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«Ազատ տնտեսական գոտիների
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը
ՀՕ-395-Ն
Ընդունվել է 10.10.2018 թ
Ուժի մեջ է 27.10.2018 թ

մասին»

ՀՀ

օրենքում

փոփոխություն

«Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» ՀՀ օրենքը շարադրվել է ամբողջությամբ նոր
խմբագրությամբ՝ հստակեցնելով ՀՀ-ում ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծման,
կազմակերպման,
շահագործման
եւ
լուծարման
ընթացակարգերը
և
համապատասխանեցնելով
Մաքսային
Միության
և
ԵԱՏՄ
օրենսդրությանը։

Մասնավորապես փոփոխվել և լրացվել են ազատ տնտեսական գոտիների ոլորտին
առնչվող հետևյալ ընթացակարգերը (դրույթները)՝
 ազատ տնտեսական գոտու սահմանումը, ազատ տնտեսական գոտիների
ստեղծումը, դրանց ներկայացվող պահանջները և կազմակերպիչների
ընտրությունը,
 ազատ տնտեսական գոտու շահագործումը, շահագործողների ընտրությունը,
լիազոր մարմնի կողմից շահագործողների գործունեության մոնիտորինգը,
 ազատ տնտեսական գոտու կազմակերպչի, շահագործողների ինչպես նաև
լիազոր մարմնի և հանձնաժողովի գործառույթներն ու լիազորությունները,
 ազատ տնտեսական գոտում սահմանափակումները, պետության կողմից
ծառայությունների մատուցումը և վերահսկողության իրականացումը,
 ազատ
տնտեսական
գոտում
հարկային,
մաքսային
և
արժութային
կարգավորումը,
 ազատ տնտեսական գոտու լուծարումը։
RA Law " On making amendments to the RA Law “On free economic zones”
AL-395-N
Adopted 10.10.2018
Enforced 27.10.2018
RA Low “On free economic zones” has been laid down with completely new edition, clarifying
the procedures of creating, organizing, exploiting and liquidating free economic zones in the
RA, and making them compliant with the legislation of Customs Union and Eurasian Economic
Union. In particular, the following procedures (provisions) relating to free economic zones
has been amended and supplemented:
 the definition of a free economic zone, creation of a free economic zone, necessary
requirements and selection of organizers;
 exploitation of a free economic zone, selection of exploiters, monitoring of exploiters’
activity by the authorized body;
 functions of an organizer and an exploiter of a free economic zone, as well as the
functions and powers of the authorized body and the commission;
 the restrictions in a free economic zone, provision of services and implementation
of control by the State;
 tax, customs and currency control in a free economic zone;
 liquidation of a free economic zone.

«Առանց
հարկ
վճարողների
մոտ
ստուգումների
(այդ
թվում`
վերստուգումների)
իրականացման
հարկ
վճարողի
հարկային
պարտավորությունները ճշտելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ ԿՈ
N 1177-Ն
Ընդունվել է 25.10.2018 թ
Ուժի մեջ է 30.10.2018 թ
Սահմանվել են ՀՀ Հարկային Օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն առանց
հարկ վճարողների մոտ ստուգումների (այդ թվում` վերստուգումների) իրականացման
հարկ
վճարողիների
հարկային
պարտավորությունները
ճշտելու
կարգը
և
համապատասխան արձանագրության ձևը։
RA Government Decree "On defining the procedure of adjusting taxpayer’s tax
liabilities without conducting tax inspections (including reinspections)”
N 1177-N
Adopted 25.10.2018
Enforced 30.10.2018

The Government has defined the procedure of adjusting taxpayer’s tax liabilities without
conducting tax inspections (including reinspections) according to Article 44th paragraph 6 of
the RA Tax Code and the form of the corresponding protocol.

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