադրանքի   

4.3.2 արտադրանքի խմբաքանակի   

4.4 անհամապատասխանության պատճառով 

մերժված հայտերի քանակը, ընդամենը 

  

միավոր 

Տողի 

հա-

մարը 

 

Ցուցանիշների անվանումը 

Հաշվետու  

եռամսյակի  

համար 

Տարեսկզբից` 

աճող 

թվերով 

 Ա 1 2 

1 

 

Արցախի Հանրապետության տարածքում հավատարմա-

գրված սերտիֆիկացման մարմինների քանակը   

2 

 

Արցախի Հանրապետության տարածքում հավատար-

մագրված փորձարկման լաբորատորիաների քանակը   

3 

 

Արցախի Հանրապետության տարածքում հավատարմա-

գրված հսկողություն իրականացնող մարմինների քանակը   
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4. ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՄԵՐԺՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԸ 

Ղեկավար               _______________________________                         __________________          
                                                                    (ազգանուն, անուն)                                                                                                         (ստորագրություն) 

Կ.Տ 

 Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 
 կամ այլ լիազորված անձ)______________________                       ___________________         

                                                                                (ազգանուն, անուն)                                                                             (ստորագրություն)  

 
<<______>> _______________________   20    թ.  

                                                                                                                            (լրացման ամսաթիվ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արտա-

դրանքի 

անվանումը 

Համապատաս-

խանության 

գնահատման 

մարմնի 

անվանումը 

Քանակը  

(չափման 

միավորը) 

Անհամապա-

տասխանու-

թյան 

ցուցանիշը 

Հայտի 

համարը, 

ամսաթիվը 

Երկիրը, 

արտադրող 

կազմակեր-

պությունը 

Հայտատուի 

անունը/ան-

վանումը, 

հասցեն 

1 2 3 4 5 6 7 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2021 թվականի փետրվարի 12-ի 

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

(ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N13-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ 

 ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 8-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

 Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական  խորհուրդը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել «Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև 1–առևտուր 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ 

համաձայն հավելված N 1-ի:  

2. Հաստատել «Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև 1–առևտուր 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության  ձևի լրացման 

հրահանգը՝ համաձայն հավելված N 2-ի: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի 

««Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև 1-առևտուր (եռամսյակային) 

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի 

N 117-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մաuին» N 13-Ն որոշումը:             

 

 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

   ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

   ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                     Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

 

 2021 թվականի  փետրվարի 12 

 ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1  

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի  2021 թվականի փետրվարի 12-ի N 8-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ 1-ՍՏԱՆԴԱՐՏ 

 (եռամսյակային) 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 ԱՌԵՎՏՐԻ ՇՐՁԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

       20    թ. _____  եռամսյակ 

 
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի 

 հունվարի 8-ի N 1-Ն  որոշման 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 

ամսվա 20-ը: 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (լրիվ անվանումը) 

Գործունեության իրականացման վայրը ____________________________I____I____I____I____I 
                                                                                                                                                                                                                             (փոստային  դասիչ) 

Շրջանը  __________________________համայնքը__________________________________________ 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը  _____________________________ 

__________________________________________________________  I____I____I____I____ I____I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)                                                                                                                             

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը     I____I____I____I____I____I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       I____I____I____I____I____I____I____I 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)          I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

ԲԱԺԻՆ 1.    ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ     

                                                              հազար ՀՀ դրամ (մեկ տասնորդական նիշով),  

     առանց ավելացված արժեքի  և այլ անուղղակի հարկերի 
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Ա Բ 1 2 3 4 

Առևտրի շրջանառությունը, 

ընդամենը  (115, 120, 125 տողերի 

գումարը)     

110         

այդ թվում`  Մանրածախ առևտուր, 

բացի  ավտոմեքենաների և 

մոտոցիկլների առևտրից, ընդամենը  

115         

որից` շարժիչային վառելիքի 

մանրածախ առևտուր 
115.1         

դրանից` բենզինի  115.1.1         

դիզելային վառելիքի  115.1.2         
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ԲԱԺԻՆ 2. ԱՌԵՎՏՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ` ԸՍՏ ԱՐՑԱԽԻ                 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ 

 

Բաժին 2-ը լրացնում են այն ռեսպոնդենտները, որոնք միաժամանակ գործունեություն 

են իրականացնում Արցախի Հանրապետության տարբեր շրջաններում  և ք. Ստեփա-

նակերտում 

հեղուկ գազի և սեղմված բնական 

գազի  
115.1.3         

քսանյութերի և պաղեցնող նյութերի   115.1.4     

Մեծածախ առևտուր, բացի 

ավտոմեքենաների և  մոտոցիկլների 

առևտրից,  ընդամենը 

120         

որից` համակարգիչների, 

ծայրամասային սարքվածքների 

մեծածախ առևտուր    

120.1         

ծրագրային ապահովման մեծածախ 

առևտուր 
120.2     

էլեկտրոնային և   հեռահաղորդակ-

ցության սարքավորանքի և դրանց 

մասերի մեծածախ  առևտուր                                          

120.3         

բջջային հեռախոսների մեծածախ 

առևտուր 
120.4         

էլեկտրոնային չգրառված կրիչների 

մեծածախ  առևտուր   
120.5         

շարժիչային  վառելիքի  մեծածախ 

առևտուր 
120.6         

դրանից ` բենզինի            120.6.1         

դիզելային վառելիքի   120.6.2         

հեղուկ գազի և սեղմված բնական 

գազի  
120.6.3         

քսանյութերի և պաղեցնող նյութերի   120.6.4     

Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 

մեծածախ ու մանրածախ առևտուր և 

նորոգում,  ընդամենը (125.1, 125.2, 

125.3, 125.4 տողերի գումարը)    

125         

այդ թվում` ավտոմեքենաների 

առևտուր 
125.1         

որից` ավտոմեքենաների 

մանրածախ առևտուր 
125.1.1         

ավտոմեքենաների մասերի և 

պարագաների առևտուր 
125.2         

որից` ավտոմեքենաների մասերի և 

պարագաների մանրածախ առևտուր   
125.2.1         

ավտոմեքենաների տեխնիկական 

սպասարկում և նորոգում                                
125.3         

մոտոցիկլների, դրանց մասերի ու 

պարագաների առևտուր, տեխնիկա-

կան սպասարկում և նորոգում      

125.4         

որից` մոտոցիկլների, դրանց մասերի 

ու պարագաների մանրածախ 

առևտուր   

125.4.1         

 

Ցուցանիշ Տողի 

համարը 

Հաշվետու 

եռամսյակ 

այդ թվում՝ 

    

Ընդամենը,    

 (135, 140, 145 տողերի  գումարը)                            
130 

        

  
  

այդ թվում՝   115  տողից 135       
  

120  տողից 140          

125 տողից  145      
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Ղեկավար               _____________________________                          __________________          
                                                                                 (ազգանուն, անուն)                                                                                         (ստորագրություն) 

Կ.Տ 

 Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 
 կամ այլ լիազորված անձ)______________________                       ___________________         

                                                                                         (ազգանուն, անուն)                                                         (ստորագրություն)  

 
<<______>> _______________________   20     թ.  

                                                                                                                       (լրացման ամսաթիվ) 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության   

Վիճակագրության պետական խորհրդի 

2021 թվականի փետրվարի  12-ի N 8-Ն որոշման 

 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Առևտրի շրջանառության մասին» Ձև 1-առևտուր 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ 

Հաշվետվություն) լրացման կարգը: 

 2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք, 

հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը՝ համաձայն Արցախի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ 

սահմանված կարգի:       

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի  Հանրապետության Ազգային 

վիճակագրական ծառայության Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային բաժիններ` 

հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ: 

4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

 

2. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

5. Առևտրի շրջանառության ցուցանիշն արտացոլում է ապրանքների առք ու 

վաճառքի գործընթացը: Այսինքն` բնութագրում է ապրանքային զանգվածի շարժը 

ապրանքների շրջանառության մեջ` արտադրողից մինչև սպառող: 

6. Մանրածախ առևտրի շրջանառությունը վերջնական սպառման կամ տնային 

տնտեսությունում օգտագործման համար նախատեսված սպառողական ապրանքների 

վաճառքն է արժեքային արտահայտությամբ: 

7. Մեծածախ է համարվում առևտրի այն տեսակը (գործունեությունը), երբ 

գնորդը մեծ խմբաքանակով ապրանքներ է ձեռք բերում դրանց հետագա 

վերավաճառքի համար այլ վաճառողներին, վերամշակողներին, բայց ոչ վերջնական 

սպառողներին` համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթերով: 

8. Մեծածախ կամ մանրածախ առևտուր չի համարվում տնտեսական 

գործունեության այն տեսակը, որը վերաբերում է սննդամթերքի (հացաբուլկեղեն, 

հրուշակեղեն կամ պատրաստի մսամթերք) արտադրական գործունեության 

իրականացմանը կից գտնվող խանութում (սրահում) դրանց մեծածախ կամ 

մանրածախ վաճառքին: 

9. Առևտրի շրջանառությունը ներառում է բոլոր տեսակի հարկերը, 

բացառությամբ ավելացված արժեքի հարկը և այլ նմանատիպ (անուղղակի) հարկերը: 

10. Մանրածախ առևտրի շրջանառության մեջ չի ներառվում. 

1) գնորդի կողմից վերադարձված ապրանքի արժեքը, 

2) ապակե տարաներով վաճառված և հետո վերադարձված, կամ ապրանքի հետ 

փոխանակման դիմաց տրված տարայի արժեքը, 

3) ապրանքափոխանակությամբ կատարված առևտուրը, 

4) միջազգային կապի և լիցքավորման քարտերի արժեքը, 

5) տրանսպորտի բոլոր տեսակներով ուղևորափոխադրման տոմսերի արժեքը,        

վիճակախաղի տոմսերի արժեքը և այլն: 

11. Ապրանքային մնացորդը մինչև իրացման պահը շրջանառության ոլորտում 

գտնվող փաստացի առկա ապրանքների քանակն է` հաշվարկված վաճառքի ընթացիկ 

գներով: 

3. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

12. Հաշվետվությունը կազմված է երկու բաժնից. 

1)  ԲԱԺԻՆ 1՝  ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ. 



126 

 

2) ԲԱԺԻՆ 2՝ ԱՌԵՎՏՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ` ԸՍՏ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ-

ԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ: 

13. Բաժին 1-ի տող 110-ը` առևտրի շրջանառությունը, ներառում է տող 115` 

մանրածախ առևտուրը, բացի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների առևտրից (ծածկա-

գիր 47), տող 120` մեծածախ առևտուրը, բացի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 

առևտրից (ծածկագիր 46), տող 125` ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ ու 

մանրածախ առևտուրը և նորոգումը (ծածկագիր 45), (համաձայն փաստացի գործունե-

ության  հիմն ական տեսակի ծածկագրի` ըստ «Տնտեսական գործունեության տեսակ-

ների դասակարգչի» (ՏԳՏԴ)http://stat-nkr.am/files/karger/GT32.1_2019N1579hav.doc. 

14. Տող 115-ը ներառում է նոր և գործածված, անձնական օգտագործման կամ 

կենցաղային ապրանքների վերավաճառքը (վաճառք առանց ձևափոխման) 

մասնագիտացված և ոչ մասնագիտացված խանութներում, տաղավարներում, 

կրպակներում, հանրախանութներում, ինտերնետով կամ փոստով պատվերներ 

ընդունող կազմակերպությունների, փողոցում առևտուր իրականացնող վաճառողների, 

սպառողական կոոպերատիվների, աճուրդով վաճառք կազմակերպող կազմակերպու-

թյունների և այլնի միջոցով: Մանրածախ առևտուրը ընդգրկում է նաև ապրանքների 

մշակման տարբեր գործողությունները` կշռածրարումը, տեսակավորումը, 

չափազատումը, փաթեթավորումը, որոնց արդյունքում չեն փոխում ապրանքների 

հիմնական հատկությունները: Այստեղ ներառվում է նաև մանրածախ առևտրի 

բնագավառում գործող միջնորդների, ինչպես նաև աճուրդային կազմակերպություն-

ների գործունեությունը. 

1) ցուցանիշը չի ներառում ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների, դրանց մասերի 

և պարագաների մանրածախ առևտուրը. 

2) տող 115.1-ը ներառում է ավտոմեքենաների համար բենզինի և դիզելային 

վառելիքի մանրածախ առևտուրը բենզալցման կայաններում, ավտոմեքենաների 

համար հեղուկ գազի և սեղմված բնական գազի մանրածախ առևտուրը գազալցման 

կայաններում: Այն ներառում է նաև ավտոմեքենաների համար քսանյութերի և 

պաղեցնող նյութերի մանրածախ առևտուրը. 

3) տող 115.1.1-ը ներառում է ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների համար 

բենզինի մանրածախ առևտուրը բենզալցման կայաններում. 

4) տող 115.1.2-ը ներառում է ավտոմեքենաների համար դիզելային վառելիքի 

մանրածախ առևտուրը բենզալցման կայաններում. 

5) տող  115.1.3 -ը  ներառում է  ավտոմեքենաների համար հեղուկ գազի և 

սեղմված բնական գազի մանրածախ առևտուրը գազալցման կայաններում. 

6) տող 115.1.4-ը ներառում է  քսանյութերի և պաղեցնող նյութերի մանրածախ 

առևտուրը մասնագիտացված խանութներում: 

15. Տող 120-ը ներառում է նոր և գործածված ապրանքների վաճառքը (ապրանքի 

վաճառք առանց ձևափոխման) մանրածախ առևտրականներին, արդյունաբերական, 

առևտրային կամ մասնավոր սպառողներին ու մեծածախ առևտրով զբաղվող այլ 

կազմակերպություններին, ինչպես նաև գործակալներին և միջնորդներին, որոնք 

ապրանքը գնում կամ վաճառում են վերը նշված առևտրականների կամ 

կազմակերպությունների անունից: Ցուցանիշը ներառում է նաև ապրանքների 

վերավաճառքը արտերկրում: Ապրանքների վերավաճառքը արտերկրում որոշվում է 

որպես Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտի կողմից գնված (ձեռքբերված) ու 

հետագայում արտերկրում վերավաճառված ապրանք՝ չներմուծելով ապրանքը 

վերավաճառող միավորի երկիր. 

1) ցուցանիշը չի ներառում Արցախի Հանրապետությունից արտահանվող 

ապրանքների մեծածախ առևտուրը. 

2) ցուցանիշը չի ներառում ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների, դրանց մասերի 

և պարագաների մեծածախ առևտուրը. 

3) տող 120.1-ը ներառում է համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների 

մեծածախ առևտուրը. 

4) տող 120.2-ը ներառում է ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուրը. 

5) տող 120.3-ը ներառում է էլեկտրոնային լամպերի և սարքերի, 

կիսահաղորդչային սարքերի, միկրոչիպերի և ինտեգրալային սխեմաների, 

տպասխեմաների մեծածախ առևտուրը, հեռախոսների (բացառությամբ բջջային 

հեռախոսները) և հեռահաղորդակցական սարքավորանքի մեծածախ առևտուրը. 

6) տող 120.4-ը ներառում է բջջային հեռախոսների մեծածախ առևտուրը. 

http://stat-nkr.am/files/karger/GT32.1_2019N1579hav.doc
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7) տող 120.5-ը ներառում է չգրառված ձայնա- և տեսաերիզների, մագնիսական և 

օպտիկական սկավառակների, Սի Դի-ների, Դի Վի Դի-ների (CD, DVD) մեծածախ 

առևտուրը. 

8) տող 120.6-ը ներառում է պինդ, հեղուկ ու գազակերպ վառելիքի և հարակից 

արտադրանքի (հեղուկացված վառելագազի, բենզինի, ավիացիոն կերոսինի, դիզելային 

վառելիքի, վառքի մազութի, նավթի, նավթային գազի, քարածխի, գորշ ածխի, կոքսի, 

վառելափայտի և այլ վառելիքի, ինչպես նաև նավթայուղերի, հեղուկ գազի և սեղմված 

բնական գազի, քսանյութերի և պաղեցնող նյութերի քսայուղերի և մեքենայական 

յուղերի) մեծածախ առևտուրը. 

9) տող  120.6.1-ը  ներառում է բենզինի մեծածախ առևտուրը. 

10) տող  120.6.2-ը  ներառում է դիզելային վառելիքի մեծածախ առևտուրը. 

11) տող  120.6.3-ը ներառում է  ավտոմեքենաների համար հեղուկ գազի և 

սեղմված բնական գազի մեծածախ առևտուրը գազալցման կայաններում. 

12) տող 120.6.4-ը ներառում է  քսանյութերի և պաղեցնող նյութերի մեծածախ 

առևտուր մասնագիտացված խանութներում:  

16. Տող 125-ը ներառում է ավտոմեքենաների, ներառյալ բեռնատարներն ու 

ավտոքարշակները, և մոտոցիկլների հետ կապված գործունեության բոլոր տեսակները 

(բացառությամբ դրանց արտադրությունը և վարձակալության հանձնումը), նոր և 

օգտագործված ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ և մանրածախ 

առևտուրը, նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, ավտոմեքենաների և 

մոտոցիկլների պահեստամասերի և պարագաների մեծածախ և մանրածախ 

առևտուրը: Այստեղ ներառվում է նաև ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ և 

մանրածախ առևտրի հետ կապված աճուրդների կազմակերպող և ինտերնետի 

միջոցով մեծածախ առևտուրն իրականացնող հանձնակատար գործակալների 

գործունեությունը: Այն ներառում է նաև ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների լվացումը, 

փայլեցումը և այլն. 

1) տող 125.1-ը ներառում է նոր և օգտագործված թեթև մարդատար ավտոմո-

բիլների, ամենագնաց մարդատար ավտոմեքենաների (3,5 տոննա չգերազանցող 

քաշով) մեծածախ և մանրածախ առևտուրը, նոր և օգտագործված մասնագիտացված 

մարդատար ավտոմեքենաների (շտապ օգնության, միկրոավտոբուսները և այլ 3,5 

տոննա չգերազանցող քաշով ավտոմեքենաները) մեծածախ և մանրածախ առևտուրը, 

նոր և օգտագործված տրանսպորտային միջոցների` բեռնատար մեքենաների, 

քարշակների, կիսակցանքների, «ամառանոցային տնակ» տեսակի կցանքների, 

ավտոֆուրգոնների մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ամենագնաց ավտոմեքենաների 

(3,5 տոննա գերազանցող քաշով) մեծածախ և մանրածախ առևտուրը. 

2) տող 125.1.1-ը ներառում է նոր և օգտագործված թեթև մարդատար 

ավտոմոբիլների և մարդատար մասնագիտացված ավտոմեքենաների մանրածախ 

առևտուրը. 

3) տող 125.2-ը ներառում է ավտոմեքենաների մանրակների, հանգույցների, 

պահեստամասերի, պիտույքների և պարագաների, այդ թվում` ռետինե դողերը և 

օդախցիկները, մարտկոցների, էլեկտրական մասերը և սարքավորանքը, մեծածախ և 

մանրածախ առևտուրը. 

4) տող 125.2.1-ը ներառում է ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների 

մանրածախ առևտուրը. 

5) տող 125.3-ը ներառում է ավտոմեքենաների մեխանիկական և էլեկտրական 

սարքավորանքի, թափքի, ներարկման համակարգի, շարժիչի տեխնիկական 

սպասարկումը և նորոգումը, ավտոմեքենաների լվացումը, փայլեցումը, ներկումը կամ 

ներկերի փոշեցրումը, լուսամուտների և հողմապակիների, նստոցների նորոգումը, 

դողերի և օդախցիկների նորոգումը, տեղադրումը, փոխարինումը, հակաքայքայիչ 

մշակումը, ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների տեղադրումը (եթե դա 

արտադրական գործընթացի փուլ չէ): Այստեղ ներառվում է նաև ավտոմեքենաների 

վերասարքավորումը սեղմված բնական նավթային գազով կամ հեղուկացված 

նավթային գազով աշխատելու համար. 

6) տող 125.4-ը ներառում է մոտոցիկլների, ներառյալ մոպեդները, մեծածախ և 

մանրածախ առևտուրը, մոտոցիկլների մասերի և պարագաների առևտուրը, 

մոտոցիկլների տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը. 

7) տող 125.4.1-ը ներառում է մոտոցիկլների, մոտոցիկլների մասերի և 

պարագաների մանրածախ առևտուրը: 
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17. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 1-ին սյունակում լրացվում է առևտրի 

շրջանառությունը հաշվետու եռամսյակում: 

18. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 2-րդ սյունակում լրացվում է ինտերնետի կամ 

այլ համակարգչային ցանցերը օգտագործելու միջոցով պատվիրված ապրանքների 

շրջանառությունը: Առևտուրն էլեկտրոնային համարելու համար բավարար է, որ 

պատվերը տրվի առցանց: Այստեղ չեն ներառվում հեռախոսի, ֆաքսի կամ 

էլեկտրոնային փոստի (e-mail) միջոցով արված պատվերները: Համացանցի միջոցով 

պատվիրված ապրանքների համար վճարումը կարող է իրականացվել ինչպես 

առցանց, այնպես էլ ոչ առցանց եղանակով: 

19. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 3-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու 

եռամսյակին հաջորդող ամսվա 1-ի դրությամբ փաստացի առկա ապրանքային 

մնացորդը (քանակը)՝ հաշվարկված վաճառքի ընթացիկ գներով: 

20. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 4-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու 

եռամսյակի բոլոր ամիսների աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող 

աշխատողների թվաքանակի  հանրագումարը եռամսյակի ամիսների թվի` 3-ի  վրա 

բաժանելով: Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին 

թվաքանակը  ամսվա համար հաշվարկվում է նախորդ ամսվա վերջի և տվյալ ամսվա 

վերջի դրությամբ աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների 

միջին թվաքանակների հանրագումարը 2-ի վրա բաժանելով: Աշխատողների 

թվաքանակը հանգստյան, տոնական կամ հիշատակի (ոչ աշխատանքային) օրերի 

համար ընդունվում է նախորդ աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Երկու 

և ավելի ոչ աշխատանքային օրերի առկայության դեպքում այդ օրերից յուրաքանչյուրի 

համար աշխատողների թվաքանակն ընդունվում է դրանց նախորդող աշխատանքային 

օրվա թվաքանակին հավասար.     

1) աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին 

ամսական թվաքանակը վերաբերում է ինչպես առևտրի ոլորտում զբաղված 

աշխատողներին, այնպես էլ վարչական աշխատողներին:  

21. Հաշվետվության 2-րդ բաժինը լրացնում են այն ռեսպոնդենտները 

(եռամսյակային պարբերականությամբ), որոնք միաժամանակ գործունեություն են 

իրականացնում Արցախի  Հանրապետության տարբեր շրջաններում և 

Ստեփանակերտ քաղաքում. 

1) բաժին 2-ի սյունակ 1-ը 130, 135, 140, 145 տողերի լրացվում է բաժին 1-ի 

համապատասխանաբար 110, 115, 120 և 125 տողերի 1-ին սյունակից. 

2) բաժին 2-ի սյունակ 3-ը 130, 135, 140 և 145 տողերի պետք է հավասար լինի 

համապատասխանաբար այդ տողերի սյունակ 4-ից մինչև սյունակ 7-ի 

համապատասխան ցուցանիշների հանրագումարին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


