
 

 

 

 
 

 

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

  

 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)  3-րդ 

հոդվածի համաձայն բնապահպանական վճարներ վճարողներ են համարվում ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձինք, որոնք իրականացնում են  Օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված 

գործառույթներ:  

Օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված է (մեջբերվում է). «Բնապահպանական վճարի 

տեսակներն են` 

ա) վնասակար նյութերը շրջակա միջավայր (օդային և ջրային ավազան) արտանետելու 

համար. 

բ) արտադրության և սպառման թափոնները շրջակա միջավայրում սահմանված կարգով 

տեղադրելու համար. 

գ) շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար:»: 

Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված է (մեջբերվում է). «Վճարողների կողմից 

վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվությունները երկու օրինակից ներկայացվում են 

համապատասխան լիազոր մարմին գրանցման` մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը, եթե 

սույն օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ:»: 

Վերոշարադրյալից հետևում է, որ բնապահպանական վճարների մասով հաշվարկ-

հաշվետվությունների ներկայացման պահանջ առաջադրվում է բացառապես բնապահպանական 

վճար վճարողի համար: Հետևաբար, եթե հարկ վճարողը Օրենքի ուժով չի կրում բնապահպանական 

վճար վճարելու կամ հաշվարկելու պարտավորություն, ապա այդ հարկ վճարողը չի հանդիսանում 

բնապահպանական վճար վճարող: 

Նշվածից հետևում է նաև, որ որևէ հաշվետու եռամսյակի արդյունքներով բնապահպանական 

վճարի հաշվարկման և վճարման պարտավորություն կրելու հանգամանքը չի պարտավորեցնում 

հարկ վճարողին բնապահպանական վճար վճարող հանդիսանալ, եթե որևէ այլ եռամսակի 

ընթացքում չի հանդիսացել բնապահպանական վճարի հաշվարկման և վճարման 

պարտավորություն կրող: 

«ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  Հ/Կ 

Հայաստանի Հանրապետություն, 

Ք. Երևան, Չարենցի 1 (206 սենյակ) 

Հեռ. 374-91-663139 
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 «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն հարցի 

վերաբերյալ մեր մոտեցումը հետևյալն է. 

«Բնապահպանական վճարի հաշվարկ-հաշվետվության ներկայացման պահանջը 

վերաբերում է բացառապես այն եռամսյակներին, որի ընթացքում հարկ վճարողի համար 

առաջացել է բնապահպահպանական վճարի հաշվարկման և վճարման պարտավորություն 

Հետևաբար, մեկ եռամսյակի համար բնապահպանական վճարների մասով հաշվարկ-

հաշվետվության ներկայացումը չի կարող նշանակել, որ այդ եռամսյակին հաջորդող 

եռամսյակների ընթացքում բնապահպանական վճարի պարտավորություն չունենալու 

դեպքում, հարկ վճարողը պարտավոր է ներկայացնել բնապահպանական վճարների 

հաշվարկ-հաշվետվության զրոյական պարտավորություն արտացոլող տարբերակներ:»: 

Ելնելով վերոշարադրյալից, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի և ՀՀ 

կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 29-ի «Հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների 

գծով հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի դրույթների վերաբերյալ պարզաբա-

նումների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1007-Ն որոշմամբ հաստատված կարգին 

համապատասխան խնդրում ենք տրամադրել հարկային մարմնի պաշտոնական պարզաբանումը 

վերը նշված հարցի վերաբերյալ: 

   

Հարգանքով` 

  

 

Հ/Կ նախագահ      Փ. Թադևւոսյան 
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