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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 853-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  

 
  

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ 

հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի 

դեկտեմբերի 30-ի ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածով նախատեսված ներդրումների 

գնահատման, արտոնության տրամադրման և կիրառման կարգը, «Շահութահարկի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածով 

նախատեսված ներդրումները գնահատող և արտոնություն տրամադրող 

հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 124 որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 853-Ն որոշմամբ հաստատված կարգում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները և լրացումը. 

1) կարգի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Եթե ռեզիդենտի (բացառությամբ «Շահութահարկի մասին» 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 սույն որոշմամբ հաստատված 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:», 

2) կարգի 13-րդ, 20-րդ և 21-րդ կետերում «ֆինանսների նախարարություն» 

բառերը և դրանց համապատասխան հոլովաձևը փոխարինել «պետական 

եկամուտների կոմիտե» բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևով, 

3) կարգի 17-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում «իսկ» բառը հանել և «սկսած» 

բառից հետո լրացնել «, իսկ պատահական կորուստների հետևանքով ներդրման 

չափաքանակի նվազեցման դեպքում` հաջորդող տարվանից սկսած» բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

3. Սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի գործողությունը տարածվում է 2021 

թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա, իսկ 3-րդ ենթակետի 

գործողությունը` 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից առաջացած պատահական 

կորուստների մասով: 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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