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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ  
ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 
 

NN 
ը/կ 

Իրավական ակտի վերնագիրն ու 
տեսակը 

Իրավական ակտի 
նախագիծը 

ներկայացնելու 
համար 

պատասխանատու 
պետական 

կառավարման 
մարմինը 

Իրավական ակտի 
նախագիծը 

ներկայացնելու 
ժամկետը 

Իրավական ակտի 
ընդունման առնչությամբ 

իրականացվող 
միջոցառման 
ֆինանսական 

ապահովման աղբյուրը 

Իրավական ակտի 
ընդունման իրավական 

հիմքը 

1. «ՀՀ կառավարության 2017 թվա-
կանի հոկտեմբերի 5-ի N 1257-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառա-
վարության որոշման նախագծի 
ներկայացում ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 

ՀՀ պետական 
եկամուտների 

կոմիտե 
 

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն 

2020 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ   

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

ՀՀ հարկային օրենսգրքի 
55-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

4.1-ին կետ 
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2. «ՀՀ կառավարության 2017 թվա-
կանի  սեպտեմբերի 28-ի N 1210-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառա-
վարության որոշման  նախագծի 
ներկայացում ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածք-
ների 

նախարարություն  
 

ՀՀ ոստիկանություն  
 

ՀՀ պետական 
եկամուտների 

կոմիտե 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2020 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ   

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

ՀՀ հարկային օրենսգրքի 
240-րդ հոդվածի 4-րդ 
մաս, 246-րդ հոդվածի     
3-րդ մասի 5-րդ և 6-րդ 

կետեր 

3.  «ՀՀ կառավարության 2017 թվա-
կանի  հոկտեմբերի 5-ի N 1288-Ն 
որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ կառա-
վարության որոշման նախագծի 
ներկայացում ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածք-
ների 

նախարարություն  
 

ՀՀ պետական 
եկամուտների 

կոմիտե 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի 
նախարարություն 

2020 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ   

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

ՀՀ հարկային օրենսգրքի 
231-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի 5-րդ և 6-րդ կետեր, 
246-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի 5-րդ և 6-րդ կետեր 
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4. «ՀՀ կառավարության 2017 թվա-
կանի ապրիլի 6-ի N 388-Ն որոշ-
ման մեջ փոփոխություններ կա-
տարելու մասին» ՀՀ կառավա-
րության նախագծի ներկայացում 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածք-
ների 

նախարարություն  
 

ՀՀ կադաստրի 
կոմիտե 

 
ՀՀ պետական 
եկամուտների 

կոմիտե 

2020 թ. 
դեկտեմբերի 1-ին 

տասնօրյակ   

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում: 

ՀՀ հարկային օրենսգրքի 
225-րդ հոդվածի 5-րդ 
մաս, 231-րդ հոդվածի      
3-րդ մասի 5-րդ և 6-րդ 

կետեր, 235-րդ հոդվածի  
1-ին մասի 5-րդ կետ 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                      ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                                      Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 

 


		2020-11-08T21:22:05+0400




