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«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ ԿՈ
N 908-Ն
Ընդունվել է 16.08.2018 թ
Ուժի մեջ է 21.08.2018 թ
ՀՀ հարկային օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով նախատեսված դեպքերում ՀՀ
կառավարության
կողմից
լիազորված
մարմին
է
ճանաչվել
ՀՀ
առաջին
փոխվարչապետը, ինչպես նաև սահմանվել են բարեգործական ծրագրերը
բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգը և
բարեգործական ծրագրեր

իրականացնող կազմակերպությունների կողմից լիազորված մարմին ներկայացվող
տեղեկությունների և հաշվետվության ձևերը։
RA Government Decree " On making amendments to the RA Government Decree N
66-N dated on January 16, 2003”
N 908-N
Adopted 16.08.2018
Enforced 21.08.2018
In relation to several cases provided by a number of articles of the RA Tax Code, the first
deputy prime minister of the RA has been appointed as an authorized body of the RA
Government, as well as have been defined the procedure of qualifying benevolent projects
as benevolent and the scope of information and reporting forms to be provided by the
benevolent organizations to the authorized body.

«ՀՀ կառավարության 2017 հունիսի 1-ի N 595-Ն որոշման մեջ փոփոխություն
կատարելու մասին» ՀՀ ԿՈ
N 959-Ն
Ընդունվել է 30.08.2018 թ
Ուժի մեջ է 13.09.2018 թ
ՀՀ հարկային օրենսգրքի 125-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 361-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5րդ կետի կիրառման նպատակով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված hարկման
հատուկ ազատական համակարգեր ունեցող երկրների ցանկից հանվել են հետևյալ
երկրները․
 Իռլանդիայի Հանրապետությունը,
 Լիխտենշտեյնի Իշխանությունը,
 Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսությունը,
 Մալթայի Հանրապետությունը,
 Մոնակոյի Իշխանապետությունը,
 Շվեյցարիայի Համադաշնությունը։
RA Government Decree " On making amendments to the RA Government Decree N
595-N dated on June 1, 2017”
N 959-N
Adopted 30.08.2018
Enforced 13.09.2018
For the purposes of the application of the Article 125 para 6 and Article 361 para 1 lit 5 of
the RA Tax Code, below countries have been removed from the list (defined by the RA
Government) of the countries with specific liberal tax systems:
 The Republic of Ireland,
 Principality of Liechtenstein;
 Grand Duchy of Luxemburg;
 Republic of Malta;
 Principality of Monaco;
 Swiss Confederation:
«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
ՀՀ ԿՈ
N 978-Ն
Ընդունվել է 06.09.2018 թ
Ուժի մեջ է 29.09.2018 թ

Ուժը կորցրած են ճանաչվել ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ, որոնց թվում է
նաև ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 8-ի «Աշխատավարձի և դրան
հավասարեցված այլ վճարումների ցանկը սահմանելու մասին» N 853-Ն որոշումը։
RA Government Decree "On repealing a number of decisions of the Government of
the Republic of Armenia”
N 978-N
Adopted 06.09.2018
Enforced 29.09.2018
A number RA Government decrees have been repealed, including RA Government Decree
N853-N dated on August 8, 2013 "On defining the list of salary and other equivalent
payments”.

Տեղեկագրում ներկայացված ինֆորմացիայի վերաբերյալ հարցեր
ունենալու դեպքում խնդրում ենք կապվել մեր հայաստանյան Դելոյթ
ընկերության մասնագետների հետ.
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