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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 

  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովի պատգամավորներ Արմեն Բաբայանի, Արծվիկ Մինասյանի և 

Աղվան Վարդանյանի` օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաս-

տանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում  կատարելու մասին» և «Կազ-

մակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս 

դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը 

հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 

հաշվարկվում և չի գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի  Հանրապետության օրենքների նախագծերի 

փաթեթի (Պ-128-18.10.2012-ՏՀ-010/0 և Պ-1281-18.10.2012-ՏՀ-010/0) վերաբերյալ  սկզբունքային 

առարկություններ չունի:  

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրված է օրենքների նախագծերի 

կարգավորման ազդեցության գնահատականը: 

            Հարգանքով` 

       ՏԻԳՐԱՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«ՀՀ մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  և 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` 
մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա 
այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը 

մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի ընդունման 

դեպքում 

 

 «ՀՀ մաքսային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  և 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` 
մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա 
այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը 
մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի ընդունումը 
առողջության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» և «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող՝ մաքսատուրքերի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից 
ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից  չի հաշվարկվում և 

գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի 

վերաբերյալ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» և «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ 
մաքսատուրքերի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով հարկման ոչ 
ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի 
հարկը մաքսային մարմինների կողմից  չի հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերն իրենց մեջ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման 
ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն 
որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն 
չեն պարունակում: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

<<Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին>> և <<Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 
ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից 
ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և 
գանձվում>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 
նախագծերի բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

1. <<Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին>> և <<Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի 
կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային 
հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, 
որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում 
և գանձվում>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 
նախագծերի (այսուհետ` օրենքների) ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի 
oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և 
կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա բացասական 
հետևանքներ չեն առաջանա: 

2. Օրենքների նախագծերի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  
վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

3. Օրենքների  նախագծերը  բնապահպանության ոլորտին չեն առնչվում, այդ  
ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և 
պահանջներին չեն հակասում:  

  Օրենքների կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  
կանխատեuվող  հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության 
համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը 
բացակայում է: 
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Եզրակացություն 

 

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» և «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող`մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից 
ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և 

գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի  սոցիալական պաշտպանության 

ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

 

    «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» և «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` 
մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ 
ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի 
հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքների նախագծերի  /այսուհետ` նախագծեր/ սոցիալական պաշտպանության 
ոլորտում կարգավորման  ազդեցության  գնահատումը կատարվել է  «Իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և  ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի 
հունվարի 14-ի  թիվ 18-Ն որոշման համաձայն: 

 Նախագծերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման  
ազդեցության գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի և դրա 
առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց  ինդիկատորների հիման 
վրա: 

     Նախագծերը` 

          ա) ռազմավարական կարգավորման  ազդեցության տեսանկյունից ունեն չեզոք 
ազդեցություն, 

 բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից` չեզոք 
ազդեցություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» և  «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով 

հարկման  ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից 

ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և 

գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի մրցակցության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» և  «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` 

մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով հարկման  ոչ ենթակա 

այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը 

մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքների նախագծերով (այսուհետ` Նախագծեր)  նախատեսվում է  ԱՏԳ ԱԱ 0602 

10 100, 0602 20, 0713 10 100, 0713 33 100 ծածկագրերին դասվող 

ապրանքատեսակների ներմուծման ժամանակ չգանձել մաքսատուրք և ավելացված 

արժեքի հարկ: 

Նախագծերով կարգավորվող շրջանակները առնչվում են պտղատու ծառերի, 

թփերի, արմատակալների, խաղողի կտրոնների, տնկիների  և սերմերի շուկաներիի 

հետ: 

 Նախագծերի ընդունման դեպքում կստեղծվի անհավասար մրցակցային 

պայմաններ ներքին արտադրողների և ներմուծող ընկերությունների միջև, ինչը 

կհանգեցնի վերոնշյալ շուկաներում մատակարարների քանակի անուղղակիորեն 

սահմանափակմանը: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` կարգավորման ազդեցության գնահատման 

աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծերի ընդունմամբ 

մրցակցության միջավայրի վրա ոչ զգալի  բացասական ազդեցություն հայտնաբերվելու 

եզրակացություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» և «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 

ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից 
ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և 

գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի 
տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» և «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` 

մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա 

այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը 

մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ` Նախագիծ) 

գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման 

նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ: 

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագիծն ընդունման 

դեպքում, կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա կունենա 

ոչ զգալի բացասական ազդեցություն, քանի որ Նախագծով նախատեսվում է ոլոռի և 

լոբու սերմացուների, խաղողի կտրոնների, պտղատու ծառերի, թփերի և թփուտների 

տեղական արտադրողի և ներմուծողի համար ստեղծել գործարարությամբ զբաղվելու 

անհավասար պայմաններ` կիրառելով հարկման տարբեր մոտեցումներ: 
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Եզրակացություն 
 

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին և  Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` 
մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա 
այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը 
մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվում Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների նախագծերի` բյուջետային բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

  

Նախագծերով առաջարկվում է ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի 0602 10 100, 0602 20, 
0713 10 100 և 0713 33 100 ծածկագրերին դասվող ապրանքատեսակները, այն է` 
խաղողի կտրոններ, պատվաստված կամ չպատվաստված պտղատու տեսակների 
ծառեր, թփեր և թփուտներ, ոլոռի և լոբու սերմեր, ազատել մաքսատուրքի և ավելացված 
արժեքի հարկի վճարումից: 

 Հայաստանի Հանրապետության ֆինասների նախարարության կողմից 
կատարված վերլուծության համաձայն, նախագծերի ընդունման դեպքում պետական 
բյուջեի եկամուտների կորուստը տարեկան կտրվածքով կկազմի առնվազն 60-70 մլն. 
դրամ, իսկ եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ վերոնշյալ ապրանքների 
ներմուծման ծավալներն աճման միտում ունեն, ապա ստացվում է, որ նախագծերով 
նախատեսված արտոնությունների կիրառությունը կհանգեցնի պետական բյուջեի 
եկամուտների` ավելի մեծ չափով կրճատման: 

 Նախագծերի ընդունումը պետական բյուջեի ծախսերի վրա կունենա չեզոք ազդե-
ցություն: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-128-18.10.2012-ՏՀ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի հուլիսի 6-ի մաքսային 

օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի աղյուսակում՝  

1) «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ» սյունակը 06 տողից հետո լրացնել հետեւյալ 

բովանդակությամբ նոր տողերով`  

«0602 10 100  Խաղողի կտրոններ  0  0»:  

 0602 20  

Պատվաստված կամ 

չպատվաստված պտղատու 

տեսակների ծառեր,       թփեր 

եւ թփուտներ  

0  0»:  

2) «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ» սյունակը 0701 10 100 տողից հետո լրացնել հետեւյալ 

բովանդակությամբ նոր տողերով`  
   

«0713 10 100  Ոլոռ ցանքի համար  0  0»:  

  0713 33 100  Լոբի ցանքի համար  0  0»:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-1281-18.10.2012-ՏՀ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ՝ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ 0 ՏՈԿՈՍ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ 

ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՑԻՑ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ԿՈՂՄԻՑ ՉԻ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՎ ԳԱՆՁՎՈՒՄ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ 

մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա 

այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը 

մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաստանի 

Հանրապետության 2001 թվականի հունիսի 29-ի ՀՕ-195 օրենքի 1-ին հոդվածի երկրորդ 

պարբերության «0701 10 000», ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը   փոխարինել «0602 10 100, 0602 

20, 0701 10 000, 0713 10 100, 0713 33 100» ԱՏԳ ԱԱ  ծածկագրերով:  

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին հոդվածով հաստատված ցանկը  8-րդ տողից հետո լրացնել 

հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողերով.  

«0602 10 100   Խաղողի կտրոններ  

0602 20  Պատվաստված կամ չպատվաստված պտղատու տեսակների ծառեր, թփեր եւ 

թփուտներ »:  

Հոդված 3. Օրենքի 1-ին հոդվածով հաստատված ցանկը՝  0701 10 100 արտաքին 

տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի ծածկագրի տողից հետո 

լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողերով  

«0713 10 100  Ոլոռ ցանքի համար  

0713 33 100  Լոբի ցանքի համար »:  

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող 

օրվանից: 
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ  ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ 
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ՝ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ 0 ՏՈԿՈՍ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅՆ 
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՑԻՑ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ 
ՀԱՐԿԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՉԻ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՎ ԳԱՆՁՎՈՒՄ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
Անհրաժեշտությունը ՝ Գյուղատնտեսության ոլորտի առջեւ ծառացած խնդիրներից է 
ճյուղում օգտագործվող բարձր բերքատու պտղատու ծառերի, թփերի, արմատակալների, 
կտրոնների, տնկիների եւ սերմերի դժվարամատչելիությունը: Դա հիմնականում 
վերաբերում է ներմուծվող ռեսուրսներին: Գյուղատնտեսությունում օգտագործվող նշված 
ռեսուրսների բարձր գների պատճառով դրանք մատչելի չեն գյուղատնտեսության ոլորտի 
տնտեսավարողների համար, որը բացասաբար է անդրադառնում ճյուղի 
արտադրողունակության եւ մրցունակության վրա:  
Հանրապետության պտղաբուծության եւ խաղողագործության ճյուղի զարգացման եւ 
արդյունավետության բարձրացման հիմնական նախադրյալներից է բարձրորակ 
պտղատու ծառերի, թփերի, արմատակալների, կտրոնների եւ տնկիների օգտագործումը: 
Վերջինս պահանջում է նշված տնկիների եւ արմատակալների մեծածավալ ներկրումներ, 
սակայն դրանց իրացումից գանձվում է ավելացված արժեքի հարկ եւ մաքսատուրք, որը 
զգալիորեն բարձրացնում է վերոհիշյալ  ռեսուրսների գները:  
Ակնկալվող արդյունքը ՝ առաջարկվող օրենքների նախագծերով գյուղատնտեսության 
մեջ օգտագործվող 0602 10 100, 0602 20, 0713 10 100, 0713 33 100 ԱՏԳ ԱԱ 
ծածկագրին դասվող պտղատու ծառերի, թփերի, արմատակալների, կտրոնների, 
տնկիների եւ լոբու ու ոլոռի սերմերի ներկրման ժամանակ մաքսային մարմինների 
կողմից ավելացված արժեքի հարկի եւ մաքսատուրքի չգանձումը կնպաստի 
գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների կողմից դրանց ձեռք բերման 
մատչելիության բարձրացմանը եւ օգտագործման ծավալների ավելացմանը, 
արդյունքում՝  ճյուղի արդյունավետության բարձրացման համար կստեղծվեն լավագույն 
նախադրյալներ։  
Միաժամանակ հաշվի առնելով, որ ՀՀ կառավարության կողմից ագրարային  ոլորտում 
որդեգրվել եւ իրականացվում է  պետական աջակցության քաղաքականություն 
հետեւաբար առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունները համահունչ են կիրառվող 
քաղաքականությանը: Ընդ որում այժմ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող 8432, 
8433, 8434, 8436, 8701 ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերին դասվող տեխնիկայի եւ դրանց մասերի, 
31 ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրին դասվող պարարտանյութերի, 3808 91, 3808 92, 3808 93,  
3808 94, 3808 99 ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերին դասվող թունաքիմիկատների, 
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի եւ բազմամյա տնկարկների սերմացուների ու 
տնկանյութերի (բացառությամբ նախագծով առաջարկվող ապրանքների) ներկրումը եւ 
իրացման շրջանառոջթյունն ազատված են ԱԱՀ-ից:  

 
 
 
 

 


