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ԳՈՏԻՆԵՐ 

1. 

 

ԽՈՐՎԱԹԻԱ 

   

 

25% 20% 12% - 40% 

� R&D հետ կապված կատարված ծախսերը ենթակա են 

նվազեցման համախառն եկամտից 100%-150% չափով:   

� Ներդրումային նախագծերի, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, 

աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման 

համար տրամադրվում են դրամաշնորհներ:  

� Նոր աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով կազմակերպվող 

մասնագիտական վերապատրաստման հետ կապված ծախսերը 

ենթակա են նվազեցման համախառն եկամտից: 

� Ներդրումային (մասնավորապես 8 միլիոն գերազանցող) 

նախագծերը ազատվում են շահութահարկի վճարումից 10 տարի 

ժամկետով: 

� Տեխնոլոգիական և ինովացիոն կենտրոնների համար կոնկրետ 

դեպքերով տրամադրվում են այլ հարկային արտոնություններ: 

 

2. 

ԼԻՏՎԱ 
 

 

21% 15% 15% 

� Փոքր ձեռնարկությունների (մինչև 10 աշխատակից և 500 հազ. 

շրջանառություն ունեցող) համար 5% շահութահարկի 

դրույքաչափ:: 

� R&D հետ կապված կատարված ծախսերը եռապատիկ չափով 

նվազեցվում են համախառն եկամուտից: 

� Ներդրումների և արտադրական տեխնոլոգիաների 

զարգացումների հետ կապված ծախսերը (2009-2013) 

նվազեցվում են համախառն եկամուտից 50%-ի չափով: 

Ազատ տնտեսական գոտիներում 

գործող ձեռնարկություններ համար 6 

տարի ժամկետով սահմանվում է 0% 

շահութահարկի դրույքաչափ:  

3. 

ԼԱՏՎԻԱ 
 

 

21% 15% 24% 

� Ծրագրային ապահովման ոլորտում կատարվող 

երկարաժամկետ  ներդրումները ազատված են շահութահարկի 

վճարումից ներդնման 25% (մինչև 50 միլ.) և 15% (50 միլ. 

գերազանցող)  չափով:  

� Փոքր ձեռնարկությունների համար սահմանվում է 5% 

շահութահարկի դրույքաչափ: 

Երկրի տարածքում գործող թվով չորս 

ազատ տնտեսական գոտիների համար 

սահմանվում են ռոյալթիների համար 

որպես հարկային գործակալ վճարվող 

շահութահարկից ազատում մինչև 80% 

չափով: 

4. 

ԲԵԼԱՌՈՒՍ 
 

 
 

20% 18% 12% 

Հարկային օրենսգրքի Հատուկ մասի 142-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն` 5 տոկոս շահութահարկի դրույքաչափ է սահմանվում 

ԲՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Բելառուսիայի 

Պետական Համալսարանի կողմից ստեղծված գիտական 

տեխնոլոգիական  ասոցիացիայի անդամների համար` նրանց 

կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իրացման կամ 

1) “Hi-Tech Park” ռեզիդենտների 

համար ազատում շահութահարկից, 

ազատում ԱԱՀ-ից, ազատում հողի 

հարկից (կառուցապատման 

ժամանակահատվածով, սակայն ոչ 

ավել քան 3 տարի), ազատում 



 
 

դրանց մշակմանն ուղղված ծառայությունների մասով: 

 

գույքահարկից, ազատում 

ապրանքների ներմուծման համար 

գանձվող մաքսավճարներից և ԱԱՀ-ից, 

եկամտային հարկ սահմանվում է 9%:  

2) Ազատ տնտեսական գոտիներում 

սահմանված են հետևյալ 

արտոնությունները. 

• 50% ԱԱՀ-ի զեղչ ԱՏԳ վերամշակման 

նպատակով ներմուծվող ապրանքների 

համար, 

• ԱՏԳ-ում սեփ. կամ վարձ. գույքի 

ազատում գույքահարկից,  

• երաշխիք առ այն, որ ԱՏԳ 

օրենսդրական դաշտը չի փոփոխվի 

հետագա 7 տարիների ընթացքում: 

(ԱՏԳ-ին անդամ տնտեսվարող 

սուբյեկտի համար ձևավորվում է 

ընդհանուր առմամբ 40%-ով պակաս 

հարկային բեռ):   

5. 

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ 
 

 

20% 10% 10% 

� €5 մլն գերազանցող և առնվազն 50 աշխատատեղ ստեղծող 

ներդրումային նախագծերով ներմուծվող սարքավորումն 

ազատված է ԱԱՀ-ից,  

� Ֆին. նախ.-ի կողմից սահմանվող բարձր գործազրկությամբ 

շրջաններում գործող ընկերությունների համար ամրագրվում է 

0% շահութահարկի դրույքաչափ: 

 

6. 

ՉԵԽԻԱ 
 

 

20% 19% 15% 

� Ներդրումների ազատում շահութահարկից 10 տարի ժամկետով: 

� Տրամադրվում են աշխատատեղերի ստեղծման  

դրամաշնորհներ, 

� R&D հետ կապված ծախսերը ենթակա են նվազեցման 

համախառն եկամտից 100% չափով:   

 

7. 

ԼԵՀԱՍՏԱՆ 
 

 

23% 19% 18-32% 

� Տեխնոլոգիական գիտելիքների ձեռքբերման հետ կապված 

ծախսերը նվազեցվում են համախառն եկամտից, 

� Սկսնակ ընկերությունների համար կիրառվում է մեկանգամյա 

ամորտիզացիոն մասհանումներ մինչև EURO 50,000 գումարի 

չափով: 

Երկրի 14 հատուկ գոտիներում գործող 

ընկերություններն ազատվում են 

շահութահարկից: 

8. 
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ 

 
18% 20% 13% 

�  ՏՏ ընկերությունների աշխատակիցների համար սահմանվում 

են 14% սոց. ապ. վճարումներ (30% փոխարեն),  

«Սկոլկովո» նախագծի մասնակցի 

կարգավիճակ ստացած 



 
 

 

� Ներդրումային նախագծերն հարկվում են 6,5% շահութահարկի 

դրույքաչափով, 

� ՏՏ ընկերություններն ազատված են ԱԱՀ-ի վճարումից, 

� R&D հետ կապված ծախսերը ենթակա են նվազեցման 

համախառն եկամտից 150% չափով: 

ընկերություններն ազատված են 

հարկեր վճարելու 

պարտականությունից 10 տարի 

ժամկետով: 

9. 

ՄՈԼԴՈՎԱ 
 

 

20% 12% 7%-18% 

� ՏՏ ընկերությունները ազատվում են շահութահարկից առաջին 

հարկային հայտարարագիրը ներկայացնելուն հաջորդող 5 

տարի ժամկետով. 

� ՏՏ ընկերություններում աշխատանքային պայմանագրի հիման 

վրա աշխատող անձիք ազատվում են եկամտահարկի վճարման 

պարտականությունից` 5 տարի ժամկետով: 

 

10. 

ՈՒԿՐԱԻՆԱ 
 

 

20% 21% 15%-17% 

� 2012թ.-ից սկսած ՏՏ ոլորտի ընկերություններն ազատվում են 

ԱԱՀ-ից,  

� ՏՏ ոլորտի ընկերությունների համար 5% շահութահարկի  

դրույքաչափ   (արտոնությունը գործելու է մինչև 2023թ-ի 

հունվարի 1-ը), 

� Փոքր (մինչև USD 375000 շրջանառությամբ) ընկերությունների 

շահույթը  մինչև 2016թ. սահմանվում է 0% շահութահարկի 

դրույքաչափ: 

 

11. 

ԹՈՒՐՔԻԱ 
 

 

20% 20% 18% 

� 100% R&D հետ կապված ծախսերի նվազեցում համախառն 

եկամտից /2008-2023թ./, 

� 80% /90% (PHD)/ աշխատակիցների եկամտահարկից ազատում, 

�  տեխնոլոգիական զարգացման գոտիներից (ՏԶԳ) դուրս գործող 

R&D ընկերությունների համար սոց. ապ. վճարների 50% 

փոխհատուցում Ֆին. նախ-ի կողմից, 

� Երկրի առանձին նահանգներում և քաղաքներում ներդրումների 

արդյունքում հիմնադրվող ընկերությունները ազատվում են  

շահութահարկի վճարումից ներդրումների 90%-ի չափով: 

Տնտեսական զարգացման գոտիներում 

(ՏԶԳ) գործող ընկերություններն 

ազատվում են շահութահարկից, 

ծրագրային ապահովման, R&D 

ոլորտների աշխատակիցները 

ազատվում են ամեն տեսակի հարկերի 

վճարումից մինչև 2023թ., ՏԶԳ-ներում 

համակարգերի կառավարման, 

տվյալների կառավարման, ինտերնետ, 

մոբայլ հավելվածների իրացումը 

ազատված է ԱԱՀ-ից մինչև 2023թ.: 

12. 

ԻՍՐԱՅԵԼ 
 

 

18% 25% 48% 

� Առանձին` համապատասխան հաստատում ունեցող  

տնտեսության ճյուղերի կազմակերպությունները կարող են 

հարկվել 0% շահութահարկով: 

� Համապատասխան որակավորում ստացած 

կազմակերպությունները կարող են արժանանալ Ինվեստիցիոն 

կենտրոնի դրամաշնորհների:  

Էլիատ ազատ տնտեսական գոտում 

իրացումը ազատված է ԱԱՀ-ից: 

 



 
 

13. 

ՀՈՐԴԱՆԱՆ 
 

 

16% 14% 7%-14% 

� 75% շահութահարկից ազատում 10 տարով ներդրումների 

համար, 

� Ծառայությունների մատուցման սեկտորն (այդ թվում` ՏՏ 

ոլորտում) ամբողջությամբ ազատված է հարկերից մինչև 2015թ.: 

 

14. 

ԵԳԻՊՏՈՍ 
 

 

10% 

25% 

20% 

25% 
10%- 25%  

Ազատ տնտեսական գոտիներում 

հիմնադրված պրոյեկտները` 

յուրաքանչյուրի համար սահմանված 

ժամկետով, ազատված են 

շահութահարկի վճարումից: 

15. 

ՌՈՒՄԻՆԻԱ 
 

 

24% 16% 16% 

� R&D հետ կապված ծախսերի նվազեցում համախառն եկամտից 

120%-ի չափով, 

� R&D ընկերությունների համար արագացված ամորտիզացիոն 

մասհանումներ:  

 

16. 

ՍԼՈՎԱԿԻԱ 
 

 

20% 23% 19%-25% 
Հարկային արտոնություններ նոր արտադրությունների 

մոդեռնիզացիաների, R&D-ների համար: 
 

17. 

ՍԼՈՎԵՆԻԱ 
 

 

22% 

17% 2013 

16% 2014 

15% 2015 

16%-50% 
0% շահութահարկի դրույքաչափ վենչուրային կապիտալով 

ընկերությունների համար: 

10% շահութահարկ ազատ 

տնտեսական գոտիներում գործող 

ընկերությունների համար: 

 

18. 

ՍԻՆԳԱՊՈՒՐ 
 

 

7% 17% 2%-20% 

� 50%-70% նվազեցում առաջին մինչև 290000 հարկվող 

եկամուտը, 

� Բազում հարկային արտոնություններ սկսնակ կամ զարգացող, 

R&D ընկերությունների, գլխամասային ընկերությունների 

համար, 

� 0% ԱԱՀ միջազգային ծառայությունների համար: 

 

 

Հիմնական աղբյուր` Deloitte - Taxation and Investment Guides and Country Highlights (http://www.deloitte.com/taxguides): 



 

 


