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ՈՐՈՇՈՒՄ  
 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԾՈՎ 
 ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման 1-ին կետը և «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերը  

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 
1. Երևանի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան 

հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և 
իրացման թույլտվության համար սահմանել արտոնութուն՝ ազատելով 2020 թվականի 
երկրորդ եռամսյակի համար հաշվարկված տեղական տուրքի վճարումից, բացառությամբ 
այն տնտեսվարող սուբյեկտների, ովքեր հանրային սննդի իրացումը կամ սպառումը 
կազմակերպել են գործունեության իրականացման վայրից դուրս՝ առաքման եղանակով: 

2. Երևանի վարչական տարածքում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող 
սուբյեկտների կողմից՝ մինչև սույն որոշման ուժի մեջ մտնելը, հանրային սննդի 
կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 2020 թվականի երկրորդ եռամսյակի 
տեղական տուրքի գումարը վճարված լինելու պարագայում՝ տնտեսվարող սուբյեկտի 
դիմումի հիման վրա, վճարված գումարը կարող է հաշվանցվել որպես 2020 թվականի 
երրորդ և /կամ/ չորրորդ եռամսյակի տեղական տուրք կամ ուղղվել Երևան համայնքի 
բյուջեի նկատմամբ ունեցած այլ պարտավորությունների մարմանը: 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                   Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 
 
  



 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ– ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ  
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ  

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  
 
 

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում COVID-19                                         
նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման դեպքերը և վերջինով 
պայմանավորված տնտեսական գործունեությունների արգելքը, անհրաժեշտություն է 
առաջացել թեթևացնելու Երևանի վարչական տարածքում հանրային սննդի 
կազմակերպման և իրացման գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող 
սուբյեկտների ֆինանսական բեռը: 

 
 
 

      ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

«2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ  
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ  ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
  «2020 թվականի տեղական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» Երևան 
քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ  իրավական 
ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում։  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ    

«2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ  
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ  ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ 

ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

      «2020 թվականի տեղական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» Երևան 
քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունմամբ Երևան քաղաքի 2020  թվականի 
բյուջեում էական փոփոխություններ չեն նախատեսվում։  

 

      ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                                            Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


