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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  GENERAL LEGISLATION 
1. Անվանումը ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 

29-ի No.2335-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու 

մասին 

  1. Title On making amendments and supplements to 
the RA government decree No: 2335-N, dated 
29 December 2005 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 27 ապրիլի 2017թ. 
 

Date: 27 April 2017 

Համարը. 428-Ն 
 

Number: 428-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 28, 3 մայիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 28, 3 May 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication  

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ փոփոխություններ և 

լրացումներ են կատարվել ՀՀ կառավարության  2005թ. 

դեկտեմբերի 29-ի «Ծառայողական գործուղման մեկնած 

աշխատողների գործուղման ծախսերի հատուցման համար 

կատարվող վճարումների նվազագույն և առավելագույն 

չափերն ու վճարման կարգը սահմանելու մասին» N 2335-Ն 

որոշման մեջ:  

 

Մասնավորապես, սահմանվել է, որ՝ 

 

 Աշխատանքի հիմնական վայրից 30 կիլոմետրից ավելի 

հեռավորությամբ ՀՀ տարածքում այլ վայր մեկնելու և 

նույն օրը վերադառնալու դեպքում գործուղվող 

աշխատողին հատուցվում են միայն օրապահիկը և 

աշխատանքի հիմնական վայրից գործուղման վայր 

մեկնելու և վերադառնալու ճանապարհածախսը: 
 

Հիշեցնենք, որ նախկինում, անկախ հեռավորությունից, 
գործուղվողի նույն օրը վերադառնալու դեպքում 
հատուցվում էր միայն ճանապարհածախսը:  
 

 Գործուղման հաշվետվությունը և այլ փաստաթղթերը 

ներկայացվում են գործուղումից վերադառնալուց և 

աշխատանքի ներկայանալուց հետո, 3 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում: 

 Abstract: 
According to this RA government decree amendments and 
supplements have been made to the RA government decree   
No: 2335-N “On approval of minimum and maximum payments 
made for reimbursement of travel expenses incurred by employees 
on business trip and their payment procedure”, dated 29 December 
2005. 
 
 
 
Particularly, it has been established that:  
 
 
 In case of departure to another destination in the RA territory 

being more than 30 kilometers far from the main place of 
employment and return during the same day, the seconded 
employee shall be reimbursed only the per diem and travel costs 
from the main place of employment to the place of business trip 
and return. 
 
It should be reminded that in the past, regardless of the distance, 
if the seconded employee returns during the same day, only the 
travel costs were reimbursed. 
 
 

 Business trip report and other documents are submitted within   
3 working days after returning from business trip and coming 
to work. 
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2. Անվանումը Ընդերքօգտագործման թափոնների 

կառավարման պլանի և ընդերք-

օգտագործման թափոնների վերամշակ-

ման պլանի օրինակելի ձևերը 

հաստատելու մասին 

  2. Title On approval of templates of mining waste 
management plan and mining waste 
processing plan 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 15 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 15 June 2017 

Համարը. 676-Ն 
 

Number: 676-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 41, 28 հունիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 41, 28 June 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication  

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է ՀՀ ընդերքի 

մասին օրենսգրքի 60.3-րդ հոդվածի 6-րդ մասին 

համապատասխան և դրանով սահմանվել են.  

 ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման 

պլանի օրինակելի ձևը, 
 ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման 

պլանի օրինակելի ձևը:  
 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted in accordance with 
part 6 of article 60.3 of the RA Code on Subsoil and has established: 
 
 
 template of mining waste management plan; 
 
 template of mining waste processing plan.  

3. Անվանումը Ընդերքօգտագործման թափոնների կա-

ռավարման և ընդերքօգտագործման 

թափոնների վերամշակման պլանների 

բովանդակությունը, ինչպես նաև 

ընդերքօգտագործման թափոնների կա-

ռավարման և ընդերքօգտագործման 

թափոնների վերամշակման միջոցա-

ռումները սահմանելու մասին 

 

  3. Title On defining the content of mining waste 
management plan and mining waste 
processing plan and measures for mining 
waste management and mining waste 
processing 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 15 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 15 June 2017 

Համարը. 675-Ն 
 

Number: 675-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 41, 28 հունիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 41, 28 June 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication  

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է ՀՀ ընդերքի 

մասին օրենսգրքի 60.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասին 

համապատասխան և դրանով սահմանվել են 

ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և 

ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման 

պլանների բովանդակությունը, ինչպես նաև 

ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և 

ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման 

միջոցառումները: 

  

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted in accordance with 
part 2 of article 60.3 of the RA Code on Subsoil and has established 
the content of mining waste management plan and mining waste 
processing plan and measures for mining waste management and 
mining waste processing.  
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4. Անվանումը Ընդերքօգտագործման թափոնների 

կառավարման և ընդերքօգտագործման 

թափոնների վերամշակման փոփոխված 

պլանների՝ ընդերքի օգտագործման հետ 

կապված շրջակա միջավայրի 

պահպանության ոլորտում բնապահպա-

նության բնագավառի պետական 

կառավարման լիազոր մարմնի հետ 

համաձայնեցման կարգը սահմանելու 

մասին 

 

  4. Title On establishment of a procedure of agreeing 
the amended mining waste management and 
mining waste processing plans with the 
nature protection state authority in the sphere 
of environmental protection associated with 
the use of mineral resources  

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 15 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 15 June 2017 

Համարը. 674-Ն 
 

Number: 674-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 41, 28 հունիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 41, 28 June 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication  

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է ՀՀ ընդերքի 

մասին օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 21-րդ կետին 

համապատսախան և դրանով սահմանվել է 

ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և 

ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման 

փոփոխված պլանների՝ ընդերքի օգտագործման հետ 

կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում 

բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման 

լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցման կարգը:  

 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted in accordance with 
clause 21 of part 2 of article 15 of the RA Code on Subsoil and has 
established a procedure of agreeing the amended mining waste 
management and mining waste processing plans with the nature 
protection state authority in the sphere of environmental protection 
associated with the use of mineral resources. 

5. Անվանումը Ընդերքօգտագործման թափոնների և 

ընդերքօգտագործման թափոնների 

օբյեկտների՝ ըստ վտանգավորության 

դասակարգման կարգը սահմանելու 

մասին 

 

  5. Title On establishment of a procedure of 
classifications of mining waste and mining 
waste facilities based on their hazard level 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 15 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 15 June 2017 

Համարը. 689-Ն 
 

Number: 689-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 41, 28 հունիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 41, 28 June 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication  

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է ՀՀ ընդերքի 

մասին օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 16-րդ կետի 

համաձայն, և դրանով սահմանվել է. 

 ընդերքօգտագործման թափոնների՝ ըստ 
վտանգավորության դասակարգման կարգը, 

 ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների՝ ըստ 

վտանգավորության դասակարգման կարգը: 

 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted in accordance with 
clause 16 of part 2 of article 15 of the RA Code on Subsoil and has 
established: 
 
 procedure of classification of mining waste based on their 

hazard level; 
 procedure of classification of mining waste facilities based on 

their hazard level. 
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ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ  TAXES AND OTHER MANDATORY PAYMENTS 

1. Անվանումը «Բնապահպանական և բնօգտագործման 

վճարների մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն և լրացում կատարելու 

մասին 

  1. Title On making amendment and supplement to the 
RA Law on Nature Protection and Nature 
Utilization Payments 

Փաստաթուղթ ՀՀ օրենք 

  Document 

Document: RA Law 

Ամսաթիվը. 27 մարտի 2017թ. 
 

Date: 27 March 2017 

Համարը. ՀՕ-78-Ն 
 

Number: HO-78-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 20, 5 ապրիլի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 20, 5 April 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication  

Համառոտ նկարագիրը. 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 

ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխության և լրացման 

արդյունքում սահմանվել է. 

 Հարկային մարմնի կողմից ռոյալթիի բազայի 

վերահաշվարկման նպատակով ընդունվող մետաղների 

միջազգային գների 80% սահմանաչափի կիրառություն 

նախկինում գործող 90%-ի փոխարեն (տարածվում է 
2017թ. հաշվետու տարվա ռոյալթիների հաշվարկման 
հարաբերությունների վրա):  

 Լիազոր մարմինը մետաղի միջազգային միջին գին 

հրապարակելիս հիմնվում է նաև Լոնդոնի մետաղների 

բորսայից բացի, համանման այլ հեղինակավոր 

աղբյուրներում հրապարակված գների վրա, այն 

մետաղների դեպքում, որոնց տվյալները չեն 

հրապարակվել Լոնդոնի մետաղների բորսայում: 

(տարածվում է 2017թ. հաշվետու տարվա ռոյալթիների 
հաշվարկման հարաբերությունների վրա): 

 Վճար վճարողներն ազատվում են Օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի երրորդ պարբերությամբ 

սահմանված կարգով հասույթի վերահաշվարկման 

արդյունքում՝ մինչև 2016 թվականը ներառյալ ընդգրկող 

հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող 

ռոյալթիների գծով հաշվարկված տույժերից և 

տուգանքներից, իսկ պարտավորությունները կարող են 

մարվել դրանց աստիճանական մարման՝ հարկային 

մարմնի ղեկավարի և հարկ վճարողի միջև 

համաձայնեցված ժամանակացույցով: 

 
 

 

Abstract: 
As a result of amendment and supplement made to the RA Law on 
Nature Protection and Nature Utilization Payments the following has 
been established:   
 
 For recalculation of royalty base the tax authorities shall apply 

80% limit of international prices for metals instead of the 
previously applied 90% (relates to calculation of royalties for 
the reporting year 2017).  
 
 
 
 

 When publishing average international price for metal, in 
addition to the prices of London Metal Exchange, the 
authorized body is based also on prices published by other 
reputable sources, in case of those metals the data of which 
has not been published at London Metal Exchange (relates to 
calculation of royalties for the reporting year 2017). 
 
 

 Fee payers are exempt from fines and penalties calculated on 
royalties related to the reporting periods till 2016 inclusive, as 
a result of recalculation of revenue as defined in paragraph 3 
of part 2 of article 18 of the law, and liabilities may be repaid by 
the schedule of their gradual repayment agreed between the 
head of tax authority and taxpayer. 

 

2. Անվանումը Հարկային ստուգման արդյունքում 

հարկային մարմինների կողմից վերա-

հաշվարկված հասույթի մեծությանը 

համապատասխան հաշվարկված ռոյալ-

թիի վճարման ժամանակացույցի կարգը 

սահմանելու մասին 

  2. Title On establishment of a procedure on payment 
schedule of royalties calculated in proportion 
to revenue recalculated by the tax authorities 
as a result of tax audit  

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 20 ապրիլի 2017թ. 
 

Date: 20 April 2017 

Համարը. 472-Ն 
 

Number: 472-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 30, 17 մայիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 30, 17 May 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication  

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 

ընդունելով նախորդ կետում ներկայացված 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on the 
amendments made to the RA Law on Nature Protection and Nature 
Utilization Payments as stated above. Particularly, the procedure on 
payment schedule of royalties calculated in proportion to revenue 
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ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունները: 

Մասնավորապես, սահմանվել է հարկային մարմինների 

կողմից վերահաշվարկված հասույթի մեծությանը 

համապատասխան հաշվարկված ռոյալթիի վճարման 

ժամանակացույցի կարգը: 

 

recalculated by the tax authorities as a result of tax audit has been 
established.   

3. Անվանումը «ՀՀ Հարկային օրենսգրքում» փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին 
  3. Title On making amendments to the RA Tax Code 

Փաստաթուղթ ՀՀ օրենք 

  Document 

Document: RA Law 

Ամսաթիվը. 27 մարտի 2017թ. 
 

Date: 27 March 2017 

Համարը. ՀՕ-79-Ն 
 

Number: HO-79-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 20, 5 ապրիլի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 20, 05 April 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

Այս օրենքով փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ հարկային 

օրենսգրքի 202-րդ հոդվածում, որով սահմանված է ռոյալթիի 

հաշվարկման բազայի որոշման կարգը: Մասնավորապես, 

կատարված փոփոխությունների արդյունքում սահմանվել է.  

 ռոյալթիի հաշվարկման իմաստով խտանյութի իրացման 

շրջանառությունը որոշելիս խտանյութի առանձին 

տեսակների համար վճարվող մետաղներ են համարվում` 

 պղնձի խտանյութերի դեպքում` պղինձը, ոսկին, 

արծաթը, ինչպես նաև խտանյութի վաճառքի 

պայմանագրի համաձայն վճարվող այլ մետաղներ, 

 մոլիբդենի խտանյութի դեպքում` մոլիբդենը, ինչպես 

նաև խտանյութի վաճառքի պայմանագրի համաձայն 

վճարվող այլ մետաղներ, 

 ցինկի խտանյութի դեպքում` ցինկը, ոսկին, արծաթը, 

ինչպես նաև խտանյութի վաճառքի պայմանագրի 

համաձայն վճարվող այլ մետաղներ, 

 այլ խտանյութերի դեպքում` խտանյութի վաճառքի 

պայմանագրի համաձայն վճարվող մետաղները: 
 

 ռոյալթիի հաշվարկման իմաստով խտանյութի իրացման 

շրջանառությունը որոշելիս ՀՀ կառավարությունը կարող 

է սահմանել` 

 վճարվող  մետաղների  համար  գնորդի  կողմից 

չվճարվող  (նվազեցումների  ենթակա)  մասի 

առավելագույն  սահմանաչափերը:  ՀՀ 

կառավարության  կողմից  սահմանված  չլինելու 

դեպքում  դրանք  ընդունվում  են  պայմանագրով 

սահմանված չափով, 

 մատակարարման պայմանագրով որոշված` 

վերամշակման, զտման կամ այլ համանման ծախսերի 

(ներառյալ` տրանսպորտային) առավելագույն 

սահմանաչափերը: Սահմանաչափերը 

հրապարակվում են` հիմնվելով մասնագիտացված 

միջազգային պարբերականների, այդ թվում` Վուդ 

Մակենզի (Wood Mackenzie), Մետալ Բյուլետին (Metal 

Bulletin) կամ համանման հեղինակությամբ 

միջազգային այլ պարբերականների կողմից 

մետաղական խտանյութերի վերամշակման և զտման 

ծախսերի վերաբերյալ հրապարակվող տվյալները` 

հղում կատարելով համապատասխան աղբյուրին: ՀՀ 

կառավարության կողմից սահմանված չլինելու 

դեպքում դրանք ընդունվում են պայմանագրով 

սահմանված չափով: 
 

 

Abstract: 
According to this law, amendments have been made to article 202 
of the RA Tax Code, which establishes the procedure of determining 
royalty calculation base. Particularly, as a result of the amendments 
made the following has been established:  
 
 when determining concentrate sales turnover for royalty 

calculation purposes, for separate types of the concentrate 
payable metals are considered to be:  

 in case of copper concentrate – copper, gold, silver and 
other payable metals according to the concentrate sale 
agreement;  

 in case of molybdenum concentrate – molybdenum and 
other payable metals according to the concentrate sale 
agreement;  

 in case of zinc concentrate – zinc, gold, silver and other 
payable metals according to the concentrate sale 
agreement; 

 in case of other concentrate – payable metals according to 
the concentrate sale agreement.      

 
 
 

 when determining concentrate sales turnover for royalty 
calculation purposes the RA government can establish:  

 

 maximum limits of the portion not paid (subject to deduction) 
by the buyer for payable metals. In case of not being 
established by the RA government, the limits specified by the 
agreement shall apply; 
 

 maximum limits of processing, refining and similar expenses 
(including transport expenses) determined by the supply 
agreement. Limits are published based on data published by 
specialized international periodicals, including Wood 
Mackenzie, Metal Bulletin and other similar reputable 
international periodicals for metal concentrate processing 
and refining expenses, making reference to relevant source. 
In case of not being established by the RA government, the 
limits specified by the agreement shall apply. 
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 եթե ռոյալթիի հաշվետու ժամանակաշրջանը ներառող 

յուրաքանչյուր ամսվա արդյունքներով ռոյալթիի 

իրացման շրջանառությունը 20 տոկոս կամ ավելի չափով 

ցածր է նույն ամսվա ընթացքում մատակարարված 

խտանյութում` օրենսգրքով կամ մատակարարման 

պայմանագրով վճարվող հանդիսացող մետաղների 

վերջնական պարունակության և նույն մետաղների` 

տվյալ ամսվա միջազգային գների հիման վրա 

հաշվարկված իրացման շրջանառությունից, ապա այդ 

ամսվա համար իրացման շրջանառություն է համարվում 

մատակարարված խտանյութում` օրենսգրքով կամ 

մատակարարման պայմանագրով վճարվող հանդիսացող 

մետաղների վերջնական պարունակության և նույն 

մետաղների` տվյալ ամսվա միջազգային միջին գների 80 

տոկոսի արտադրյալը: 

 

 օրենքի կիրառության իմաստով` մետաղի միջազգային 

միջին գին է համարվում ֆինանսների բնագավառում ՀՀ 

կառավարության լիազոր մարմնի կողմից Լոնդոնի 

մետաղների բորսայի, իսկ նշված աղբյուրի կողմից որևէ 

մետաղի վերաբերյալ տվյալներ չհրապարակվելու 

դեպքում` համանման միջազգային այլ հեղինակավոր 

աղբյուրի տվյալների հիման վրա յուրաքանչյուր ամսվա 

համար հրապարակված գինը (հրապարակելով նաև 

աղբյուրի վերաբերյալ տեղեկությունները): 

 

 if based on the results of each month that includes royalty 
reporting period, royalty sales turnover is 20 percent or more 
lower than sales turnover calculated based on final content of 
metals considered to be payable according to the Code or 
supply agreement in the concentrate supplied during the same 
month and based on international prices of the same metals for 
the given month, the sales turnover of the given month is 
deemed to be the product of final content of metals considered 
to be payable according to the Code or supply agreement and 
80 percent of average international prices of the same metals 
for the given month.   
 
 
 
 
 
 
 

 for the purposes of the law, the average international price for 
metal is considered to be the price published for each month by 
the RA government authorised body based on the data 
published by London Metals Exchange or by any other 
reputable international source in case information about any 
metal is not published by London Metals Exchange (publishing 
also information about the source). 

 

4. Անվանումը Եկամտային հարկով հարկման բազայի 

վերահաշվարկման դեպքերը սահմանե-

լու մասին 

  4. Title On establishment of cases of recalculation of 
income tax base  

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 20 ապրիլի 2017թ. 
 

Date: 20 April 2017 

Համարը. 414-Ն 
 

Number: 414-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 27, 28 ապրիլի 2017 
 

Publication: OJ No. 27, 28 April 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 152-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասը, որի համաձայն, ՀՀ կառավարության սահմանած 

դեպքերում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

եկամտային հարկով հարկման բազայի վերահաշվարկ 

կատարվելու դեպքերում հարկային գործակալները 

կատարում են հաշվարկվող և պահվող եկամտային հարկի 

վերահաշվարկ: 

 

Այս որոշմամաբ սահմանվել է, որ եկամտային հարկով 

հարկման բազայի վերահաշվարկ կատարվում է հետևյալ 

դեպքերում. 

1. ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով, ինչպես նաև այլ 

օրենքներով սահմանված հիմքերով աշխատանքային 

պայմանագրերի լուծման դեպքերում` չաշխատած 

օրերի համար աշխատողներին վճարված 

արձակուրդային գումարները գանձելու նպատակով, 

2. վարձու աշխատողի հղիության և ծննդաբերության 

արձակուրդն ընդհատվելու կամ ինքնուրույնաբար իրեն 

աշխատանքով ապահոված անձի գործունեությունը 

վերսկսելու դեպքերում` «Ժամանակավոր 

անաշխատունակության և մայրության նպաստների 

մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված` մայրության նպաստի 

ավելի վճարված գումարի հետպահման նպատակով: 

 

Abstract: 
 
This RA government decree has been adopted based on part 3 
of article 152 of the RA Tax Code, according to which in case of 
recalculation of income tax base by the procedure established by 
the legislation and in cases specified by the RA government, tax 
agents shall recalculate the calculated and withheld income tax. 
 
 
 
 
 
 
This decree has established that income tax base is recalculated in 
the following cases: 
 
1. for the purpose of charging leave allowances paid for the days 

not worked in case of termination of employment contracts on 
the grounds established by the RA Labour Code and other laws; 
 

2. for the purpose of charging back the overpaid amount of 
maternity benefit defined by the RA Law on Temporary Disability 
and Maternity Benefits in case of termination of pregnancy and 
maternity leave of an employee or recommencement of 
activities of a self-employed person. 
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5. Անվանումը Հորիզոնական մոնիթորինգի համակար-

գից օգտվելու հնարավորություն ունեցող 
կազմակերպությունների գործունեու-

թյան ոլորտները սահմանելու մասին 

  5. Title On establishing the spheres of activities of the 
organizations being in a position to use 
horizontal monitoring system 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 8 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 8 June 2017 

Համարը. 623-Ն 
 

Number: 623-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 38, 16 հունիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 38, 16 June 2017 

Ուժի մեջ է. 2019թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2019 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 5-րդ 
մասը: 

Հիշեցնենք, որ Օրենսգրքի 316 հոդվածի համաձայն 

հարկային մարմինը Օրենսգրքով սահմանված կարգով 

կազմակերպության հետ կնքված համաձայնագրի հիման 

վրա իրականացնում է կազմակերպության հորիզոնական 

մոնիտորինգ, որը հարկային մարմնի և «Հաշվապահական 

հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան խոշոր 

համարվող կազմակերպության միջև կամավորության 

սկզբունքով կնքված փոխհամագործակցության 

համաձայնագրի հիման վրա հարկային մարմնի կողմից 

իրականացվող սպասարկման և ընթացիկ հսկողության 

համակարգ է: 

Ընդ որում, գործունեության ոլորտները, որտեղ գործող 

կազմակերպությունները կարող են օգտվել հորիզոնական 

մոնիտորինգի համակարգից, սահմանում է ՀՀ 

կառավարությունը և այս որոշմամբ սահմանվել են այդ 

գործունեության ոլորտները: Դրանք են. 

 

հհ Ծածկագիրը Գործունեության տեսակը 

1 07 
Մետաղական հանքաքարի արդյունա-

հանում 

2 11.01 
Ալկոհոլային խմիչքների թորում, 

բազմաթորում և խառնում 

3 12.00.2 
Ծխախոտի արտադրատեսակների ար-

տադրություն 

4 35.1 
Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, հա-

ղորդում և բաշխում 

5 35.23 
Գազամատակարարման համակարգի 

միջոցով բաշխվող գազի վաճառք 

6 36 Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում 

7 61 Հեռահաղորդակցության ծառայություններ 

8 
62 

Ծրագրային ապահովման մշակում, 

խորհրդատվություններ և հարակից 

գործունեություն համակարգչային տեխնո-

լոգիաների բնագավառում 

 

 

  

 

 

Abstract: 
 
This RA government decree has been adopted based on part 
5 of article 316 of the RA Tax Code. 
 
It should be reminded that according to article 316 of the Code, the 
tax authorities carries out horizontal monitoring of the organization 
on the basis of an agreement concluded with the organization by 
the procedure established by the Code, which is a system of 
maintenance and current control exercised by the tax authorities 
based on a cooperation agreement voluntarily signed between the 
tax authorities and the organization that is large taxpayer according 
to the RA Law on Accounting.   
 
The spheres of activities where the organizations can use horizontal 
monitoring system are defined by the RA government and have 
been established by this decree. These are: 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Code Type of activities  

1 07 Extraction of metallic ore 

2 11.01 
Distillation, multidistillation and mixing of 
alcoholic beverages 

3 12.00.2 Manufacturing of tobacco products 

4 35.1 
Energy generation, transmission and 
distribution  

5 35.23 
Sales of gas distributes through the gas 
supply system 

6 36 Water collection, treatment and distribution 
7 61 Telecommunication services 
8 

62 
Software development, consulting and related 
activities in the sphere of information 
technologies  
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6. Անվանումը «Հորիզոնական մոնիթորինգի անց-

կացման վերաբերյալ դիմումի ձևը, 

լրացման, ներկայացման կարգը և 

ժամկետները, համաձայնագրի ձևը, 

կնքման համար անհրաժեշտ փաս-

տաթղթերը, կնքման, մերժման հիմքերը, 

մոնիթորինգի անցկացման և էլեկտրո-

նային փաստաթղթաշրջանառությանը 

(այդ թվում` գործարքների փաստա-

թղթավորմանը) և հաշվապահական 

հաշվառման ծրագրին իրական 

ժամանակում հարկային մարմնի 

տեղեկատվական համակարգի համար 

լրիվ հասանելիության ապահովման 

կարգը սահմանելու մասին» 

 

  6. Title On establishing an application form for 
implementation of horizontal monitoring, 
filling, submission procedure and deadlines, 
form of agreement, documents required for 
conclusion of an agreement, grounds for 
conclusion, rejection, procedure of 
implementation of monitoring and ensuring 
full access to electronic document flow 
(including documenting of transactions) and 
accounting system for the information system 
of the tax authorities in real time 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 8 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 8 June 2017 

Համարը. 659-Ն 
 

Number: 659-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 41, 28 հունիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 41, 28 June 2017 

Ուժի մեջ է. 2019թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2019 

Համառոտ նկարագիրը. 

  

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասի 1-ին կետը և 4-րդ մասը և դրանով սահմանվել է. 

 հորիզոնական մոնիթորինգի անցկացման վերաբերյալ 

դիմումի ձևը, լրացման, ներկայացման կարգը և 

ժամկետները, 

 հորիզոնական մոնիթորինգի անցկացման վերաբերյալ 

համաձայնագրի ձևը, կնքման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը, կնքման, մերժման հիմքերը, 

մոնիթորինգի անցկացման և էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառությանը (այդ թվում` 

գործարքների փաստաթղթավորմանը) և 

հաշվապահական հաշվառման ծրագրին իրական 

ժամանակում հարկային մարմնի տեղեկատվական 

համակարգի համար լրիվ հասանելիության 

ապահովման կարգը: 
 

 

Abstract: 
 
This RA government decree has been adopted based on 
clause 1 of part 2 and part 4 of article 316 of the RA Tax Code 
and has established the following:  
 
 application form for implementation of horizontal monitoring, its 

filling, submission procedure and deadlines; 
 
 form of agreement for implementation of horizontal monitoring, 

documents required for conclusion of an agreement, grounds 
for conclusion, rejection, procedure of implementation of 
monitoring and ensuring full access to electronic document flow 
(including documenting of transactions) and accounting system 
for the information system of the tax authorities in real time. 

7. Անվանումը Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա 

որոշ ապրանքների դրոշմավորման 

համար «2013» ու «2014» թվագրմամբ 

ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառու-

թյունից հանելու և «2013» ու «2014» 

թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերով 

դրոշմավորված ապրանքների իրացումն 

արգելելու մասին 

  7. Title On withdrawal from use of excise stamps 
dated “2013” and “2014” for stamping of 
certain goods taxed by excise tax and 
prohibition of sale of goods stamped by 
excise stamps dated “2013” and “2014” 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 13 ապրիլի 2017թ. 
 

Date: 13 April 2017 

Համարը. 365-Ն 
 

Number: 365-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 24, 19 ապրիլի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 24, 19 April 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication  

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ 2017թ. հուլիսի 1-ից 

կիրառությունից հանվել են ՀՀ ներմուծվող և ՀՀ-ում 

արտադրվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ 

ապրանքների դրոշմավորման համար «2013» և «2014» 

թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը, իսկ 2018 թվականի 

հուլիսի 1-ից ՀՀ-ում արգելվում է վերոնշյալ թվագրմամբ 

 

Abstract: 
According to this RA government decree from 1 July 2017 excise 
stamps dated “2013” and “2014” used for stamping certain goods 
taxed by excise tax imported to the RA and produced in the RA, 
have been withdrawn from use, and from 1 July 2018 sale of goods 
stamped by excise stamps dated “2013” and “2014” in the RA is 
prohibited.  
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ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների 

իրացումը: 

 

8. Անվանումը ՀՀ կառավարության 2008թ. հոկտեմբերի 

30-ի N 1269-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

  8. Title On making amendments to the   
RA government decree No: 1269-N,   
dated 30 October 2008 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 21 ապրիլի 2017թ. 
 

Date: 21 April 2017 

Համարը. 413-Ն 
 

Number: 413-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 27, 28 ապրիլի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 27, 28 April 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication  

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ փոփոխություն է 

կատարվել ՀՀ կառավարության 2008թ. հոկտեմբերի 30-ի  

«ՀՀ-ում արտադրվող` ակցիզային հարկով հարկման 

ենթակա ապրանքների  ակցիզային  դրոշմանիշերով 

դրոշմավորման  մասին» N 1269-Ն որոշման մեջ, որի 

արդյունքում սահմանվել է, որ ակցիզային դրոշմանիշերը 

տրամադրվում են էլեկտրոնային եղանակով ակցիզային 

դրոշմանիշ ձեռք բերելու հայտ ներկայացրած անձի 

լիազորված անձին` անձնագիրը ներկայացնելով: 

 

 

Abstract: 
According to this RA government decree an amendment has been 
made to the RA government decree No:1269-N “On stamping 
excise stamp on goods taxed by excise tax produced in the Republic 
of Armenia” of 30 October 2008, which stipulates that excise stamps 
are provided to the authorized person of the person applying for an 
electronic excise stamp, upon presentation of passport.  

9. Անվանումը Նոտարների, անհատ ձեռնարկատեր 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց, 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
հավատարմագրված դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունների և հյուպատո-

սական հիմնարկների, դրանց հավա-

սարեցված միջազգային կազմակեր-

պությունների ու մշտական հաստա-

տությունների՝ հարկային մարմնում 
հաշվառման կանգնելու կարգը 
սահմանելու մասին 

  9. Title On establishing a procedure for registration 
with the tax authorities of notaries, individuals 
not being sole entrepreneurs, diplomatic 
representations accredited in the Republic of 
Armenia and consular institutions and 
equivalent international organizations and 
permanent establishments 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 27 ապրիլի 2017թ. 
 

Date: 27 April 2017 

Համարը. 430-Ն 
 

Number: 430-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 28, 3 մայիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 28, 3 May 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 288-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասը, համաձայն,  որի. 

 նոտարները, 

 անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական 

անձինք,  

 ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկա-

յացուցչությունները և հյուպատոսական հիմնարկները, 

դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպու-

թյունները, 

 մշտական հաստատությունները (բացառությամբ ոչ 

ռեզիդենտ կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և 

ներկայացուցչությունների, որոնք հաշվառվում են 

պետական ռեգիստրի գործակալությունում) 

 

ՀՎՀՀ ստանալու համար դիմում են հարկային մարմնին և 

դրանց հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու կարգը 

սահմանում է ՀՀ կառավարությունը: Այդ կարգը սահմանվել 

է այս որոշմամբ: 

 

Abstract: 
 
This RA government decree has been adopted based on part 3 
of article 288 of the RA Tax Code, according to which:  
 
 notaries; 
 individuals not being sole entrepreneurs; 
 diplomatic representations accredited in the Republic of Armenia 

and consular institutions and equivalent international 
organizations; 

 permanent establishments (except for branches and 
representative offices of resident organizations, which are 
registered in the state register agency) 
 

shall apply to the tax authorities to receive TIN, and their registration 
procedure with the tax authorities is established by the RA 
government. The stated procedure has been stipulated by this 
decree.     
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10. Անվանումը Օֆշորային գոտիների (երկրների) ցանկը 

սահմանելու մասին 
  10. Title On establishing the list of offshore zones 

(countries) 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 1 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 1 June 2017 

Համարը. 595-Ն 
 

Number: 595-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 36, 9 հունիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 36, 9 June 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 125-րդ հոդվածի 6-րդ 
մասը և 361-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը և դրանով 

սահմանվել է օֆշորային գոտիների (երկրների) ցանկը: 
 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on part 6 
of article 125 and clause 5 of part 1 of article 361 of the RA Tax 
Code and has established the list of offshore zones (countries). 

11. Անվանումը ՀՀ-ում արտադրվող և ՀՀ ներմուծվող՝ 

ակցիզային հարկով հարկման ենթակա 

որոշ ապրանքների դրոշմավորման 

համար «Կ», «Հ», «Փ» և «Ք» սերիաների 

ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառության 

մեջ դնելու մասին 

  11. Title On putting into use excise stamps with serial 
numbers "Կ", "Հ", "Փ" and "Ք" for certain 
goods taxed by excise tax produced in the RA 
and imported to the RA 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 8 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 8 June 2017 

Համարը. 628-Ն 
 

Number: 628-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 38, 16 հունիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 38, 16 June 2017 

Ուժի մեջ է. Պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը 

 

Effective: From the 10th day following the official 
publication  

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշմամբ կիրառության մեջ են 

դրվել. 

 ՀՀ ներմուծվող ալկոհոլային խմիչքի դրոշմավորման 

համար «Կ» սերիայի և ծխախոտի արտադրանքի 

դրոշմավորման համար «Հ» սերիայի ակցիզային 

դրոշմանիշերը, 
 ՀՀ-ում արտադրվող ալկոհոլային խմիչքի դրոշմավորման 

համար «Փ» սերիայի և ծխախոտի արտադրանքի 

դրոշմավորման համար «Ք» սերիայի ակցիզային 

դրոշմանիշերը: 

 

Abstract: 
According to this RA government decree the following excise 
stamps have been put into use: 
 
 excise stamp with serial number "Կ" for stamping alcoholic 

beverages and excise stamp with serial number "Հ" for 
stamping tobacco products imported to the RA; 

 excise stamp with serial number "Փ" for stamping alcoholic 
beverages and excise stamp with serial number "Ք" for 
stamping tobacco products manufactured in the RA. 

12. Անվանումը Միջազգային զարգացման կազմակեր-

պությունների ցանկը սամանելու մասին 
  12. Title On establishing the list of international 

development organizations 

Փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության որոշում 

  Document 

Document: RA government decree 

Ամսաթիվը. 8 հունիսի 2017թ. 
 

Date: 8 June 2017 

Համարը. 619-Ն 
 

Number: 619-N 

Հրապարակում. ՊՏ No. 38, 16 հունիսի 2017թ. 
 

Publication: OJ No. 38, 16 June 2017 

Ուժի մեջ է. 2018թ. հունվարի 1-ից 
 

Effective: From 1 January 2018 

Համառոտ նկարագիրը. 

ՀՀ կառավարության այս որոշումն ընդունվել է հիմք 
ընդունելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 2-րդ կետը, որի հանաձայն բանկ և վարկային 

կազմակերպություն չհամարվող սուբյեկտներից 

ներգրավված փոխառությունների տոկոսների շահու-

թահարկի նպատակով նվազեցման սահմանափակումները 

չեն տարածվում ՀՀ կառավարության սահմանած ցանկում 

ընդգրկված` միջազգային զարգացման կազմակեր-

պություններից ստացված փոխառությունների գծով 

հաշվարկվող տոկոսների գումարների ինչպես նաև 

պարտքային արժեթղթերի հրապարակային 

տեղաբաշխման միջոցով ներգրավված միջոցների գծով 

հաշվարկվող տոկոսների գումարների վրա: ՀՀ 

կառավարության այս որոշմամբ սահմանվել է վերոնշյալ 

ցանկը: 

 

Abstract: 
This RA government decree has been adopted based on clause 
2 of part 1 of article 114 of the RA Tax Code, according to which 
restrictions on deduction for profit tax purposes of interests on 
borrowings attracted from non-bank and non-credit organizations 
are not applicable for interests accrued on borrowings attracted 
from international development organizations included in the list 
established by the RA government, as well as interests accrued on 
funds attracted through public offering of debt securities. The above 
stated list has been established by this RA government decree. 
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